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Apokaliptikus nehéz időben kezd új munkaév.et az Utunk. Mi lesz 
a cél, mit akarunk? A kínba, lángba, véres pusztulásba omló világ 
keserves benyomásai alatt élő öntudatos lelkeknek akarunk utat mutatni, 
programmo t adni, mikor egy csendes, magános helyre: lelkünk szenté
lyébe vonulunk, hogy ott kissé megpihenjünk s rendezzük a bennünk 
ütköző sok gondolatot s kergessük a sötét érzések, lázas kísértések 
fellegeit, hogy a mélyebb belátásoknak, keserű benyomásoknak, nagyobb 
igényeknek mélyéböl az lsten kegyelmeit: a bízó és meleg lélek erőit 
kieme/ve, Krisztusban bensőleg megújuljunk "Uram, fényesarcú Jézus, 
Veled akarunk mi szembenézni, jóságos, szelíd szemedböl, komoly 
tekintetedből akarjuk kiolvasni, hogy ezekben a gyötrelmes időkben 
mit akarsz, mit kívánsz tőlünk." 

Az úr Jézus azt akarja, hogy lelkiismeretes emberek levyünk, 
hogy rendezett legyen életünk, tiszta legyen a szívünk. Azt k1vánja, 
hogy hozzá hasonlók legyünk, hogy az O lelkével legyünk beoltva; 
hogy egy romlásba zuhanó, kormos lánggal égő földteke rőt lángjai 
mellett az O fényeit is meglássuk, a sötétség hatalmának óráiban is az 
O útjain járjunk! Olyan sokan járnak ma a veszedelmes, széles úton, 
mint a bűnnek láncravert rabjai, az istenfeledésnek örökké nyugtalan 
elnyomorodottjai, akiknek lelkében még annyi az ösztönösség, a dur
vaság, önzés és vadság, mert vérük még kevésbbé van lélekkel átjárva. 

Mi nem akarunk hűtlenek, kegyelemtékozlók, süketek és vakok 
lenni l Mi nem akarunk félszegen a szóval megvallott hitnél, a programm
·nál megmaradni, hanem mi az evangélium programmját, Krisztus gon
dolatainak szépségét lendületes életben akarjuk megvalósítani! A 
Krisztusba való elváltozás, az új szellem fegyvereibe való öltözésnek 
titka, az lstennel való kapcsolódás, egészséges, erőteljes életáramlás 
nyitja: az Isten és az ember akaratának egybeforrása. Te akarod, Uram, 
én is akarom/ Mi ketten akarjuk! Ha ketten akarjuk, biztos, hogy 
életutunkon célt érünk! 

Baj, ínség, gond, szenvedés, aggodalom, világégés közepelle hűséges 
barátként kopog be Előfizetői, Olvasói, Vásárlói nagy Családjának 
ajtaján az 

.. f4- ,.~ A Krisztusban való elváltozásra, a földi gondok, bajok rögei 
&../ ... un~- közül a napsugaras, azúrkék ég végtelenje felé szárnyalásra, 
~=========== a mélység és magasság fölséges harmóniájára, az átlátszó, 
:;;; több, jobb, szebb, melegebb, tartalmasabb és tisztább élet 
titkára tanít és vezet az Utunk. Aki lelke értékének öntudatára jutott, akinek lelke 
Krisztus tekintetének vonzó fényében megvilágosodott, az nemcsak a maga lelkét akarja 
nevelni, szeretni s megmenteni, hanem felebarátjának lelkét is gazdagítani akarja, tartal
mat, életet akar neki is adni! Hogy ezt tehesse: jó példával jár elöl, lelkét viszi a 
lélekmentés nagy munkájába s tevékeny szeretettel, lapunk ajánlásával, terjesztésével, 
új előfizetök szerzésével is megnyer másokat is az Isten akarata áldozatos teljesítésének 
és Krisztus követésének örökértékű munkájára. 
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1ffunnzell :/[ OS.JY{ LEL 

Az a tény, hogy jelenleg a világtörténelem 
legnagyobb méretű csatája dúl és hogy a világ
égés radíkálísan megváltoztatott míndent, még 
nem ment fel a komoly és mély lelki élet, a ter
mészetfeletti kultúra kötelessége alól. Másszóval: 
lelki életet a háborúban is kell élni; sőt bensősé
gesebben és erősebben, mint bármikor a multban! 

Azonban: amilyen könnyű ezt megállapítani, 
éppoly nehéz a velej á ró akadályokat leküzdeni 
és a valóban krisztusí lelki élet magas igényeit 
kielégíteni. 

Az alábbiakban megkíséreljük világosságot 
deríteni erre a fontos és időszerű kérdésre, hogy 
célkitűzéseinknek megfelelően segítségére legyünk 
a háború viharában küszködő modern embernek 
és hozzájáruljunk a krisztusi lelkiség elmélyítésé
hez. 

* 
Annak, aki szent kötelességének megfelelően 

a hábo~nak immár hatodik évében is lelki életet 
akar élni, számolnia kell azzal a körülménnyel, 
hogy a háborús élet erősen hat a lélekre, amí lé
nyegeSen megnehezíti a lelki életet és a tökéletes
ségre való komoly törekvést. 

A lélek a háború nyomása alatt egyoldalúvá 
vált, vagyis inkább hajlik az idő, mint az örökké
valóság, az evilág, mint a túlvilág, a riadalom, 

mínt a béke, a gyűlölet, mint a szeretet felé. A 
háborús pszichózis forgószele a lelket is elkapta, 
s most sodorja magával ismeretlen beteljesJÜlések 
felé. A lelkeket háborús láz emészti s ez annyira 
leköt minden erőt, hogy alig marad valami a ma
gasabb és nemesebb lelki célok elérésére! 

A lelki életre törekvő modern embernek egyik 
sürgős főfeladata tehát az, hogy függetlenítse 
lelkét (fokozódó realitással) a háborús élet tüne
teinek és velejáróinak súlyos nyomásától, teher
mentesítse magát és ekként felszabadítsa a lelki 
élethez szükséges erőket. 

Ezt a célt (a bennünk müködő kegyelem hatá
sát feltételezve) úgy lehet elérni, hogy akaratun
kat a lelki életre összpontosítjuk, a lélektől eré
lyesen távoltartunk mindent, ami természetfeletti 
életét veszélyezteti. Hivatásbeli kötelességeink 
teljesítését, a folyton hullámzó háborús élet el
kerülhetetlen hatásait ezen a megdönthetetlen 
ryakorlatí alapelven szűrjük keresztül és mín
dent, amit az élet magával hoz, kérlelhetetlen 
következetességgel a lelki érdekek szolgálatába 
kényszerítünk. 

Ezzel azt is sikerül elérnünk, hogy míg lel
künkben zavartalanul építjük Isten országát, 
addig a háborús valóság szükségszerü követelmé
nyeitől sem szakadunk el, sőt: lelki életünk el-
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mélyítésével arányosan a jelen súlyos feladatai
hoz sziikséges erőre és tisztánlátá.:sra is szert 
teszünk. 

Mindez még azzal a nagyszerű előnnyel is jár, 
hogy megalapozzuk magunkban a háborús életben 
oly fontos szerepet betöltő higgadtságot, lélek
jelenlétet és nyugalmat. Mert azt, aki lelki életet 
él, sentrniféle meglepetés vagy megrázkódtatás 
nem sodorhatja le, - még egy pillanatra sem - a 
magasbaívelő fejlődés útjáról. A lelki életet élő 
ember nyugodt a legveszélyesebb pillanatokban, 
megőrzi lélekjelenlétét, am~kor életbevágóan fon
tos a gyors és határozott cselekvés, és tisztán lát, 
amikor minden attól függ, hogy gyorsan, biztosan 
határozzunk és célszerűen cselekedjünk. 

Nem: a lelki életet éppen a háborús viharban, 
a sokat zaklatott jelenben nem szabad elhanya
golni, különben annak a veszélynek tesszük ki 
magunkat, hogy összeroppanunk a reánk nehezedő 
teher alatt és nem tudjuk előkészíteni és bizto
sítani a krisztusibb magyar j öv őt. 

• 
A jelenlegi körűlmények közölt komoly lelki 

életet élni csak akkor lehet, ha lényegesen fel
fokozzuk igényeinket, vagyis a krisztusi lelkeket 
jellemző kifinomult módon magas igényűek va
gyunk. 

A lelki életet élő embernek már ezelőtt is nagy
igényűnek kellett lennie, hiszen Krisztust, a leg
tökéletesebb eszményt követte, a legkiválóbb erők 
(kegyelem, szeniségek stb.) és a legragyogóbb pél
dák (szentek és nagyok életalakításal állottak 
rendelkezésére. 

Manapság azonban oly mértékben tornyosul
nak az akadályok és annyira mostohák az élet
körülmények, hogy csakis az igények felfokozá
sával lehetünk úrrá a helyzet felett. 

Csakis a nagy igények acélosítják bennünk az 
akaratot, fej lesztik az ellenállóképességet, tartják 
fenn a lendületet és tüzesítik át a lelket. Minél 
nagyobbak az akadályok, annál nagyobbnak kell 
lennie ennek az imént vázolt benső felkészült
ségnak, ami, mint már említettük, magától érte
tődő folyománya a felfokozott lelki igényeknek. 

A kérdés most már csak az, hogy mit értünk 
lelki igények alatt és hogyan értelmezzük azoknak 
felfokozását. 

·Lelki igények alatt az életszentségre való 
törekvéseknek összességét értjük. Igénynek pedig 
azért nevezzük, mert teljes erejével akarja az élet
szentség legmagasabbfokú beteljesülését, Krisz
tusnak, az örök eszménynek követésében elérhető 
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legmagasabb sikert és a Krisztus mértéke szerint 
kapott kegyelmi erőknek legpompásabb kivirágzá

.j;át. - Nem szorul további bizonyítékra az, hogy 
lelki életet, krisztusi kultúrát effajta igények nél
kül elképzelni sem lehet. 

A lelki igények felfokozása alatt pedig azt 
értjük, hogy a törekvést fenntartó, Szentlélek
fakasztotta ·kegyelemittas tüzet nemcsak szítjuk, 
hanem fokról•fokra, az előhaladás ütemének meg
felelően, izzóbbá tesszük. - Mindíg igaz volt az, 
hogy a Szentlélek szenvedélyes tüze nélkül nem 
lehet szó lelki igényekről, krisztusi ambícíókról 
és természetfeletti törekvésrőL Ma azonban, ami
kor veszélyes életet kell veszélyesen élnünk, a 
benső tűz nem lehet eléggé termékeny, magával
ragadó és legfensőbb teljesítményekre képesítő. 

Be kell azonban vallanunk, hogy ezt a tüzet 
felszítani, vagyis a lelki igényeket a végletekig 
felfokozni egyáltalán nem könnyü dolog, éspedig 
azért nem, mert a lelki életet élő embernek ön
magából kell kitermelnie ezt a csodálatos ener
giát. lsten kegyeimén kívül senki és semmi nem 
segít rajta, mert mint tudjuk, a háborús élet és 
az annak forgatagában •kavargó emberek nem is 
lehetnek segítségére. önmagából pedig csak az 
fogja kitermelni a szent tüzet, aki minden ideg
szálával benne gyökerezik a kegyelem világában 
és tehetetlenségének teljes tudatában csak Istenre 
támaszkodik és Ötőle kéri, hogy a lelki élet hajtó
erej~t, a Szentlélek tüzét fenntartsa és felfokozza 
benne. Ehhez sok és őszinte imádság kell. lma
életünkben tehát erre fektessük a hangsúlyt, és 
valahányszor a szentségekhez járulunk, amit mi
nél gyakrabban tegyünk, ezzel a ·kéréssel ostro• 
moljuk a Szentlelket, minden tűz forrását, fenn
tartóját és beteljesítőjét 

* 
Erősnek kell lennie annak, aki viharban él. 

Erős pedig csak az lehet, akinek van mit és 
honnan merítenie. Másszóval csak az erős, aki
ben a kegyelem nyomása alatt felszakadtak a 
lélek mélységei és eltellettek az lstenből kiáradó 
gazdag erővel, a megszentelő, átalakító, magasba
ragadó és beteljesítő kegyelemmel. 

Ahhoz azonban, hogy ez így legyen, mélységes 
lelki kultúrára, tüzes törekvésre és komoly lelki 
életre van szü.kség. Vagyis a mai idők követel
ményeinek megfelelóen csak az él erősen, aki 
elsősorban lelki életet él és mindazt, amit az élet 
elkerulhetetlenül magával hoz, lelke mélységei
ben feldolgozza és beteljesíti. 

Viharban élünkl Ennek tudata serkentsen arra, 
hogy gondosan ápoljuk lelki életünket. 
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Vasárnapo~ örö.ue 

A vasá.rnapn.ak és ünnepnapnak az öröm forrá

sának kellene lennie a hivö számára. A hívö számál"a 

az is lesz. Mert az örömhöz hit is kell. Nagy hit. 

És az örömnek is megvannak a feltételei: Az 

örömre készüfui ·kell, az örömet várni kell, ki kell 

tárni feléje a lelkünket, várni kdJ. 'aiZ Istent, az Ö 

Lelkét, aki hozza és jelenti az örömet m.ibennünk. 

Vannak, akiknek a vasárnap azt jelenti, hogy "ki

aludják" magukat. Vannak, akik megmutatják akkor 

UJ ruhájukat. Vannak, akik az egyheti elmaradt 

munkarészletet elvégzik,, befejezik. Vannak, akiknek 

evésből-ivásiból áll Vannak, akik hegymászóruhát 

húznak, botot vesznek a ·kezükbe, hátizsákot a há

tukra és kimennek 'ai határba, de nem azért, hogy 

találkozzanak a madárdallal, a virágillattal, a futó 

levegövel, a kékJiö égboltta!, a susogó fákkal, hanem 

azért, hogy zsúfoltan betelepedjenek valahová, papi

ros.hulladékok között egyenek és folyton csak egye

nek, hogy szellemtelen beszédjük özönével tömjék 

meg magukat és a velük együtt tartókat, és érezzék 

hazatértükben, hogy rájuk es.nek irígy tekintetek: 

m~Pyen jó is ezeknek, a természet templomában vol

tak. 

Elhozza ez az örömet, a lélek legérzékenye'bb és 

legszemérmesebb látogatóját? 

Sohase hozza el. Mert az öröm csak ott van, ahol 

lsten is van. És aki elfelejti, hogy add meg az Isten

nek is, ami az Istené, azt elfelejti az öröm is. 

Ami természetes, ami jó és szép, érték és élet, 

legyen az virágzó fa, tovatünö felhö, zúgó erdö, har

matos völgy, emberi munk·a, szép arc, kemény izom, 

ha.rmonikus test, tüzes szem, hódító tudás, ·illl'anyos 

jókedv, simogató szelídség, építö gigászi erö, haladó 

siker vagy bármi más az élet millió és millió jelen

ségéböl, - mind az Isten gondolatából veszi valósá

gát, ~étét és igazságát, mind az Isten Lelkétöl veszi 

lelkét, életét, varázsát, szépségét és maradandóságát. 

Ha erös, örök-erös akar lenni, akar ·maradni. 

Ne javitga.seuk mi ki az Isten gondolatait aggódó 

lrtaa Ho...,.áth Rl.:hárd 

félelemmel és ne kerülgessük el az lsten érzéseit 

ijedös kicsinyeskedéssel. Hanem alázatos lélekkel ölel

jük át és imádságos munkávd munkálkodjunk rajtuk. 

A kegyelem nem rontja el, nem rombolja le a ter

mészetet, hanem kiteljesíti, megerösíti, kigazdagítj.a, 

alapos alappá teszi és erre épít. Belekapcsolja az 

örökkévalóság áramát, hogy több lehessen a mulandó

ságnál, hogy kinöhessen az emheribö} és az idöböl. 

Igy nemesebben, emberi lesz. Örökkévalóbban és 

emberibben emberi. Különösen a mostani kor lelkülete, 

a maJi ember Jeikülete szereti az erös, a szép, a lel

kes természetes!. Adjuk ezt meg neki. 

Azt hiszem, azok, akik nagynehezen eljönnek va

sárnap az lsten házába, megkésve, unottan, örülive, 

ha valami okuk van és a kés.és megrövidUheti a nekik 

hosszú perceket a nélkül, hogy e miatt le~Biiismeretük 

nyugtrulankodnék; akik alig várják, hogy vége legyen 

a szent cselekménynek, alatta sincs más elfoglaltsá

guk, mint a kívánesi bámészkodás és unatk,o;z;ó körül

tekingetés; akik a mise végéből mindíg elharapnak 

valamit, alig várják, hogy kmt legyenek a járdán, 

az utcán, de ott esetleg félórákat szívesen és könnyen 

elfecsérelnek, - ,aJzt hiszem, az ilyenek nem tudják, 

hogy mit is veszítenek: örömben, megtisztulásban, egy 

kis összeszedettségben, a lélek rendezettségében, a 

~elkiismeret fínomságában, a bánat és megrendülés 

mélységei1ben, a szeretet irgalmas szelídségében és 

megoldó hatalmában, az igazság szépségének megsej

tésében, a fenség megérzésének kegyelmében, legalább 

olykor-olykor. 

Ugyanigy az is, ·aki hasonlókép misézik, imádko

zik, végzi a szertartásokat, szolgá.l;tatja ki a szentsé

geket, szol\gálja az emberben az örök Istent. 

Ne csodálkozzunk, hogy ilyen magatartás mellett 

kevés bennünk a béke, a türelem, az öröm. És ha V'an 

is, az is eltépett, az is szertefoszló, tovatünö és eröt

len. 

Az Isten azoknak ad gazdagon, akik magukat szin

tén gazdagon tudják adni. 
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Kkálulüsassmnuunk szüldésnapja 

Bossuetnak S%ellemes kijelenté-c-e szerint az Isten 
.,Mária születésében már egy kezdetleges Jézus 
Krisztust küld a földre", tehát a má~odik isteni sze
m.élyen, az lstenemberen kivül a legS2:ebb ember
ideált adja a világnak Kisasszony napján. 

A magyar templomok körül egyedül KaS;s;;án, a 
premontreiek templomában láttam "- Ki.sboldogasz
azony megkapó szobol-ábr.ázolását. üvegbura alatt 
látható a parányi kis bölcső, benne a Jás Szűz 
Mária. A jámbor kegyelet, az áhitat, a tiszte!et és 
a meleg hála elhalmozta minden széppel a szabrocs
kát és bölcsőt. Aranyóra" aranylánc, drága ékszerek, 
kato111ai kitüntetések és egyéb kincsek szinte elborít
ják a szobrot. Lehetetlen. hogy meg ne álljon az 
ember ennek a szép, régi templomnak egyik baloldali 
meUékoltáráoál és ne gyönyörködjik ennek a ,.kez
detleges'' Jézus Krisztusnak ennyire szivet-lelket meg
logó népies kiJejezésmódjában. Nem kell nagy fantázia 
ahhoz, hogy az ember, látva ezt a CS;állogó, villogó, 
ragyogó dráJjaságok közt mosolygó babaarcot, eszébe 
ne jusson a Kisboldogasszony ünnepének tár(:ya és 
nyomában az a gondolat, h~y csakugyan Máriában 
a leQszebb emberideált ejándélrozta az úristen a 
világnak. 

A mesebeli szépséges királykisasszonyr,lk bölcsö
jécél a tündérek elhelyeznek núnden szépet és jót, é~ 
földöntúli hatalmukkal lehetövé teszik, hogy felnőve 
okos legyen és szép, bölcs és jó, erényes és neme~, 
mándenben kiváló és mindenben első közölt első. 

Nos, ha az úristen ennek a Dávid házából va!ó 
kis királykisasszonynak akar születésnapi ejándékot 
adni, ugyatt mit adhat, helyesebben, m.if nem ad,hat 
meg? ... 

Hisz Máriát már az idők kezdetén kigondolta és 
elképzelte, isteni tervezetébe állította, m.inden em
beri képzeletet felülmúló küldeti>~sel ru.llázta fel, m.int 
elsőszülöttet valamennyi teremtménye e!őtt hibátlan 
szépségbe öltöztette. 

Kisboldogasszony napján pedig úgy jelelltette meg 
a löldöri, mint IIIÍildenható teremtő munkájának Jeg
remekebb alkotását. Bölcsőjében ott volt m.inden 
I!I'anyórá.tlál, Jáncnál, ékszernél és drágakőnél érté
kaebb ajáodék: a kegyelem telje~, mert ő lesz 
az isteni kegyelem Anyja; a bölcseség, ő lesz a leg
bölcsebb Szűz; a hatalom, ő lesz a nagyhatalmú Szűz; 
az igazság, ő lesz az igazság tüköre; a mosoly pírja, 
ő lesa a szomorúak vigasztalója; a csillagok szelíd 
fénye, mert ő lesz a hajnali szép csillag; a királynő 
koroDája" hisz ő lesz a vértanúk, e. hitvallók, a szű
zek, szóval a mindenszentek Királynője. Szép, mert 
szépDek kell lennie, szeplőtelen, merl igy kivánja az 
lsten fölsége és az ő nagy méltósága, efyedűlálló, 
rendkivüli hivatása: istenanyai nagysága, Létének 
ét:sö pil1111111tától, immár kilenc hóDap óta, f'lvezte 
egyetlen perc ki.bagyása nélkül az istenbarátságot, a· 

Jda: Smnattnu Szigkid u. s. B. 

kegyelmet. A bölcsőben is ennek lényében látjuk 
a.nnyira szépnek, vonzónak, elragadóan báiosnak. 
Mária szépsége mellett - mondja Suso - minden 
földi szépség úgy elhomályosodik, mint ,ahogyan a 
mentjánosbogárka eltűnik a tündöklő napsugár ~prá
zatában. Az úristen, aki maga a méretek fölötti 
nagyság, a vÉ:f:telen ragyo-gás, az örök dicSöség és a 
Jegfenségesebb fenség, Máriának minden szépet, jót 
és magasztosat mego.dhatott, de egyet nem: a bűnt. 
Még a legkisebb homályát sem. Azt a kassai kis Szűz 
Máriát üvegbura védi portói, piszoktól és avatatlan 
kezek irintésétől és mégis cdacEúszik a parányi por
szem, elhomálycscdik az üveglap és elképzelhető., 
hogy szentségtelen szándék feltöri; ahogyan azonban 
a végtelen nagy és szent lsten g,Gndoskodott Máriá
ról, miD.djárt testi megjelené~nek első napján a föl
dön, e.z felülmúl minden emberi okoskodást, átlépi 
a földi ész m.inden korlátját. Mit mcndjunk arról, 
Akit maga az Isten őriz, Akire maga az Isten vigyáz? 
Porszem ahhoz nem férhet, homály nem lepheti és 
szentségtörő kéz r:•em érintheti. Istené vagyok min
denestül, lefoglalt magának teljesen a Hatalmas, -
hirdeti Mária már a bölcsőben - s mindez azért, 
mert ahogy<JD most kegyelemben enyém az Iden, úgy 
lesz egykor eggyé velem testében, vérében, egész 
iste[l.sigében. 

Mária már földi megjelenésekoil' is lsten végtelen 
nagyságát és szépsé"(t hirdeti. Nagynak kell lennie 
annak, Aki egy törékeny, parányi emberbimbót máil' 
születésekor a csodálatos ajándékok egész özönével 
záporoz el. Szépnek kell lennie annak, Aki a testi
lelki szépségnék és kellemnek ekkora mértékével 
borítja el az ő kedves leányát már egynapos korában. 

Szent Bernát szerint, ha szem nem látta, Iül nem 
hallotta, az ember szíve fel nem fogta, mit készített 
az Úr azoknak, 11.kik öt szeretík, ki tudllá ezt elmon
dani, mit készített Szülőjének, annak, aki őt mánden
kinél jobban szerette. S a kisasszonynapi megjelenésé
vel Mária máris méltónak mutatkozott lsten kegyel
méből arra, hegy lsten legnagyobb szeretetének 
leJi.yen a tárgya. "Szép vagy, barátnőm, kedves, bájos, 
IIIÍ.I:!f Jeruzsálem" (É. É. 6, 3.), a béke városa. Mária 
születése: szivárvány ez é~en. Jelenti, hogy közel 
van a várva-várt betlehemi béke. A kisasszonynapi 
szivárvány az lsten megenresztelődését, leereszkedé
sét, közeledését jelzi. An:rint .Mária a "kezdetleges" 
Jézus Krisztus, úgy ugyanő a "kezdetleges" béke is. 
úgy jelenik meg tehát, "m.int hajnali csillag a köd
ben, mint fényes nap -az lsten templomában, mint 
viráiZzó róua a tavaszi napokban, m.int vizfolyamnál 
a liliom, minf jóillatú tömjén nyári napokban, mint 
lcbogó tűz, mint drágakővel ékesített aranyediny". 
(Eceli. 50, Cr-11.) Vagyis telidele volt halmozva m.ind
azzal, ami embert emberek előtt tiszteletreméltóvá. 
lsfen előtt pedig szeretetreméltóvá tesz. Ha a világ 
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miDdea •aay't és é}uzerét és kincsét odatenuők a 
Ki.sbolclogasaony bölcsőjébe, nem jelentene megköze
lítőell sem annyit, mint a legdrá.g,bb isteni születés
oapi ajáadék: a kegyelem teljessége, melyet csak 
Istea adhat. Mária plll'ányí embertestét ez a kegyelmi 
teljeRlég mándeo ízében áthatotta, Adám bíiDbeesis 
előtti megjelenése volt hasoaló ehhez. Ilyennek kép
zelte Istn az emberL Szépaek, tökéletesnek, barmo-

Utaak 

nikusan egésznek" büntelennek, szóval: szeretetre· 
méltónak. 

lsten örök tervében kezdettől fogva megvolt a 
Kisboldogasszony ÜD.Depe. Embert teremtettem, egé
szen az én képemre és hasonlatosságomra. Hivaték 
pedig neve Máriának. ö laz a keresztények segítsége, 
a bíiDösök oltalma, a világ Királynője, egyszóval: 
mindnyájatok Édesanyja, Kisasszonyunk: Mária. 

"Legyen ... _eg a T e a~aratod" 

Egy idősebb pap vallomásából veszem a mostani 
elmélkedés bevezetését. 

"A templom zsúfolásig tele volt. Isten igéjét hir
dettem. Az Olajfák hegyén imádkozó Jézus szavaiból 
szöttem beszédem lényegét: Atyám, legyen meg a te 
rzkaratt;Jd. Kissé erősen, sőt gúnyosan szóltam azokról, 
akik nem h1d:ják e pontban követni a Mestert. Igaz, 
de kissé fölényes beszéd volt, én a jól végzett munka 
öntudatával hagytam el hallgatóimat És . . . estére 
megkaptam főpásztorom döntését. Olyan állásba helye
zett, amelytől minden idegszáiam irtózott. Azon az 
éjjelen nem húnytam le a szemem. Százszor is elmond
tam magamban: főpásztorom ajkán az lsten szólt 
nekem. Nem lehet más válaszom, csak: legyen meg a 
te akaratod. Tusakodtam önmagammal. De hová lett 
az a fölényes, erős hang, amellyel a megelőző estén 
hallgatóimnak beszéltem? Vergődő, nyomorult féreg
nek éreztem magam, pedig nem is nagypénteki kínok
ról volt szó, csa·k egy nekem nemtetsző másik állás
ról. Életemben akkor éreztem először, hogy mennyire 
nehéz lehet az olajfákhegyi Krisztus követése. Hajnal
felé végre kimerülten és megszégyenülten íróasztalom
hoz ültem és könyörgő levélben kértem föpásztoromat, 
hogy vonja vissza rendelkezését. Főpásztorom kegyes 
volt és visszavonta. Ám én azóta sem tudok szabad'ulni 
a gondolattól: Igy figyelmeztetett az lsten engem, hogy 
ne kívánjak fölényes győzelmet másoktól olyan dolog
ban, amelyben pap létemre is gyönge vagyok . . . De 
alázatos lélekkel el is fogadtam Isten intését ... " 

Valóban szereljük az olajfákhegyi Krisztus szavait 
idézni. Nemcsak prédikációban, de atyai, anyai, jó
baráti intelmekben is. És szívesen utalunk a Miatyánk 
harmadik kérésére, amely a hegyibeszéd Krisztusának 
ajkáról ekképen hangzott: "Legyen a te akaratod, mi
képen mennyben, azonképen a földön is." (Mt. 6, 10.) 
Szinte dobálódzunk a szent szavakkal, de ritkán gon
dolunk arra, hogy teljesítésük, vagy inkább imádko
zásuk és életprogrammá való léptetésük mennyire ne
héz. ó igen.· Ha napsugaras tájakra küld az lsten, 
akkor vidáman kiáltjuk: Megyünk,, Uram, megyünk. 
Legyen meg a te akaratod ... De ha csak néhány lé
pést kíván Isten a nagypénteki Golgotán tőlünk, mene
külünk, mint Jónás próféta a ninivei küldetés elöl ... 
Sőt ég felé kiabálunk talán: Hogy gondolod ezt, Uram? 
Hát minek nézel te engem? 

Ám lássuk világosan: mi minden van a kérésben. 
Mint a Miatyánk megelőző részei, ez is sok vitára 

adott már alkalmat. Egyesek szerint az angyalok enge
delmességét állítja elénk normául az Úr. Azt kérjük 
tehát a mennyei Atyától, hogy amint az angyali seregek 
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és velük együtt az üdvözültek engedelmeskednek az ég
ben lakó Alkotónak, éppúgy engedelmeskedjünk lste
nünknek mi földön élő emberek ... Mások az isteni aka
rat győzelmére utalnak a:a ördögi akarat fölött. Vagyis 
azt kérjük itt a Miatyánkban, hogy amint Isten akarata 
győzött egykor a pártütő Lucifer seregén, győzze le 
a földi téreken hódító gonoszlélek erejét is ... Ismét 
mások Isten végzéseinek az emberi szívek s elmék 
részéről való alázatos elfogadására mutatnak. A kérés 
annyit jelent érlelmezésükben: adja meg nekünk a 
mennyei Atya azt a kegyelmet, hogy minden Isten 
akaratából származó végzést örömmel fogadjunk ... E 
különféle magyarázatok azonban nem ellenkeznek egy
mással voltaképen, csupán ·különbözö szempontok erő
teljesebb kiemeléséről van szó bennük. Leghelyesebb 
tehát, ha valamennyi magyarázat tartalmát egybefog
laljuk és ezt az összevont, általános tartalmat tekint
jük a kérés velej~nek. Vagyis: minden korokban, min
d~m helyen, minden körülmények között teljesedjék a 
földön élő emberek között Isten akarata, amint az ég 
lakói közőtt is teljesedik. Egész emberi életünk a meny
nyei Atya szerint igazodjék és mi gyermeki megnyug
vással nézzük a bennünket irányító Isten szándékaira. 

Igaz, sok olyan dolog van, amit lsten az ő teremt
ményeitől függetlenül is akar. Ezek mindenképen telje
sülnek. Akár kérjük. azokat, akár egyetlen fohászt se 
imádkozunk értük. Vannak azonban dolgok, amiket 
feltételesen akar az lsten, a szabad teremtmény közre
működésétől való függésben. Akár kérem Istentől, akár 
nem, hogy a mennyei boldogság tökéletes legyen: ez a 
boldog~.ág tökéletes boldogság lesz az ég lakói szá
mára. Megkérdezésünk nélkül is világot teremtett a 
maga dicsőségére lsten. Ámde: akarja, hogy vasárnap 
szentmisét hallgassak. Akarja, hogy bőjtöljek. Akarja, 
hogy alamizsnát adjak. Akarja, hogy józan legyek .és 
mértékletes. Rám bízza azonban a döntést és így ha nem 
akarom: nem teljesítem akaratát. Hiszen szabad teremt
mény vagyok. Mise helyett kirándulásra mehetek. 
Nagypénteken sonkát uzsonnázhatom. Elkergethetern a 
koldust. Megihatom akár hét vármegye minden bor
termését... A Miatyánk harmadik kérésében tehát 
azoknak a dolgoknak teljesedését kérjük, amelyeknek 
teljesedése a mi szabad közreműködésünktől is függ ... 

Ennyi az elmélet. 
Felemelő és fenséges tanítás. 
De vajjon hogyan állunk a gyakorlat terén? 
Ha egyéni életünket nézzük, azt kell mondanunk, 

hogy legtöbben a bevezetésben említett pap nyomdo
kait járjuk. Sőt. Mi nem is keményen hirdetjük Isten 
akaratának alázatos fogadását, hogy aztán hosszú tusa-
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kodás után meneküljünk előle, hanem sablonosan 
mondju.k az elvet, ha ugyan mondjuk, és egyéni életünk
ben könnyen sarokba tesszük. 

Isten jómódba vezetett. 
Hálásak vagyunk az Úrnak és akár nap-nap után 

örömmel nyugtázzuk: ez bizony Isten akarata. Legyen 
meg Isten rendelése tehát ... De vajjon nem azért 
adta Isten a jómódot, hogy segítsünk elesett ember
társainkon? Nem velün·k akar felépíttelni egy alföldi 
templomot, egy dunántúli kórházat, egy székelyföldi 
kolostort? Nem tíz évre szánta csak nekünk a va
gyont és aztán engedi elveszni mindenün·ket, hogy a 
szegénységbe került egykori gazdagok kínos nélkülözé
sein át érlelje és nemesítse majd lelkünket? Nem való
színű: csak azért adott vagyont, hogy együnk, igyunk, 
élvezzünk a földön. Ha ezért adta, akkor ezerszer 
jaj nekünk. Mert ez azt jelenti, hogy lelkünk elveszett 
az Örökkévalóság számára és csupán némi jótetteinket 
jutalmazza Isten vagyonnal a földön. Odaát már nem 
jutalmazhat és végtelen igazságossága jutalmat köve
tel ... Ha a jómód kellős közepén ezek a gondolatok 
gyakran felötlenek bennünk, a•kkor bizony reszketnek 
ínyeink, ha kiejtjük a súlyos igéket: legyen meg a te 
akaratod. Mert felmerül előttünk a jövő: mit kérek én 
most voltaképen? 'Ugyan mi vár reám? Mí az Isten 
akarata? Mi a célja az én jómódomnak és vagyonom
nak? ... De a keresztény lélek hamarosan imába ol
vasztja az ínyek reszketését gyermeki szerelele mele
gével. E félelmes gondolatok nem ijesztgetői, csak kor
látjai lesznek. Ezek vigyáznak rá, hogy el ne pogá
nyosodjék a csillogásban és verőfényben ... 

Szenvedést bocsátott rám az Isten. 
Emberek utolsója vagyok, mint Jób és cserepekkel 

vakargatom sebeimet a szemétdombok tájékán. Elveszí
tettem mindenemet és nincs két fillérem, amit a szent
írási özvegy példájára perselybe vethetnék. Megsebe
sítettek és útfélen hagytak, de nem mutatkozik irgal
mas szamaritánus, aki olajat és bort öntsön égő tes
temre. Saját gyermekeim támadtak ellenem, lantom 
húrjai meglazultak és nem énekelhetek Dáviddal együtt 
vigasztaló zsoltárokat. Temetem férjemet, de nincs mel
lettem látható alakban Jézus, aki megenyhítsen, mint 
ahogy édesanyját is enyhítette Szent József temetésén. 
Elveszítettem a fiamat, és köd borítja a fájdalmas Anya 
arcát és nincs szava számomra, ki szintén elveszítette 
egyetlen Fiát. Kórházi ágyon vergődöm piszkosszájú 
betegek között, a nővér ritkán lép hozzám, az orvos 
szótalan, az ablak homálvos és mérhetetlenül hosz
szúak az éjtszakák. S talán holnap meg kell válnom 
egyik karomtól, szememtől, bordámtóL Hosszú életre 
számítottam és íme, napjaim kifogynak immár. Berendez
tem kicsi fészkemet és a bombák mindenemet ö~szetör
ték . . . Ilyenkor is el lehet mondanom a Miatyánk 
igéit: legyen meg a te akaratod? Hát ez az Isten 
akarata? Legszívesebben őrjöngenék és naphosszat ki
áltanám: vaj j on örömet találsz-e szenvedésemben, te 
irgalmasnak mondott I st en? 

De félre a káromló szavakkal. Igen, ilyenkor is 
el lehet, sőt el kell mondanunk a hegyibeszéd és az 
Olajfák hegyének Krisztusával: Atyám, legyen meg a 
te akaratod ... Nehéz, sőt sokszor valóságos hősiesség 
i~ék kiejtése, és még inkább alázatos elviselése, vagyis 
megnyugvás a csapásban, mely Isten tervei szerint való. 
Nem azt mondjuk, hogy Istentől, hanem Isten tervei 
szerint való. Mert hten a rosszat, a kínt, a szenvedést 
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nem akarja. De a rossz is benne van örök terveiben. 
Nem akarja, de megengedi a szenvedést, részint bünte
tésül·, részint hogy érdemszerzési lehetőséget nyujtsan 
és lelkünkből csodálatos értékeket hányásszon elő ál
tala. A szentek közölt van előkelő és koldus, van férfi 
és nő, van ifjú és aggastyán. Egyetlen fajtát nem talá
lunk köztük, aki valamiképen ne szerroedett volna földi 
életében. A testi és lelki kínoknak méchetetlen skálája 
van. Aki e skálán megtalálja a harmóniát, Isten szent
jei sorába készük Aki csak hangzavart talál és nem 
is törekszik fájdalmas énekké olvasztani a gyötrelmes 
üvöltést: a poklok repedt kürtjeit fújja ... 

Mindezen elmél·kednem kell. Meg ·kell néznem a 
célt, ami miatt Isten szenvedéssel látogat. Ha elgondo
lom, hogy talán épp e szenvedésnek köszönhetern majd 
a magam és s·zeretteim örök boldogságát, nehéz lesz 
talán, de mégis el tudom mon•dani szívvel-lélekkel a 
kérést: Legyen meg a te akaratod. 

Kicsi nép gyermekének születtem. Van valami nyo
masztó, valami lehangoló ebben a tudatban. Igaz, 
büszke vagyok fajtám történelmi szerepére és hazám 
teljesítményeire. Kész vagyok bármelyik pillanatban 
életemet adni enyéimért. De azért át-áttéved szemern 
a határokon és az irígység egy sajátos nemével nézem 
a hatalmas népek gőgös magatartását. Rajtunk foly
ton az elmúlás ígéi dideregnek és a halál hideg csókját 
idézik váteszeink. Vajjon mi a hivatásunk mostani 
útja? Van még dicsőséges fejlődés előttünk, vagy tel
jesítettük a feladatot, melyért Isten fenntartott ed<líg 
és most már át kell adnunk helyünket más, új, erősebb 
népeknek? A kínzó gondolatok között nem segít meg
gondolatlan duhajság, melldöngető ostobaság és jel
lemtelen furfangok reménye. Egyetlen megnyugvásun
kat a Miatyánk adja. Vagyis: dolgazok népemért fele
Jösséggel és szívós kitartással, de hazám és fajtám 
jövőjét az Úr kezébe teszem. Legyen meg a te akara
tod. 

Arra azonban vigyáznunk kell, hogy lsten akaratára 
ne úgy nézzünk, mint a gályarab a lelügyelő ostorára, 
mint a tolvaj a csendórcsákó kakastollára, mint a csin
talan gyerek a szigorú apa arcára. Nem a kénytelen
kelletlen beletörődés teszi fényessé lelkünket, hanem 
a csillogó öröm, amellyel Isten akaratának teljesülését 
kérjük és fogadjuk. Ezt az örömet pedig kigyujtja 
bennünk az egyszerű megfontolás: végeredményben jót 
tesz velem az Isten, bármit tesz velem, ha szavára 
hallgatok. Ugyan micsoda borzalmas látvány vagy él
mény lenne az utolsó ítélet megrendítő eseményei kö
zött, ha egy elítélt ember felkiáltana vérfagyasztó 
szóval a többiek fülehallatára: Ide nézzetek, minden 
korok minden emberei, itt van egy szerencsétlen flótás, 
akinek rosszat akart a jó Isten ... Összeborzonganá
'lak az angyalok is és elsőtétülne az ég. Ilyen kiáltás 
azonban meg nem történhetik. Legfeljebb így szólhat 
fogcsikorgatva egy-egy elkárhozott: Ime, Ö jót akart, 
én azonban kerültem akaratát és visszautasítottam jó
ságát balsorsban, élvezetben, szenvedésben, nemzeti 
aspirációimban egyaránt. 

És végül: necsak kérjük az isteni akarat teljese
dését, hanem iparkodjunk megismerni ezt a szent aka
ratot lelkiismeretünk szavában, vallásunk törvényei
ben, feljebbvalóink úlmutatásában. S ha megismertük, 
erőnk szerint mozdítsuk elő teljesedését kegyelmes 
közremüködésünkkel. Ne az isteni akarat leigdzottjai, 
hanem boldog és önkéntes hősei legyünk ... 



szeptember 1. 

Irodalo ... 
Dr. Gálos LáslJIJó: Krisztussal végig az éven. Bu

dapest, I{;OII'cla kiadása, 1944. 374 lap, ára 15.- P. 

A föDdön zarándokló em/ber vigaszt és eröt, báto
rítást és felemelkedést keres az élet minden baja kö
zepette. Zarándokságunk színhelyét a háboní ekéje 
mélyen felszá.ntotta, a szemekből könny patakzik alá, 
a szívekből mind hangosabb sóhajok reppennek fel 
és a szemek reménykedve néznek a béke áldott láto
mása elé. Honnan várhatunk vigasztalást és remény
séget, ha nem a.z isteni üdvözítötöl és megváltói 
munkájának folytatójától, aiZ AnyaszentegyháztóL E 
kettős forráshoz vezeti a mai tikkadt és elgyötört 
földi vándort a szerzö. Míndenki kezébe adja müvét, 
hogy Jlegyen kalauza, vezetője lehessen a sivár puszta
ság ezernyi veszélye és gátja között. E könyv sze
retné a.z olivasó lelkét kiemelni a homályból, a lelki 
üresséiSböi, és felszítaJni kívánja a szívben Isten szere
tetét és a beléje vetett bizalmat és szeretetet. Építeni 
óhajt, nem anyagból, hanem lelkesedő önfeláldozás
ból, krisztusi életprograiiiiiilból táplálkozó munkával 
és lelkülettel. A könyv hittudGmányos mélységböl 
hozza fel az értékeket, mintegy drágaköveket és igaz
gyöngyöket és az egyházi év színpompá,s és csodás 
foglalatában adja elénk az örök igazságokat, a vígasz
taló és felemelő gondolatokat. Szellemes meglátások 
és ötletek szíporkázó fényében jelennek meg előttünk 
a legfenségesebb igazságok és mindennapi életelvek. 
CsodáJiatcs irá.s.müvészettel, szakl.zerü kifejezések zu
hatagában, szónoki lendülettel és költöí ihletettséggel 
tárul elénk az egyházi év mínden kincse, nevelő 
hatása és· igazságtartalma. Az ádvent úrváró hangu
l!a.tát követi a Szeplötelen Szüzanya szép.ségének va
rázsa, majd a karácsony ragyogó hangulata ömlik és 
árad szét a naJgyszerü elmélkedések nyomán. Farsang 
ideje vezeklésre int, a nagybő.jt komorsága a bÍÍillre 
tereli fígyelmünket, hogy azt megútáljuk, töle elfor
duljunk és a kereszt tövében keressünk erőt és mene
déket, mert a kereszt az élet, a több életnek a fája. 
Húsvét fehér ragyogása megvilLamtja előttünk a meg
váltás kegyelemkincseinek földöntúli szépségét, a 
Szűzanya, Jézus Szíve és pünkösd ünnepe nyomaté
kosan rámutat arra, hogy a lélek merre forduljon, ha 
mindíg az egyenes úton akar megmaradni. Vagyis le
gyen egész életünk Is-ten s.zolgálata, szüntelen imád
ság, mely dícséri a Teremtőt és utat mutat a fele
barátoknak a földi boldogulás és az örök üdvösség 
felé. Nincs a katolikus l"allásos és leLki életiben .olyan 
szempcmt, mely L~galább röviden és törnören szóba 
ne kerülne. Ezért lehet a mü valódi útmutató a töké
letességre és Isten hűséges szolgálatára. Az egyházi 
év minden jelentős ünnepe megtalálja e könyvben mél
tatását, és núnden hítigazság megvillan az olvasó elölt, 
úgyhogy könnyen beleélheti magát mindenki az Egy
ház liturgikus gondolatvilágába és felfigyelhet az ün
nepek mélységes tartalmára és rátalálhat az üdvösség 
bövizü forrásaira. Ezért esemény ennek a könyvnek 
a megjelenése. Remélhető, hogy nemcsak a szónokok, 
hanem az elmélkedés gyakorlói is mindig haszonnal 

Utaak 

forgatják, okulnak belöle és Isten országának építé
sére lelkesülnek. A díszes kiállítás, szép stílus, gazdag 
gondolatkincs, lélektani megokolás és a tudományos 
mélység biztosítják a könyvnek ezt a várt és megér
demelt sikert. 

P. Gálffy László S. J.: A legna~yobb örömhír. 
Budapest, Korda kiadása. 1944. 162. lap. Ara 5.50 P. 

A magyar aszketikus írod:almat sokszor érte a vád, 
hogy csak a külföldinek függvénye s mindíg ugyanazt 
tálalja az olvasó elé, csak más szavakkal és körítés
sei. Kétségtelen, hogy a magyar lelkiségi irodalomban 
sokáig inkább a :mennyiségen, mint a minőségen volt 
a hangsúly. Megtörténhetett az, hogy hitünk legnagyobb 
és legszebb igazságairól semmit vagy alig valamit hal
lottunk. A jelen könyv szerzője nem kezdő munkása 
a magyar lelkiségi irodalomnak. Fordításai és önálló 
munkái mind méltó elismerésben részesültek, mert va
lóban a mélyebb lelkiség vizeire vezérelték az olva
sókat. A jelen könyv azt az igazságot akarja felidézni 
bennünk és még inkább belevésni lelkünkbe, hogy Isten 
gyermekei vagyunk, így tehát nem lehetünk egymás 
iránt közömbösek, még kevésbbé ellenségesek, hanern 
össze kell fognunk és egymást támogatva haladnunk 
az örökkévalóság felé. Csodálatos vezetése a jó lsten
nek, hogy a mai ellenségeskedő időben akad író, aki 
rámutat arra, hogy a Megváltónak ·mennyei Atyja a 
mi Atyánk is, tehát testvérek vagyunk, ezért a gyűlöl
ködés helyett a szeretet, a harag helyett az összefogás 
költözzék be a szívekbe. Ezért mondhatjuk, hogy ez 
a legrégibb és legkeresztényibb áhítat, melyre maga az 
isteni Megváltó tanította meg az emberiséget. Az elsö 
részben megismertet a szerző az istengyermekség szent 
titkával, mikor rámutat arra, hogy miért fogadott mín
ket gyermekeivé a mennyei Atya, aki soha el nem 
hagyj a övéit, hanem részelteti azokban a kegyelem
kincsekben, melyek szükségesek a céljuk elérésére. A 
második részben kibontakozik előttünk a mennyei Atya 
arculata, a Fiú fenséges személye, a Szentlélek ránk
hatása és a Szüzanya szerepe életünkben, vagyis meg
ismerjük a legszentebb családot, rnelynek mi is tagjai 
vagyunk. A harmadik részben azt tanuljuk meg, ho
gyan bontakozik ki bennünk istengyerJT.eki életünk a 
lelkiségben, a bizalomban és minde~:. erényben. Igy 
azután együtt élünk az Atya egyszülött Fiával, aki a 
mi reménységünk, kenyerünk, együtt imádkozunk és 
együtt dolgozunk vele és ezért kívánkozunk hozzá, 
hogy Atyánk házában teljessé váljék istenfiúi életünk. 
E könyv tehát mélyekre evez és vezet. Ezért veszik 
majd szívesen mindazok, akik szeretik a mély lelki
séget, akik vágyódnak bittudományos alaposságra. Biz
tosak vagyunk benne, hogy a könyvet nemcsak olvas
sák, hanem újraolvassák és elvei szerint rendezik éle
tüket és átélik a boldogító tudatot, hogy mílyen Atyá
nak a gyermekei, ·milyen családnak a tagjai. Bárcsak 
sok ilyen mélyszántású írás jelennék meg ezután a 
magyar lelkiségi irodalom terén. Sokan buzdulnának 
Isten nagylelkübb szolgálatára és az önmegszentelés 
tényeinek vállalására. 
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Páter Ernő: Lobogó istenszeretet. Keszthely, Kár· 
melita-kiadás, 1944, 335 lap. Ara 6.60 P. 

A nagyhírű író ebben a mun.kájában a misztika 
doktorának, Keresztes Szent Jánosnak kisebb müveit 
részleteiben teszi közzé. A szép nyomással és fínom 
papiron készült munka, mint eddig a külföldön, úgy 
ezután nálunk fogja ihletni és lsten hűségesebb szal
gálatára ösztönözni mindazokat, akik vágyódnak a mé
lyebb .lelkiségre. Mennyi fínomság és alaposság nyil
vánul meg pl. n!Índjárt az első fejezetben, mely tar
talmazza azokat az elővigyázati szabályokat a lelki 
élet- gyarapítására, melyeket a Szentatya a veasi nő
véreknek adott. A tökéletesség fokairól, máskor a -kü
lönféle erényekről szól és ad útbaigazítást. Jelentős 
helyet foglalnak el levelei, melyekből egy tekintélyes 
csokorravalót nyujt a magyar fordító. Ezenfelül még 
a Szent jogi vagy egyéb kérdésben adott szakvélemé
nyeiből is kapunk ízelítőt, sőt a költemények 'közül is 
23 fordítását adja a könyv. Nagyon szépek és benső
ségesek az úgynevezett beszélgetések is, melyek igazi 
bensőségre, gyermekded bizalomra és elmélyedésre 
vezérlik az olvasót. P. Ernő megint nagyon értékes 
ajándékot adott nekünk fordításában. A szent egyház
tanító gazdag kinestárát tárta fel a magyar olvasók 
előtt, hogy merítsenek belöle saját üdvösségükre és 
lelkük életének teljesebbé és szentebbé tételére. A 
könyv magvas gondolatai, gyakorlati tanácsai, életböl
csesége és misztikus emelkedettsége és fínomsága na
gyon alkalmasak együtt és külön is a lelkiség tiszta 
magaslataina·k elérésére. 

M. SeeÍnann: Pia Forst iskolája. Ara 6.- P. Fo,r
dította: Várnagy Mária. Szalézi Müvek, 1944. 143. o. 

Mindazok, akik a neveléssel foglalkoznak, öröm
mel forgatják ezt a könyvet, •mely a nevelés egyik 
föproblémáját, az áldozatkész szeretetre való neve
lést a legjobb regényírók mesemondó készségével és 
filmszerü, élménydús megjelenítő erővel vetíti elénk. 
Tele van a mai világ gyűlölettel, bizalmatlansággal, 
mert a kezdő kis emberpalánták nem tapasztalnak elég 
szeretetet lelkük nyílása idején. Bámulattal látjuk, 
hogy az élettől már megtépett gyermeklelkek is mily 
hamar megnyílnak ismét az örömteli élet szeretö jó
te.vésére, mihelyt a tanítónő hősies önfeláldozásában 
maguk is tapasztalják a szeretet éltető erejét. Csak 
hálásak lehetünk a kiadónak, hogy ezzel az értékes 
müvel gazdagította nevelési irodalmunkat. A fordító 
gondos és pontos munkát végzett. 

Monforti Grignon Lajos Mária: Szentolvasó. For
dította és átdolgozta: P. Fenyvessy Jeromos O. P. 
Budapest, Stephaneum Nyomda. Ara 6.- P. 

Aki Alföldünk tanyavilágát járta, személyes ta
pasztalatból ismerhette meg a rózsafüzér-imádság 
gazdag áldását és nevelő erejét népünkön. Azokon a 
vidékeken, ahol a hívek a nagy távolságok míatt a 
vasárnapi szenimisére csak nagyritkán juthalnak el és 
hasonló okok miatt lelki gondozásuk és hítoktatásuk 
is ugyancsak kevésbbé elmélyült, éppen a rózsafüzér 
imádsága volt az, amely a hit elemeit, a legfontosabb 
imádságokat megtaníHatta velük és a katekizmwst és 
a hibliát számukra pótolta. A rózsafüzéren át a ke
reszténységet magukba imádkozták. Ezt a mélyenszántó 
lelki hatását a rózsafüzér természetesen müveltebb 
közönségünknél sem vesztette el. Hasznos munkát vég
zett tehát a fordító, amikor a nagy Mária-tisztelő 
Grignon Lajosnak a szentolvasóról szóló szép művét 
a magyar közönség számára átdolgozta. Ez a könyv 
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sok olyan gondolatot tartalmaz, amelyek átelmélke
désével rózsafüzérimádságunkat felfrissfthetjük, tartal
masabbá tehetjük, a megszokottság szürkeségétől és 
laposságától megóvhatju:k. 

Bálint Vilmos: A béketűrő Jób. Kolozsvár, a 
Minerva kiadása. 31 lap. 

A szerző bibliai színjátékot ad füzetében. A kis 
mü hat képben vonultatja fel lelki szemünk előtt 
Jób megkia.pó történetét Látjuk belöle a szenvedé~ 
titkának mélységes értelmét és felemelő hatását. A 
mcstaní háborús időben nagyonis aktuális téma, amikor 
sokan, nemcsak egyesek, hanem egész világrészek, 
vergödnek a szenvedések tisztítótüzében. A drámai 
feldolgozás kítünöen sikerillt, a kevés igényt 
támasztó szöveg előadása jó begyakorlássa.l: megrázó 
hallást vált ki, s a szerzö három péld:ány megvételé
vel biztosítja az előadás jogát is annak, aki elő akarja 
adni kisebb vagy nagyobb színpadon. 

En&efalvy Ottó: Jézussal beszélgetek. Budapest, 
1944, Élet-nyomda. Szerzö kiadása. 238 lap. Ára 
3.60 P, kötve 7.- P. 

A mostani helyzetben látjuk, hogy közönségünk 
vágya mennyire felfokozódott az im.áGBág és a jó 
könyv iránt. Nrugy segítséget nyujt e téren a már 
közismert író jelen imakönyve, mely könnyen kezel
hető alakban, minden lényegest összegezve ad a mai 
ember kezébe egészen gyakorlati imakönyvet, rne]y
ben megtalálhatja mindazt, amíre szüksége van: le
gyen az vi~asztalás vagy bátorítás, helytállás vagy 
önfeláldozás a nagy sor.skérdésekben, a lélek és szel
l•em harcában. Az imakönyv először is közli a fő
imádságokat, azután rávezet a nap megszentelésére, 
a vasárnap helyes ünneplésére és a lelkünk üdvös
ségének és életének munkálá&ára. Következik I3IZ év 
ünnepeine-k ismertetése és méltó megülésének módja·. 
Kiegészíti a könyvet kis liturgikus szótár, énekek bő 
választéka és betűrendes mutatók. A könnyen át
tekinthető, sok szép ~mát tarta1lmazó imakönyvet me
legen a.jánljuk. 

Dr. Vanyó Tihamér: Háború, idegek, lelki erő. 
Szalézi Müvek, 1944. Ara 1.- P. 

Igazán jó gondolat volt a szerzőnek ezt az idő
szerű és értékes tanu.limányát füzetalakban is meg
jelentetni. A háború egyre jolbban próbára; teszi min
den ember idegzetét é.s lelki erejét. Szükséges, hogy 
megismerjük, hogyan lehet a háború izgalmai között 
ellenállóképességünket, tetterőnket fokozni és •lélek
ben izmosodni. Amit a különbözö idegalkat megnyi
liatkozásairól tudnunk kell, azt a tanulmány tartalmas 
tömörséggel összefoglal;aJ. Minthogy a lelki egyensúly 
megőrzése nem csupán élettani, hanem elsősorban 
világnézeti kérdés, a háború kínzó problémáira is 
kapunk benne keresztény feleletet. Igy van gyökerük 
az önnevelésre vonalkazó jótanácsainak. A füzet 
végén jól használható könyvészeti jegyzék tájékoztatja 
az olvasót a füzet dmében elsoroJt témák magyar 
és német iro4almálban. 

Leicher Alajos S. J.-Siklós József: Fénysugá' az 
Istenember Szívéből. Korda, 1944. Ara 1.50 P. 

Jézus belső gazdagM.gába nyujt bepillantást ez a 
könyvecske. Aki olvassa, igazat ad Alacoque Szent 
Margit szavainak: Minden fényességünket Jézus Szí
vében kell keresnünk. Az ig•azság, a szeretet és az 
élet fénye innen ál"ad szét az egész vilá~ba. Hogy 
ezt a fényt megkívánjuk, keressük és megtaláljuk, 
ebben s~ít bennünket ez az irás. 



KAPHATÓ IMAKÖNYVEK 
Dr. Czapik Gyula: Katolikus férfiak imakönyve. VI. ki

adás. Jól kezelhető, zsebalakú kiadás. A főimákon 
kívül a férfi vasárnapi ájtatossá~aát tartalmazza, 
valamint ünnepekre gyónási és áldozá~>i alkalmakra, 
családért, hazáért, Egyházért szalgáltat értékesebb
nél értékesebb ima&zövegeket. Ara 
k.arlonkötésben 
keménykötésben - - - - -
bőrutánzat kötésben - - - -

2.- p 
4.50 p 

10.- p 

Reiners: Mária, segíts! VIII. kiadás. lmakönyv núnden 
Mária-tiszteliö használatára. Két szentmisét, ke
resztúti ájtatosságo!, gyónási és áldozási imákat, 
több kilencedet és délutáni ájtatosságat tartalmaz 
és a Minden.kor Segítő Szüzanya tiszteletére szebb
nél-szebb imaszövegeket. Ara 
keménykötésben - - - - - - 6.- P 
bőrutánzat kötésben - - - - - 12.- P 

Dr. Endrefalvy Ottó: Jézussal beszélgetek. Minden 
megvan ebben a jól összeállított imakönyvben, 
amire &zükség van. Legyen· az vigasztalás vagy 
bátorítás, önfeliáldozás vagy helytállás a nagy sors
kérdésekben, a Mlek és szellem harcában. A szük
séges ima.részeken kívül kis liturgikus szótárt és 
a Sze:nt vagy, Uram énekeit is tartalmazza. Ara 
kartonkötésben - - - - - - 3.60 P 
keménykötésben - - - - - - 7.- P 

P. Böle Komél: Gyöngyfüzér. Kis imakönyv 
házi Szent Margit tiszteletére. Ara 
puhakötésben - - - - - - -
keménykötbben - - - - - -

Árpád-

3.- p 
4.- p 

P. Lahoa!nc Medárd: Vándorlásunk Társa. Eucharisz
tikus iomakönyv oktatásokkal és énekekkel a kato
likus hívek számára. Ara kötve - - - 5.- P 

SZENT VAGY, URAM 
énekszövegeket tartalmazó imakönyvek: 

Jöjj el, Jézusi Kis kartonkötéses imakönyv. Ara 60 filt 
Gyermekszívek hódolata. K,a.rton.kötéses gyermek ima

könyv. Ara - - - - - - - 1.20 P 
Boldogasszony Anyánk. 6X10 cm fekete pergamoid

kötéw imakönyv. Ara - - - - - 8.- P 
Ugyanez fehér celluloid kötésben színes képpel 12 P 
üdvözlégy, Márlal Gyöngybetüs ima- és énekes ima

könyv Harmat Artúr és Sik Sándor szerkeszté-
sében. Ara keménykötésben 5.40 P 
párnázott mübőrkötésben 12.- P 
barna celluloidkötésben 14.- P 
képes celluloidkötésben 18.- P 

Dícsértessékl 10 X 14 cm nagyságú fekete mübőr-
kötésben - - - - - - 16.- P 

Ugy;anez képes celluloidkötésben - 24.- P 
Magyarok Fénye. 11 X 15 cm keménykötésben 7.40 P 

párnázott múbórkötésben - - - - 18.- P 
Magyar Cantuale. Egyházi karénekes könyv 1, 2, 3 

és 4 szólamú egynemü karra férfi, női vagy 
gyermekkarra. Magyar egyházi népénekekkell régi 
és újabb szerzők motettáival, gregorián korá
Hsokkal, kánonokk,al és imádságokkaL Bárdos
Kertész és Koudela szerkesztésében, Ara 9.60 P 

Harmania Sacra. Vegyeskarra írt latin mi&ékkel. Ara 
vászonkötésben - - - - - - 7.50 P 
Kérjük, a. pénzt a 42,881. sz. cseklamimlúa vally 
postautalváGyon a portóköltség hozzáadásával 

beküldeni sziveskedjék. 

Az árakat fenntartással közöljük, 18111ennyiben 
megváltoznának időközben, mi is emelni leszünk 

kénytelenek. 

ÚJ MAGYAR KÖNYVEK 
Blaskó Mária: Napsugárb.. II. kiadás. Bogner Mária 

Margit, a nemrégen elh~nyt magyar vizitációs 
apácának gyermekkorát írja le gyermekek szá
mára a neves írónő. Élvezetes, szórakoztató élet
raJz. Ara 3.50 P. 

P. Böle Kornél: Gyöngyvirágok és margaréták Szent 
Margit oltárán. Születése 700 éves jubileumánaJ<. 
és szenttéavatásának ünneplése. Hatalmas, teljesen 
kimerítő munka. Ara 21.50 P. 

J. Castelbranccr--Csontos-Pintér: Fatima nagy csa
elija. Négy kiadást ért az eredeti francia mü. A 
fatimai eseményeket kimerítően ismerteti és oly 
érdekesen írja le, hogy az olvasó felbuzdul az 
engesztelésre, búnbánatot tart és ösztönzést érez 
a Szü~ya szeplótclen Srivének tiszteletére. 
Ara 5.50 P. 

N. Czike Gábor főigazgató: A gyáripari életforma és 
az iparoktatás. Ara 6.- P. 

Dr. Endrefalvy Ottó: Jézussal beszé~tek. Közli a 
főimádságokat, azután a nap megszentelését, a 
v,asárnap helyes ünneplését, ismerteti az ünnepeket 
s azok méltó megülé5ének mód.ját. Kis Hturgikus 
szótár és énekrész is van benne. Ara 3.60 P, 
kötve 7.- P. 

Fenyvessy Jeromos: Liliomos királyleány. Szent 
Margit-ontológia. 600 oldalon keresztül tárja az 
olvasó elé tudósok és irók a mult és a legendák 
világából való élményeket Szent Margitról. Tárgyi
lagos írás. Két kötet ára 25- P. 

Ferences himDuszok. Babits, Geréb, Sárközy és Szedő 
Dénes fordításai. Ara 3.50 P. 

Dr. Gáloo László: Krisztussal végig az éven. Szellle
mes meg.látások és ötletek sziporkázó fényében 
jelennek meg elóttünk a legfenségesebb igazságok 
és mindennapi életelvek Gálos László könyvében. 
Az egyházi év ünnepeirőt közöl elmélkedéseket, 
amelyből kitünő beszédeket is lehet készíteni. 
Ara 15.- P. 



P. Gálffy László S. J.: A legnagyobb örömhír. A 
könyv első részében az istengyermekség szent 
titkával ismertet meg bennünket, a második rész
ben bemutatja a mennyei Atyát, a Fiút, a Szent
lelket és a Szűzanya szerepét életünkben, vagyis 
megismerteti azt a legszentebb családot, melynek 
mi is tagj,a~ vagyunk. A harmadik részben azt 
tanuljuk meg, hogyan bontakozik ki bennünk 
istengyermeki életünk a lelkisé~ben, a bizalomban 
és minden erényben . Az értékes kis könyv 
ára 5.50 P. 

Kákonyi M. Constantina: Kis Boldo~asszony képes
könyve. A szövegrész a magyar népénekek alap
ján készült. Remekszép, modern, színes offset
nyomású, könyvalakú képeskönyv. Ára 4.50 P. 

Dr. Ligeti József: Vasárnapi prédikációk. II. kötet. 
A szentlecke szakaszai alapján irt munka. Ara 
8.50 P. 

Margitka útja. Szentképsorozat tokban, imával. Mária 
Constantina nővér rnodern, ~zínes ra1jzaival. 1.- P. 

Dr. Müller Lajos S. J.: His,zek egy Istenben. A szerzö 
a Tízparancs és Hét szentség sorozathoz hason
lóan a katolikus hitvallást is feldolgozta, szokott 
él vezete.s, közkedvelt stílusával. A mű több kö
tetre oszlik, jelenleg az első két kötet van sajtó 
alatt. Szeptember folyamán jelenik meg. Ara kb. 
20.- P lesz. 

Királyocskám. Fohászok, d rulocskák gyermekhangra. 
Ara 1.80 P. 

Leicher Alajos S. J.-Siklós József: Fénysugár az 
lstenember Szívéből. Jézus Szívének rnélységes 
gazdagságába nyujt bepillantást ez a kis köny
vecs-ke. Ara 1.50 P. 

Monforti Grignon Lajos: Szentolvasó. A rózsafüzér 
imádság gazdag áldásáról és nevelőerejéről szól. A 
könyv olvasása nagyon megkedvelteti a rózsafüzér 
imádkozását. Ara 6.- P. 

P. Nagymányoki Gilbert O. F. M.: Naptestvér éneke. 
Kákonyi István 10 színes linoleummetszete Assisi 
Szent Ferenc naphirnnuszához. Ara 6.- P. 

P. Nagymányoki: A ferences míssziók vérrel írt törté
nete. Ara 7.- P . 

Margarethe Seemann: Pia For.st iskolája. Az áldozat
kész szeretetröl szól, kitűnő felépítt:sű könyv . 
Nevelöknek nagyon ajánljuk. Ara 6.- P. 

P. Szeghy Ernö: Lobogó istenszeretet. Keresztes Szent 
János kisebb műveit tartallmazza. Finom papíron , 
szép nyomással készül t. I. része elővigyázali sza
bályokat tartalmaz a lelki élet gyarapítására. A 
tökéletesség fokairól és erényekről szó1, azut::ín 
Keresztes Szent János leveleit és 23 költeményét is 
leközli . Ara 6.50 P . 

Szunyogh · Xav. Ferenc : Szent Pál cselekedetei. A 
lettek M.gy apostolának műveit dolgozza fel benne 
a nagynevű szerzö. P. Szunyoghnak két hasonló 
könyve már megjelent ebben a sorozatban: Szent 
Péter, Krisztus sziklája 3.- P. A hét mennyei 
üzenet 3.- P . Az új kétkötetes münek ára kb . 
25.- P lesz. 

V ali ás- és közoktatásügyi igazgatás hatályos jogszabá
lyainak gyűjteménye. Összeállította: dr. Harai 
László. 5 .hatalmas kötet ára kötve 80.- P. 

MOST JELENT MEG 

Mária Constantina iskolanővér színes müvészi rajzai val: 
Kis Boldoga1>szony Képeskönyv. A külföldi cégek 
kiadványaival vetekedik a könyv. Iskolásleánykák 
számára nagy örömet fog jelenteni a szép kiadású 
könyvecske. Ara 4.50 P. 

Ugyancsak nemsokára piacra kerül Mária Constantina 
nővér: A Királyleány legendája címü Árpádházi 
Szent Margitról szóló rnüvészi kivitelű füzet is. 

Gyermekprédikácíók, szentbeszédanyag, lelki könyvek 

Tisztelettel értesitjük kedves elöfizetöinket, hogy a 
SZIVGARDA Kiadóhivatalától a következő ifjú
sági és gyermekkönyveket vettük át: 

GYERMEKKöNYVEK: 
Blaskó Mária: 

Szívgárdisták. Kötve - - - -
Vértanúk. Kötve - - - - -
V ér tanúk és Szívgárdisták. Egybeköt ve -
Király és a gyermek. Füzve 2.- P, kötve 
Király és a gyermek. Csanád vezér. Egybek. 
Mulassunk, pajtik! Füzve 1.50 P, kötve 
MóklaJVilág mesekönyv. Kötve -
Kukucs. Mesekönyv fűzve - -
Gyönyörűség kapuja. Kötve 
Csodatevő. Kötve 1.30 P, füzve
Csodaforrás. Kötve - - -
Csodatevő. Csodaforrás. Egybekötve 

3.30 p 
3.30 p 
5.- p 
3.50 p 
5.- p 
3.10 p 
8.- p 
6.- p 
3.60 p 

-.80 p 
1.3o p 
3.50 p 

-.80 p A kőszikla. Kötve 1.30 P, füzve 
Csodaforrás egybekötve más elbeszélésekkeL 

Kötve 3.50 P 
Guidó és pajtásai. Füzve 1.30 P 
Guidó és pajtásai egybekötve más elbeszélésekkeL 

Kötve 3.10 P 
A béke katonái. Fűzve - .80 P, kötve - 1.30 P 
Dicsöség serege. Fűzve 2.50 P, kötve 5.- P 
Csodakönyv. Füzve - - - - 4.50 P 

IF JúSAGI KöNYVEK 
leányok részére: 

Blaskó Mária: Hímzett virágok. Kötve -
- Columbus tojása. Füzve 2.- P, kötve -

3.50 p 
3.50 p 
2.80 p - Kaszap István útján. (Felnőtteknek . ) 

úJRA KAPHATó: 

Benedek Kata: Mít csinált a kis Jézus? 
- Az őrzőangyal címü képeskönyve. - Mindkettö 

többszínnyomá~ú képp11l készült 8 oldalas, kemény
táblás, jól rímelő versikékkel ellátott képeskönyv. 
Ara darabonkint - - - - - - 5.- P 

Dr. Lotz Antalné: Mese két jó és egy rossz kisgyer
mekröl. Nagyon nevelő hatású, 16 oldahs, szép 
magyaros rajzokkal ellátolt színes képeskönyv. 

Ára 10.- P 

SAJTó ALATT: 

Dr. Lotz Antalné: Jancsi., Jóska, Jutka meg a három 
örangyalka című gyermekkönyve. Elemista gyer
mekek részére íródott. h:léses címlap és 16 szép 
színes kép díszíti. 

.ll könyvek. DJ.egrendel.Jjet(jk. a Korda könyvk.ereskedésé.ben, 
Budapest, VIII., MJks:zát.fj KáJDJ.án-tér 4. s:ám. 

Nromatott : Korda R . T. nyomdájában, Budaput. Vlll . , Coepra~hy-utca ~- (Felel6o: MeininQer Ferenc.) 





Ul k" aszkétikus folyóirat. Megjelenik minclen hó 1-én. 
" UD Felelós szerkesztó: dr. Czapik Gyula. - Kiadja: a Korda R. T. (Igazgató: 
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20. szám. - Erdélyi fóbizományos: Korda R. T. fiókja, Kolozsvár, Szentegyház.a. 2. 

Elölizetési aira egész évre 5.- P Egyes szám ára 60 fiU. 

Testvérek! Ha valamikor, úgy ma kell erősen hinni abban, hogy 
az lstennek vannak erői, kegyelmei, mélységes kihatásai, melyek az 
embert a nehéz, szerencsétlen helyzet urává teszik. Mi a mostani hely
zet? Egy szorongó, küzdő, harcban álló világ, egy elsötétült, aggodal
makban, gyötrelmekben morzsolódó nyomorult élet. Mi a helyzet ura
sága? Urává lenni, föléje kerekedni ennek a nyomorult helyzetnek. Az 
Evangélium és a katolikus életfelfogás erre buzdít. Ne féljetek a sötét
ségtől, mert vannak fények! Ne féljetek a szárazságtól, mert vannak 
kristályos források! Ne féljetek az éhségtől, vannak életerőt adó táp
szerek/ Ne féljetek a depressziótól, mert vannak szárnyalások, fel
buzdulások, győzedelmes, isteni megoldások l 

A lángban álló világ véres vajúdása még a Jegbátrabb embert is 
gondolkodóba ejti aziránt, hogyan is győzzük? A gyógyító, életet adó 
erőt honnan merítsük? A megzavart, sebzett, elsötétült s vérző emberi 
lelkeket mivel telítsük? Felelem: A hit imájával, az áhítat, kegyelem, 
szentség erejével, a természetfölötti világból sugárzó krisztusi lényekkel. 

Beteg volt a hitetlen, lsten törvényeit lábbal tapodó, Krisztustól 
távol bolyongó világ már máskor is. Ezért ajánlja a Boldogságos Szent 
Szűz, a csillagkoszorús, olvasós Királynő, Magyarország Nagyasszonya 
hitetlen, kegyetlen, vérengző századokban az ő szentjei: a fehérkámzsás 
Szent Domonkos, a kis Bernadette s a nagy pápák által az alázatos, 
hitből fakadt erős imát, kiváltképen az igénytelen szentolvasóban. 
Testvérek! Akarunk bűnbocsánatot a bűnök özönéért? Akarunk békét, 
Krisztusnnk békességét? Akarjuk az égbekiáltó bűnök özönével meg
bántott Istent engesztelni? Akarjuk az élet kegyetlen egyenlőtlenségeit 
kiegyenlíteni? A rémületes, keresztény világot elnyelni akaró anti
krisztusi rémek Jelett úrrá akarunk-e lenni? Gondoljunk a breviáriumban 
emlegetett belgrádi és lepantói nagy győzelemre! Mikor a Boldogságos 
Szűz szentolvasójának buzgó imádsága a világnézetek és csataterek 
rémületes összecsapásában hathatósan segitett l Es a keresztény Európa 
megmenekedett! Isten és a Szent Szűz segíteni fog most is, urává tesz 
e rettenetes helyzetnek most is, a békesség napjának hajnalpirkadását 
a sátántipró Szent Szűz - áldott Közbenjárónk - a szentolvasó aláza
ros és buzgó mondásáért számunkra kiesdekli most is! 

A bűnön és a halálon győzedelmeskedő Krisztus Királynak és 
Egi Királynőnknek: a minden kegyelmek Anyjának szeretetét, hódola
tos tiszteletét, áldozatos szolgálatát, tanításának, erényeinek és élet
példájának bátor és buzgó követését hirdeti és ezzel az engesztelés 
szellemét sugározza, a gyűlölködő világban eliáradott s megsebzett 
emberszíveknek a természetfeletti kegyelmi élet erőt adó, gyógyító, 
vigasztaló életáramot Jükteli az 

.. (4 , ,.~ mindenegyes cikke·, száma. A katolikus igazságok, Krisztus 
~,A un~ Király diadalmas világnézetének terjesztésére, az örök igaz-

~=========== ságok aranymagvainak elvetésére most van alkalmas idő! 
;;; Aldozatos, találékony szeretettel, Junkadást nem ismerő 
buzgósággal legyünk hát mindannyian Krisztus királyságának hűséges alattvalói, a csillag
koszorús Szent Szűznek tetterős lovagjai; az Utunk fényt, meleget, derűt, vigaszt, erőt
adó irásainak ajánlásával és terjesztésével a nyomtatott szónak: a betűnek apostolai, a 
béke és igazság harcosai l 



Xl. évfolyam, 2. szám. 1944. október 1. 

Amióta a Szüzanyát az isteni Gondviselés be
állította az emberiség megváltásának nagy mú
vébe, - először mint ígéretet, azután mint tör
téneti valóságot, mikor kiválasztotta az isten
anyai méltóságra - az emberiség jobb és 
nemesebb része bizalommal tekintett fel mindíg 
földöntúli alakjára. Nem hiába tette meg a 
Megváltó a mi anyánkká, nem hiába magaszto
sitotta fel az Atya a menny királynőjévé: min
díg megsegítette azokat, akik bizalommal for
dultak hozzá és kérték segítségét a földi zarán
doklás és örök élet nagy sorsfordulóin. Ezt 
fejezi ki a régi mondás: Mária gyermeke el 
nem veszhet soha! 

Ennek a bizalomnak és lángoló szeretetnek 
a bizonyítéka a Szent Szüz tiszteletének szám
talan megnyilatkozása. Minden kor eltalált 
hozzá, akár sötét könnyeket hullatva járta az 
élet göröngyös útját, akár vígadozva törtetett 
fölfelé a szük ösvényen. 

Tűzoszlopnak tekintették öt, mely kalauzolja 
népét a szenvedések sötét éjtszakáján át az 
örök világosság felé. 

Hozzá járultak mint az élet fájához, mely 
enyhülést nyujt és megerősít a szenvedélyek 
tikkasztó hősége ellen. 

Várták öt, mint Noé a galambot, mert érke
zése jelentette a béke és kiengesztelődés kez
detét. 

A szomjas földi vándor _feléje sietett mint 
forráshoz, hogy felüdüljön és újult erőre kapva 
folytathassa útját. 

A Szüzanya hajnali szende lény volt, mely 
hirdette a ragyogó nap közeli felkeltét. 

Oltár volt, mert rajta nyugodott az emberi
ség Áldozata. 

Horgony volt, s belekapaszkodtak mindazok, 
akik küzdöttek a zajló hullámokkaL 

Vár volt, amely biztos menedéket nyujtott 
az ellenséggel szemben. 

Hajó volt, általa nyugodtan evezhettek a biz
tos révpart felé. 

Nemcsak az egyesek életében, hanem nagyobb 
közületek, országok és az Egyház történetében 
is látjuk csodás fénnyel felragyogni a Szüzanya 
oltalmát, anyai jóságának megnyilatkozásait. 
Mikor külsö ellenség vagy belső meghasonlás 
réme fenyegetett, hozzá járultak eleink és a 
Boldogságos nem fordította el tőlük tekintetét 
Ezért zengbette róla lelkesen a költő: Gyászba 
borult egek, háborgó tengerek csillaga, Mária! 

1 



UtiiDk 

Ha valaha, akkor éppen napjainkban tornyo
sulnak sűrű felhők látóhatárunkon. Ha valami
kor, akkor most igazán zajlik körülöttünk az 
élet tengere, s elnyeléssei fenyeget mindent, 
ami nekünk szép, jó és kedves. 

Ebben a súlyos órában a Szűzanyához járu
lunk és általa esdünk mennyei Atyánk trónja 
előtt segítségért. Kérésünket nem saját elfulladó 
hangunkkal sírjuk el, hanem azzal a fegyverrel 
érdemeljük ki, melyet az Egyház mindíg, de 
októberben nyomatékosan ajánl: a rózsafüzérrel. 

A rózsafüzér régi imádság, a katolikus lelki
ségnek századokon át fejlő és kivirágzó értéke, 
melyet szívesen pergettek ujjaik közölt fürge 
ifjak és lecsendesült aggok, bátor katonák és 
szende szűzek, urak és alattvalók, egyháziak 
és világiak egyaránt. 

Mikor 700 esztendő előtt a délfrancia eretne
kek felforgatással fenyegették nemcsak a hit 
rendszerét, hanem a társadalmi élet rendjét is, 
a pápa Szent Domonkost kűldötte a tévelygés 
megtörésére. Domonkos nem anyagi erőre és 
nem is hadseregére támaszkodott, hanem az 
igazság és imádság fegyverét forgatta, a rózsafű
zért terjesztette a métely ellen. Az igazság 
fénye és az imádság melege felolvasztotta a'Z 
eretnekek szívéröl a jégkérget: a veszély elvonult 
és a béke helyreállt. Győzött az úr a Szűzanya 
által. A tévely eloszlott, akárcsak a hó és a jég a 
napsugár hatására. 

A 16. század közepén az ozmán hatalom 
annyira erőre kapott és egyik országot a másik 
után igázta le, hogy már úgy látszott az aggo
dalmaskodóknak-, hogy minden elpusztul. V. Pius 
pápa imádságra szólította a hívő világot. S ami
kor a pápa meg hívei a rózsafűzért imádkozták 
és könyörgő körmenetet tartottak, győzött a 
keresztény sereg. 1571-ben Lepantónál megtörte 
a pogány hatalmát. Ennek a győzelemnek az 
emlékére vezette be egyes helyeken XIII. Gergely 
pápa a szentolvasó ünnepét. Az ünnepet késöbb 
XI. Kelemen pápa az egész Egyházra kiterjesz
tette, mikor hosszas és hősi felszabadító háború 
után 1716-ban Temesvárt és a kÖvetkező évben 
Belgrádat is visszafoglalták a keresztény hadak, 
s ezzel mintegy befejezödölt a kétévszázados 
küzdelem és megszűnt az iszlám folyton támadó 
és nyugtalanító veszedelme. Ennek a győzelem
nek tündöklő és az egész világra állandósított 
emléke a Szentolvasó ünnepe minden eszten
dő október 7-én, mikor is az áldozópapok a 
szentmisét és a zsolozsmát az ünnep tárgyáról 
imádkozzák. 

Napjainkban is sok oldalról fenyegeti veszély 
nemcsak hazánkat, hanem Isten földi országát 
és mindazt, ami nekünk kedves és értékes. Ha 
magunkra tekintünk, akkor csüggedtség száll
hat meg mindnyájunkat. Megérdemeltük, hogy 
az Úr. a szenvedések ekéjével végigszántsan a 
bűnökbe merült, káromkodó, gyilkoló, erkölcs
telen földön! Honnan fog felderülni a menekü-
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lés reménysugara? Ki terjeszti ki fölénk védő 
karját? Ki állítja meg a dübörögve előretörő 
ellenséget'? Ki vezéreli biztos menedékre a buj
dosókal? Ki oltalmazza az elhagyott családi 
szentélyeket? Ki adja vissza a háború pusztítá
saiban örjöngő emberiségnek a békét és a nyu
galmat? Ki fékezi meg a hitetlenség és gonosz
ság, gyűlölet és káröröm pokoli fúriáit? Ki ta
szítja vissza a sátánt a kárhozat helyére? 

Csak az imádkozák és engesztelök hadserege! 
A bölcs XIII. Leo pápa világrendező gondjai 

közepette a mult század végén szétküldötte 
körleveleit, me l y ekben nyomatékosan ajánlotta 
a· rózsafüzér imádkozását. A közeli október~ó
napban minden templomban összegyűjti az Egy
ház híveit az olvasó közös imádkozására. Há
nyan lesznek majd ott? Kik jelennek majd meg? 
Találtatik-e legalább tíz igaz, aki kedves az 
úr előtt? 

Ha akarunk menekülést a bajokból, akkor 
nekünk is olt kell lennünk! Országunk Mária 
országa, a Szűzanya hazánk Pártfogója és Nagy
asszonya. Neki adta át első szent Királyunk 
koronáját, népét és minden gondját. Reá tekin
tettek fel őseink és meghallgatta öket. Hozzá 
fohászkodtak a régi magyarak és megmenekül
tek a bajokbóJ. Az imádkozó magyar rózsafü
zérétől jobban féltek az ellenségek, mint a 
kardjától. Ma, amikor a kard és puska, ágyú 
és tank nem nyujt elég védelmet az ellenség 
túlerejével szemben, akkor október hónapban 
nyúljunk az imádság fegyveréhez, imádkozzuk 
a rózsafűzért, hogy amit elégtelenségünk el nem 
ér, azt megadja az úr Szűzanyánk által. Októ
ber 8-án ünnepeljük liturgiával a Magyarak 
Nagyasszonya ünnepét. Van-e bennünk elég 
bizalom? Világol-e lelkünkben a hit? f:ltet-e a 
nehéz napokban a szent remény? Lobog-e min
den tettünkben a tiszta szeretet? f:rezzük-e 
testvéreinkért a felelösséget és hősi helytállás
sal, komoly életjobbítással, bűnbánó és bízó 
engeszteléssel igyekszünk-e elégtételt nyujtani a 
megsértett isteni Felségnek? S ha igen, akkor 
mindez csak a megszeppent gyermek fogadko
zása és gyorsan elmúló elhatározása-e, avagy a 
megfontolt lelkület egész életre szóló irány
változása? 

Beismerjük, hogy gyengék vagyunk a mai 
gyujtó, perzselő és pusztító világban. Ebben a 
szorongásban a Szűzanyához járulunk, aki földi 
életében siettette a megváltás végrehajtását. 
Kérjük a Boldogságost, hogy közbenjárásával 
gyorsítsa meg a szabadulást abból a földi po
kolból, melynél rosszabb csak az örök lehet. 

Eléje járulunk mint az oltárhoz és kérjük, 
hogy mutassa be értünk az Atyának szent Fiát, 
aki az emberiség bűneiért engesztelő áldozattá 
vált. Legyen horgonyunk a szélvészben és vi
harban, hogy el ne nyeljenek az örvénylő hul
lámok! Legyen várunk, me ly biztosít az ellenség 
támadásai ellen! Legyen Tűzoszlop, mely vezet, 
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Fény, mely biztatóan ragyog lelkünkbe. Legyen 
egész földi életünk vezérlő csillaga, amely utat 
mutat, kalauzol lsten szent hegyére! Legyen 
Anyánk minden ügyünkben, hogy bizalommal 
fordulhassunk hozzá és tapasztaljuk, ho~y gyer
mekei vagyunk, ezért el nem veszhetünk! Legyen 
Pátrónánk és Nagyasszonyunk, amint szent Ki-

Uta ak 

rályunk akarta, a földi és örök élet minden 
ügyében, főként a boldog békében, melyet vá
gyakozó lélekkel most még messze távoli láto
másként szemlélünk, de Szüzanyánk közbenjá
rására nemsokára mint valóságot üdvözölhe
tünk, ha hittel, reménnyel és szeretettel imád
kozunk és engesztelünk! 

"Mindennapi ~enyerünL:et . " • • 

Ha megtehetném, minden város és minden falu 
főterén fehér márványor.zlopot emelr,ék s az oszlopra 
odatétetnék egy darabka kenyeret. Azután rávésetném 
a c~illogó .kere e székat: (·mberek, vigyázzatok a 
kenyérre ... 

Igen, vigyázzatok, mert Isten nagy kegye!me a 
kenyÉr. Ha tiszta kézzel nyúltok hozzá, emberi életünk 
szépségei és mélységes tényei fakadnak !:előle. Nézzé
tek a puha családi otthonok báját, templomaink kő
róz~áját, katonáink acé!os izmát, könyveink aranyos 
díszét, selymeink omlását, íme, ez mind a kenyér 
csodája is. O mennyi imádsá!,! szállt ég felé Ádám meg
békélt imája óta. Mennyi ének csendült Dávid epedő 
lantja éta. Mennyi szent van az égben, mióta megnyílt 
számunkra az istenonzág kapuja. Ez mind-mind a 
kenyér c~odája i~. Kenyér nélkül kopár volna a föld, 
mint a világűr kiégett csillagai ... 

Igen, vigyázzatok, mert a kenyér rettenetes eszköz 
is lehet az ördög kezében, ha FZennyes ujjakkal nyúltok 
hozzá. A bűn elöntötte a földet és e fekete áradat 
nagyrésze a kenyérből hömpölyög elő. Nézzétek a 
történelem hullahegyeit. Mily iszonyúak a kenyér 
áldozatai. Nézzétek a börtönök mélyét, a lebujok pis
logó lámpafényét, a haramiák és gyilkosok sereglését, 
ez mind-mind vagy legalább nagyrészben a megszent
ségtelerdtett mindennapi kenyér eredménye ... 

Tudja ezt Urunk is, amikor a Miatyánk negyedik 
kérése gyanánt e szavakat füzi· "Mindennapi kenye
rünket adjad nekür1k ma." (Mt. 6, 11.) Annyira 
fontosnak tudj a a kenyeret, hogy legszentebb ajkán 
imába foglalja fogalmát és néhány szóban elénk adja 
mindazt, amit a kenyérrel kapcsolatban nekünk is tud
nunk és ugyanakkor kerülnünk kelL 

Nincs a Miatyánknak még egy kérése, amellyel 
ös.szefüggésben annyi vita és magyarázat hangzott 
volna ~;l idők folyamán, mint épp e negyedik kérés. 
Keresték elsőwrban a kenyér tartalmát. A lisztből, 
vízből, kovászból elegyíteli és tiszta tüzzel sütött egy
szerű elec:!eltől kezdve a misztikusan magyarázott 
eledel-fogalmakig ugyancsak bő változatát találjuk a 
véleményeknek. Isten akaratának teljesítéseami kenye
rünk és ezt kérjük a Miatyánkban is: mondották egye
sek. Szemük előtt lebegett Jákob kútjánál szóló Jézus 
alakja és minden kenyérigényünket szavaival magyaráz
ták: "Az én étkem az, hogy annak C!karatát cselekedjem, 
ki engem küldött." (János 4, 34.) Mások az Oltári
szentség kenyerét értették a Miatyánk kérésében is. 
Krisztus testét kell minder>nap kérnünk az Atyától, 
vagy legalább ezt is a romlandó földi étel mellé ... 
De vajjon miért kell lehetetlennek gondolnunk, hogy 
Krisztus földi eledelért irr.ádkozott és minket is földi 
eledelért imádkozbi? Hiszen eledel nélkül nincsen 
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földi élet. Eledel nélkül nincsenek nagy tényei az erköl
csi világrendnek !::ennünk. Eledel né 1kül Isten lánglelkű 
~zclgái is élettelen hullákká lesznek néhány nap alatt. 
A szegény vékája is elapad és a gazdag csűrei is ki
fogynak. Sem zenével, sem költészettel, sem tudomány
nyal, rem tüzes szónoklaltal, sem stratégiával, sem 
diplomáciával meg nem élünk, ha hiányzik a kenyér, 
az e1edel. Akarta tehát Krisztus, hogy kérjük a kenye
ret attól, ki egyedül adhatja, vagyis az Istentől. E 
hrli:s~.el egyúttal megvalljuk, hogy egész földi életünk, 
de örökkévalóságunk is mennyei Atyánktól függ. A 
~zegényé és gazc:!agé egyaránt. Kérjük, de helyesen 
hrjük s ha megkaptuk, használjuk, de helyesen hasz
náljuk. A kenyér fogalma azonban kitágul magyaráza
tunkl:an. Nemcsak a minde!'. étkezésünk egyszerű 
fogá~.át értjük a kenyérl:en, a lisztből, vízből, kovász
ból sütött eledelt. Krisztus sem így értette. A kenyér 
a zsidó nyelvben általában ennivalót, a testi szükség
ktek kielégítését szolgáló anyagi javakat jelentette. 
Hiszen a maclern nyelvek is ir.merik a kenyér szónak e 
tágabb jelentését. Hányszor mondják az emberek: 
megvan a kenyerem. És senki sem gcr,dol ilyenkor 
arra, hogy félkiló kenyér van az illető tarisznyájában, 
hanem nagyon jól tudjuk: emberünknek van miből 
ennie, ruházkodnia, laknia. Vagy éppen az rincs a he
lyes hit ellenére ha e ker.yérfogalmat rr.ég t:i.gabbra 
vonjuk és Arar.yszájú Szent JánosseJ vagy Szenl 
At;odor;r:al együtt a test és a lélek fenntartására való 
minden szükséges dolgot gondolunk benne. Tehát ke
nyeret is, de az Úr testét és az Isten igéjét is ... 

Ugyancsak erős küzdelmet vívtak tudóraink a 
"miridenr.apí" ~zó körül. A görög kifejezés valóban nem 
egész1m világos. De cárhogyan vizsgáigalja is valaki a 
Szentírás eredeti szövegeit, annyi bizonyos, hogy itten 
Urunk a nüksége~ kenyér kérését akarja. Vagyis hogy 
ne a feleslegeset, a bőséget, a kenyérben való duská
lást, a luxust kérjük, hanem a legszükségesebbel, ami 
nélkül nem élhetünk meg a jelenben. Elég tehát, ha 
a mai nilpra kérjük a nükséges kenyeret. Minek is 
kérnők a holr.api betevő falatot? Hát annyira biztos, 
hogy holnap még asztalhoz ülünk? És ugyan mi elő
nyünk lesz, ha kopor~ónkat búzával teli zsákok és 
~zínültig töltött zsírosbődönök közül viszik a kakuk
fü\es temetőbe? A ho~.napit majd holnap kérjük. Leg
alább holnap i~ és holnapután is és a következő összes 
holnapokon újra meg újra elismerjük Istentől való 
teljes függésünket. Hiszen erre tanít egy másik helyen 
maga az Úr is: "Ne aggódiatok tehát a holnap miatt; 
merf a holnapi nC!p majd gondoskodik magáról. Elég a 
napnak ez ő baja." (Máté 6, 34.) 

Akarja tehát az Úr, hogy imádkozzunk a szükséges 
kenyérért. A helyes emberi magatartás: imádkoznunk 
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és dolgoznunk kell, hogy megélhessünk. Ha a kettő 
közül bármelyiket elhagyjuk, nem értjük Krisztus 
evangéliumát, vagy ha értjük, akkor csúfot űzünk be
lőle. Helytelen tehát, ha valaki imádkozik ugyan a 
megélhetésért, de a kisujját se mozgatja kenyere érde
kében, bár erős és egészséges. Szentjei érdekében és 
kedvéért itt-ott ugyan csodát művelt az lsten és a 
csoda .ma is megtörténhetik. De naplopók kedvéért 
akkor se tesz csodát az Úr, ha mindjárt a római Szent 
Péter Bazilika főoltára előtt imád·koznak is kenye
rükért Isten terve nem az, hogy kenyérré változtassa 
a Gellért-hegyet és tejjé a Dunát, hanem hogy dolgoz
zunk megélhetésünkért a földön, de Istenbe vetett biza
lommal és imádsággal. Tegyük meg, ami tőlünk telik és 
a többit bízzuk Istenre. Öntsünk gépeket, építsünk gyá
rakat, boronáljuk földjeinket, írjuk könyveinket, óvjuk 
vetéseiJllket, mert: "orcád verítékével eszed a kenye
ret, míglen visszatérsz a földbe, melyből vétettél." (l 
Máz. 3, 19.) lsten nem fogja tehát széttördelni ter
veit miattunk és nem hullatja szélbe a munka kato
Hkus igazságait. Szent Fiát is megdolgoztatta a názá
reti mühelyben és legtisztább leányát is odaállította 
a tűzhely mellé. Gondoljanak erre főképen azok, akik 
imádkoznak ugyan a kenyérért, de mert nem kapnak, 
hát bőségesen sopá.nkodnak miatta. Talán ha henyé
lésben elmondott imájuk és sopán:kodásuk idejét mun
kára fordítanák, ·kenyerük is lenne. Vagyis az Úr mel
lettün.k áll, kezében kenyérrel, de nem adja érdem
telennek kenyerét. Vár, amíg az Ö szándékai szerint 
kérnek az emberek. Altalában nem szereti az agyon
ápolt ujjak imádságos hosszú tördelését, de szívesen 
veszi a munkától kemény tenyerek rövid összekulcso
lását ... 

De helytelen az is, ha valaki dolgozik csupán a 
kenyérért és nem imádkozik érte. Régi eretnekségek 
gőgje csörgedezik az ilyenek erében. Vagy ha úgy 
tetszik, a mostalli kor eretnekei, a bolsevist.ák, a mate
rialisták, a racionalisták és más egyebek puszi pa j tás a 
az illető. Elgondolásának gyökere mégis csak ez: elég 
vagyok én magamnak, megélek Isten nélkül is, ha 
ugyan van még Isten ... De vajjon mi lesz a marga
rétából napsugár nélkül, az almavirágból szél nélkül, 
a búzából eső nélkül 1 Mi lesz az emberből Isten 
nélkül 1 Korunk sok szerencsé tlen eltévelyedett je sok
kal több példát szolgáltat nekünk, semhogy rövid el
mélkedésünket példával kellene teletűzdelnünk ... 

Azaz, hogy egyről mégis csak emlékezem. Ö nem a 
nagyok közül való. Apró, szürke, senkifia ember, egy 
az átlagbóL Kora reggeltől késő estig dolgozik ma 
is. Se ünnepe, se vasároapja nincsen fiatalkora óta. 
A föld, a vagyon, a kenyér volt mindene, de minden
hez elégnek érezte a maga erejét. Most már öreg. 
Gyermekei lassan elhagyták és a szomszédjai jobban 
ezeretik, ha nem találkoznak vele. Csendesen, szegé
nyen vicsorog az ég felé, ha szó kerül előtte Istenről 
és néha keserű panaszra nyílik ajka: gyerekkoromtól 
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egyfolytában dolgoztam, de sokszor még a betevő fala
tot is sajnálta tölem az lsten. Szegény. Ha egyszer 
te is sajnáltad Istentől az imát. Ha egyszer nem kér
ted, hanem szemtelenül követelted a kenyeret, amit 
lsten nem köteles számodra megadni, legfel j ebb ke
gyesen megadja, ha jónak látja ... 

Szürke eset, tucat eset. Nekem élmény, mert sok
szor talátkozom emberemmeL Nem érdemli a nyomda
festéket sem, de a nyomdafesték jó és szívünkre írja 
emlékein·ket, hogy el ne kallódjanak ... 

Ha kértük és megkaptuk a mindennapi kenyeret, 
még egy kötelességünk van iránta: vissza ne éliünk 
vele. Nem arra az esetre gondolunk, amikor valaki
nek már a kérése is helytelen, mert nem a mindennapi 
kenyeret .kéri, ha.nem a versailles-i palota pompáját, 
a schönbrunn-i kert virágait, Brüsszel csipkéit, Lyon 
selymeit és a nagy magyar Alföld minden ízes falat
ját. Nem. Ilyenkor már a kérés is hibás, mely kapzsi
ságban született és írígységböl táplálkozott. És nem 
is arra gondolunk, amid·őn Isten kifürkészhetetlen 
akarata valakinek jóval többet adott, mint amennyire 
nap-nap után szüksége volna, de nem Isten szándéka 
szerint él vagyonával. Nem a mindennapi kenyeret 
gyalázza, hanern a bőséget, amelyet felélni könnyü, de 
számot adni egykor nehéz lesz róla ... 

A mindennapi kenyérrel visszaél, akinek annyit ád 
lsten, amennyiből ö és családj a tisztességgel meg élne, 
ha ... 

Igen, ha a kenyeret nem változtatná italra. Ha a 
kenyeret nem kuporgatná a maga és övéi egészsége 
árán a ládafiába, hogy bőség legyen belöle egyszer. 
Ha nem füstölné szét kávéházak és mulatóhelyek olcsó 
óráiban. Ha nem támasztana olyan igényeket kenyér
adagja felett, mintha neki háromszorosál adta volna 
az lsten. Ha nem dobná könnyelműen sárba sok más 
lehetséges módon ... 

És visszaél, aki zúgolódik miatta, mert nem kapta 
meg vele együtt a holnapit, holnaputánit és talán a 
jövő esztendeit is. Visszaél, aki elfogadja, de sohasem 
gondol arra, hogy kenyértélen embertársai mindennapi 
kenyerének egy-egy falatját az ö kenyeréből akarja 
törni az Isten. Aki nem alamizsnáLkodik kenyere feles
leges morzsáiból és hallani sem akar a felebaráti sze
retet égi füszeréről, hogy azzal hinthesse ö is kenye
rét. Visszaél, ha soha meg sem köszöni azt ... 

Ó igen. Szent dolog és veszedelmes dolog a kenyér. 
Égbevezető utunk jó darabja kenyérrel borított. Ha 
vigyázva járjuk ezt az útdarabot, puhán lépünk, köny
nyűek és kenyérillatosak lesznek a lépéseink. De ha 
nem vigyázunk, lábunk beletapad a puha kenyérbe és 
nem jutunk tovább ... 

A Miatyánkról elmélkedő Prohászka mondja: "egy 
du.rab világ kell nekünk. hof!_y l'aita lelkünk szépen 
kifeilődiék." Nos, ezt a darabka világot kérjük az Úr 
imájának negyedik kérésében. Se többet, se keveseb
bet. · 

MagasaLL a~ égnél,... Inél y eLL a Inélységnél 

A lélek októberi világa: hódolat a Szűzanya előtt. 
Míkor az ősz tompa színei közölt száraz avarban 

vonaglik a halálra bénuló határ, ':Jékéltelő esti harang
szó gyüit templomba a Szűzanya szobra elé sok ió 
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embert, akiknek szívéból a szentolvasó imádkozásával 
csordul ki a gyermeki tisztelet szelíd fénye. 

Ennek a Mária-tisztelelnek alapvető logalmát, 
amire most gondolunk, Szent Jeromos fe;ezte ki a 
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legtalálóbban: .,Magasabb az égnél az, akiről mi szá
lunk, mélyebb a mélységnél, akit mi magasztalunk." 

Magasabb az égnél: méltóság'.Jan; mélyebb a mély
ségnél: a hozzánk való szeretetben. M éltóságban, me rt 
az lsten anyja. Szereleibe n, mert a_ mi Anyánk. 

lsJen az ó világmegváltó Fiának megtestesülését 
Szűz Mária által valósította meg. Tehát őt olyan mél
tósággal ruházta lel, amilyen teremtett lénynek még 
nem jutott osztályrészül. Szebbet, magasztosabbal el 
sem lehet képzelni, mint lsten Anyjának lenni. Milyen 
rw.gy dicsőség azt pólyálni, védeni, gondozni, és anyai 
szalgálatokat teljesíteni annak, aki előtt porig aláz
kodnak még az angyalok is. Ez az istenanyai méltó
ság az örök és nagy tiszteletének a gyökere. A Szűz· 
anya ezért egyetlen a földön, s nincs ptirja az égben. 
Ragyog, mert az lsten Anyja. 

De a mi Anyánk is. Nem test szerint, hanem a 
kegyelem által. Szűz Mária az isteni anyaság e/vál
lalásával a mi lelkünk Anyja is lett, mert ő adta ne
künk a természetfeletti élet forrását, az úr Jézust. 
Márpedig aki életet ad a lelkünknek, az a mi lelki 
Anyánk. Szűz Mária ilyenné lett nekünk a Kálvárián. 
S ez az anyasága örökké tart. Ezt maga Krisztus szen
tesítette a keresztfán mondott szavával: "Ime, a te 
anyád!" ts ekkor itt a Szűzanyával nekünk adta mind
azt a segítséget, amelyre az élet útján szükségünk 
lehet. 

ts lehet-e nagyobb szükségünk valamire, mint ép
pen az ő szen/olvasójának sel(ítségére? 

Ha valaki bele tudja imádkozni a rózsák titkai;a 
a maga életének bajait s az ezektől való szabadulásért 
esdő kérését, ha bele tudja imádkozni bűneinek meg
bánásót és a javulás erősfogadását, akkor az ne fél
jen a magárahagyatottság kinjától, sem a pokol ör
vényétő[. Mert a Szűzanya mindíg közelében marad 
s áldásért könyörgő imáját nem engedi kétségbeeséssé 
válni. 

Aggódol szíved tisztaságáért? Fékezni akarod nyel
vedet? Szeretnéd, hogy megjuhászadjanak vágyaid, 
önzésed és hiúságod? Kapaszkodj a szentolvasóba! 

Banatok közölt morzsolódik el a sorsod? Fogytán 
van béketűrésed a szenvedések elviselésére? Falhoz 
lapult rettegéssel nézed ma az eget, mikor a háború 
ijesztő árnyékai terülnek az emberi szívekre? Imád
kozd a szentolvasót! 

Ha keserűségektől megsarcolt szíved feljajdul, mi
kor az egészség ajándékait nélkülözöd s a csüggedés 
nehéz óráiban nincs, ki előtt kiönthelnéd panaszaid 
kelyhét, akkor azt a szentolvasót csókold meg és per
gesd le szemeit bizodalmas áhítattal. Sohasem fogsz 
csalódni! 1 

Mert meg kell értenünk, hogy a Szűzanya akar 
rajtunk segíteni. Hiszen a szen/olvasót is azért adta 
nekünk. Ha ezt a gondolatot me.~győződésünkké tesz
szük, akkor sohasem eshetünk ki az ígéretből, me/y 
az élet mennyei ízeil nyujtja nekünk. Sokat ígér. 
Igéri, hogy a suntolvasó imádkozásával erősödik hi
tünk, elmélyül reményünk s lobogva ég szeretetünk. 
Igéri, hogy kiálljuk a kísértések telitalálatát is. Igéri, 
hogy családi. társadalmi, gazdasági és nemzetközi ba
jainkra sebolajat és eligazítást kapunk vele. l géri, 
hogy elfeledjük a gyötrelmeket, a barátsá.f!lalan em
bereket, a könnyet és kiábrándulásokat. Igéri, hogy 
békességl!é lesz nyu,;talanságunk, és zűrzavaros önszue
tetünk áldozatos életté tisztul át. 

A ráfigye/éssei végzett szentolvasó imádságban el
vonulnak elóttünk mir.dama gondolatok és igazságok, 
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melyek a Szűzanya személye, Krisztus élete, halála, 
küzdelme és győzelme körül sűrűsödnek. 

A Szűzanyát úgy látJuk egyszer, mint a názáreti 
kis hajlék imádságos lelkű leányát. Máskor meg, mint 
lster.fia Anyját a betlehemi jászol mellett térdelni. 
Majd mint fájdalmas Anya áll előttünk a Golgota 
ormán, Jézusának keresztje tövében keserű és roskasztó 
szívfájdalmak terhe alatt. De később örvendezve 
szemféljük őt,_Jnint az egek Királynőjét is, kit isteni 
Fia a dicsőség, boldogság és hatalom hármas koroná
jával ékesített lel. 

Az úr Jézust pedig látjuk mint elveszett, de szív
repesve megtalált gyermeket. Látjuk az Olajfák he
gyén vért izzadni. Látjuk Pilátus udvarán oszlophoz 
kötve megostoroztatni. Littjuk, hogy tövissel megkoro
názzák. Látjuk, hogyan cipeli súlyos keresztjét s hogyan 
hal meg azon lelfeszítve azért, hogy mi élhessünk. De a 
további tized ek imádkozása alatt aztán elénk kerül 
Jézus a leltámadás és mennybemenete/ ragyogásában 
és dicsőségében, mint az Úr és lsten is, aki elküldi 
nekünk a Szentlelket, hogy az hét ajándékával mél
tóvá tegye lelkünket az örök boldogság élvezetére. 

Sajnos, sok mai ember nem ismeri és nem imád
kozza még a szentolvasól. Kicsinylőleg megveti. 

Giovanni Bovio, egy hitetlen nápolyi egyetemi 
tar:ár egyik este hazaiérve az ebédlőszabában találta 
öreg édesanyját, amint az éppen szentolvasóját imád
kozta. Bovio üdvözölte édesanyját s így szólt hozzá: 

- Mit csinálsz, anyám, azzal a já/ékszerrel? 
Ugyan, do!Jd el! 

- Lásd, Giovanni, megteszem a kedvedért. Félre
teszem a játékszert, - de mit adsz helyette? 

A hitetlen lanárnak nem volt semmije, amil a 
szer.tolvasó ·helyébe adhatott volna, ezért lelvette az 
asztalról az olvasót és visszatelte édesanyja kezébe. 

Ne mondjátok hát a szen/olvasót se butaságnak, 
se babonaságnak, se értelmetlen imaláncnaki Inkább 
gyüjtsétek össze minden jóérzésteket és buzgóságto
kat, hogy kedvesen illatozzék az olvasós Mária előtt 
·ez az imádságtok! Mert ez a legszebb imádságos
könyve szülőknek, gyermekeknek, tudósoknak, munká
soknak, szenvedőknek és haldoklóknak egyaránt és 
semmi mással nem pótolható. 

Ha valaki nem szokla imádkozni "a keresztény élet 
breviáriumát", - chogy néha a szentolvasót szakták 
nevezni - ez kélségtelen jele annak, hogy az illető 
még r;:em teljesen a Szűzanya gyermeke. Az a lelki 
élet, me/y nem jut el a szentolvasóhoz, kezdettől fogva 
hi !>ás volt. 

Akik azonban evvel az imádsággal a Szűzanya 
iránt Vt:!.ló állandó tiszteletadásra és szalgálatra vál
lalkoztak, azok be tudják fogadni mindazt a kegyel
met, melyet a Szűzanya hatalma, szerelele és együtt
érzése szerez. 

Mily nagy boldogság ·részünkre ezt tudni, és meny
nyire megszívlelni való XI. Pius pápa buzdítása, hogy 
"e!!y nap se múljék el a szentolvasó imádkozása nél
kül, bármennyire it telve legyen a nap munkával és 
fáradal ommal". 

úgy érzem tehát, hogy minden az én hűségemen 
fordul meg. Ezéri én beleadom ebbe az imádságba 
teljes buzgóságomat. Te pedig, Szűzanyám, pótold, ami 
hiányzik belőle. Hiszem, hogy sohasem fogom nélkü
lözni jóságodat és felém sugárzó szereleledet. Tudom, 
hot:y anyai szíved engem mindíg készen vár. Hát én 
ebben a !Jölcseségben akarok nyugodtan megöregedni 
és meghalni. 
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J\:z: öröL: LéL:e 
Az ötökkévalóság kapujában így könyörög szeret

teiért az imádkozó Egyház: .,Requiem aeternam dona 
eis Domine" - Az örök békét, az örök nyugalmat add 
meg nekik, Uram! 

Sokan úgy gondolják, hogy az örök béke a temető 
csendje. Semmi több. Vajjon lehet az örök béke teljes 
tétlenség vagy egy végső megsemmisülés, talán bele
zuhanás és felolvadás a Nirvánáb? Az Üdvözítő ta
rdtása már azért is szöges ellentéthen áll a hinduk 
tanításával, mert nem hirdeti a végső megsemmisü
lést, hanem éppen az, hogy minden ember mint 
egyén tovább él, ~őt a feltámadás után testével egye
sülve él. Az Üdvözítő az élet hírnöke volt és lehet
~.éges lenne, ... hogy lelkünk, melyet a föld véges méretei 
közölt is a Kri~ztus Heretele sürgetett, most segíteni
akaráshan, élettevékenységében örökre megtorpanjon? 
"Sie~.~ünk, míg kezünkben van a lét hatalma, siessünk, 
míg önként szolgálhatjuk a szeretetet, míg mennyei 
adományunk, a lélek korlátlan döntő hatalma Isten
nek osztogathat ajándékot!" - izzik Prohászka lelke 
a halál kapujában. Lehetséges, hogy a halál képes 
lenne a Szent Páloknak, Ágostonoknak, Jeromosoknak, 
a nagy rendalapítóknak világot átfogó tevékenységél 
gúzsbakötni, amikor egyesülnek minden aktivitás for
rásával, az Istennel? Amikor lehullik a lélekről az 
anyag a tehetetlenség béklyóival? Egész biztos, a tevé
kenységben a leggazda.gabb az örök élet, hisz itt a föl
dön is azok voltak a legaktívabbak, akik lstennel a 
legbensőségesebben egyesülte.k. Az is biztos, hogy nem 
hagytak egy pillanatot sem kiaknázatlanul az lsten 
szolgálata szempontjából még azok sem, akik elmél
kedő életet éltek. Talán a remeték tétlenek voltak? 
Remete Szent Simon az oszlopról 38 éven át ezrekel 
vezetett imájával és bölcs tanácsával az örökkévaló
ság felé, Szent Bernát cellájának magányából világot 
formált, Viannei Szent János gyóntatószékének tér
deplőjén ezrek tifztultak meg, Sziénai Szent Katalin 
tizenöt éves korában pápákon, püspökökön és királyo
kon keresztül világtörténelmet irányított, s a Szüz 
Názáret csendjében a világ Üdvözítőjét imádkozta le, 
hogy örökéből a Sátánt forgassa ki! Sokan borzadva 
gondolnak az örök !:ékére és nyugalomra, mert azt 
hosszú, kényszeredett ceremóniáknak, léleknélküli 
litániák mormolgatáE.ának vagy a rózsafüzér unalmas 
levegőverdesésének gondolják s úgy magukban egy 
izgalmas boxmeccset többre értékelnek az egész menny
országnál. Bezzeg a háború poklában, ahol a költő 
szerint is "hullik a férfi, mint a falevél" Krisztus, 
irgalmazz-t kiált, aki soha é.letében nem litániázott 
A szent szertartások csak annak jelentenek léleknél
küli ceremóniákat, akik maguk is lélek nélkül vesznek 
részt, de mindjárt tartalmat és benső értéket kapnak, 
ha tudjuk, hogy itt az élet legnagyobb harcáról, az 
örökkévalóság sorsdöntő kérdéseiről van szó! Ezért 
akik egyszer az lsten vonzalmának tüzébe kerültek, 
félve gondolnak arra, ha kialudna az áldozat lángja 
oltárainkon, s megszünne litániáink könyörgö hódolata 
a béke eucharisztikus Királya előtt. S ha a bensőséges 
ima és szent f.zertartásaink kegyelmet leesdö, Istent 
irgidomra indító és krisztusi világot formáló erő, szent
áldozá~aink pedig a legteljesebb egyesülés az isteni 
üdvözítövel, mit mondjunk arról az életről, melyben 
az egyesülés az élet, a tevékenység, a béke és har
mónia Istenével örökre állandósul. Amikor a véges 
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a Végtelent karolja át! "Kri~ztus a miénk lesz egészen, 
cselekszi tetteinket, éli gondolatainkat, sóhajtja érzé
seir;ket. Enge~ztelni, dicsérni fog bennünk, örömeink 
az ö örömei, szívünk a Szíve, az lstenségnek hárfája 
lesz, melyen szerető ujjakkal játssza el a Végtelen az 
örök daloknak énekét", muzsikálja az öszhajil 
Prohászka fiatal szívvel az örök béke igézetét. 

Hogy az örök élet békéje mit jelent, Szent Lukács 
evangéliuma sejteti velünk. amikor az Üdvözítő királyi 
embere így szól a jó szolgához, aki tíz minával úgy 
sáfárkodott, hogy még tízet szerzett hozzá: "Helyesen 
tetted, jó szolgám, mivel a kevésben hü voltál, legyen 
hatalmad tíz város felett." (19, 17.) Az örök béke 
szent uralmára mutat az Egyház, amikor az üdvösség 
egy-egy nagy ügyét a szentek pártfogása alá rendeli, 
mint a missziókat Szent Teréz és Xavéri Szent Ferenc, 
az eucharisztikus egyesületeket Szent Paszkál, a sze
gényeket Szent Antal, a lelkigyakorlatokat Szent Ig
nác, a kórházakat Istenes Szent János, a haldoklókat 
Szent Kamill s az egész Egyházat Szent József égi 
oltalmába ajánlja. Mindebben segítőtársaik azok, akik 
itt a földön e szent e~zméket szolgálták. Szent Teréz 
nem járt a missziókban, mégis alig van templom, ahol 
a mis~ziós gyűjtésnek védőangyala ne lenne és száz 
és száz rnisszionárius ügyét intézi el Istennél. Milyen 
nagy tevékenységet jelent a Szüzanyának és a szen
teknek a boldogítás és az üdvözítés szent ügyében a 
közbenjárás szerepe, hiszen megszámlálhatatlan esen
göik száma. Az örökkévalóságban a szeretet lstenével 
egyesült örömteljes élet, s ebben a teljes uralom, s 
ez urulomban a háboríthatatlan birtoklás az örök béke. 

Van, aki testvéréért szenvedett meg, mint Kosztka 
Szent Szaniszló, vav, aki férjéért és fiáért, mint Szent 
Monika, van, aki szüleiért, mint a kis D'arillac Péter, 
akinek halálos ágyánál a hitetlen apja járult a szent
áldozáshoz, mondván: nem érdemeltem meg Istentől, 
hogy ilyen szent fiam legyen nekem. Van, aki hazá
jáért, van, aki családjáért vagy az lsten más ügyéért 
szenvedett meg és most mindazt, amiért vagy akiért a 
lélek rnegküzdött, az Úr védelmünkre adja, ollal
rnunkba ajár.lja. "Legyen hatalmad öt vagy tíz város 
felett." Ez olykor már a földi életben is feltetszik. Az 
egyik kedves nővér nagyon szerette volna lsten akara
tát teljesíteni, csak a mütötöl félt a kórházban. Oda 
került, s ki is megy azóta" - súgta oda vigasztalásul 
utóda, aki előde is volt a mütöben. Tagadhatatlan, 
hogy a lelkiségnek megmérhetellenek a hatásai, de 
mióta az Úr megtörtr: a Sátán hatalmát, azóta nemcsak 
a mütöhen könnyebb, hanem az egész emberiségnek 
mur;kaasztalánál, mert az "Ö igája könnyü és 
terhe édes". Ha pedig a lelkiség, a segíteni akarás 
és tehetség itt a földön is érezteti hatását, meny
nyivel inkább az örök béke honában. Az örök béke 
egy sunt, lstennel egyesült, sokszor talán világ
részeket átfogó hatalmas, boldogító és üdvözítő 
t(·vékenység a lélek teljes nyugalmával, a meg
küzdöft és kiérdemelt javak háborítatlan birtoklásá
ban. Nem lesz az örök béke egy szörnyü tehetetlenség, 
temetői némaság, még kevésbbé egy agyonhajszolt te
vékenység, hanem az életben szent egyensúly az örök 
harmónia. Már nem kell !élnünk, hogy elveszítjük az 
Istent, hisz többé nem vétkezhetünk, még kevésbbé kell 
rettegnünk, hogy talán a Sátán elrabolja az örök béke 
uralmát, mert szétválaszthatatlanul lsten barátai ma-
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radunk. A Béke Fejedelem udvarában élünk, s lát
juk az egyén és a társadalom nagy harcait, a háború 
és l::éke feltornyosuló kérdés'eit s megoldásait, minden
ber. pedig lstennek a világtörténelmet átfogó ióságos 
és üdvözítő tevékenységét. S akiknek kételyeik vannak 
az örök béke életéről, s a földi örömöket, legyen az 
a bűn pillanatnyi öröme, a futballjátékok vagy a ló
versenyek izgalma vagy a filmszínházak látványossága, 
mely miatt .készek Istent s lelküket is elhanyagolni, 
azokat megnyugtathatj uk, hogy bár Isten a nemes szóra
kozásokat és örömöket itt a földön sem tiltja, ha nem 
veszélyeztetik örök üdvösségünket, de mindezekre áll 
Szent Alajos mondása: Mi ez az örökkévalósághoz 
képest! S ha a földi látványosság annyi szépet és 
örömet tud adni szívünknek, rnennyit ad az, "amit 
~zem nem látott és fül nem hallott". 

A mai ember nyelvén az örök élet békéje jelenti 
azt a páholyülést, amelyből látjuk a világtörténelem 
filmjét leperegni, amint az lsten elénk vetíti. Jelenti 
azt a mérkőzést, melyben az lsten harcosai a Sátán
nal és pribékjeivel küzdenek és mindezeken túl lsten
nek örök győzelmét Olykor a szenteknek már földi 
életükben is megadatott betekintést nyerni az élet és 
az lsten nagy titkaiba. Boldog Taígi Mária Olasz-

IrodaioRI 
Szunyogh X. Ferenc 0. S. B.: Szent Pál cse!eke

detei. (Krisztus ~zikrája.) Két kötet. Korda kiadása. 
Budapest, 1944. 312 és 203 lap. Ara 20.- P, kötve 
32.- P. 

A szerző a hazai liturgikus mozgalomnak egyik 
11egeredményesebb munká.!:a é~ irányitója volt sok 
éven át. Nemcsak Misszáléja, hanem a zsolozsmás 
könyvnek a magyarázata és egyéb művei maradandó 
helyet biztosítanak számára a magyar liturgiai élet 
alakítás.áhan. Jelen könyve elmélkedéseket és szent
beszédvázlatokat nyujt két kötetben az Apostolok 
c~ekkedeteinek második részéről, vagyis értékes 
szentírás.ma,gyarázatot ad. Az előszóban elmondja a 
szerző jelen rnűvének keletkezését, amennyiben 
ismerteti a három állomást, melyen áthaladva kelet
kezdt a jeles mü. El~ö állomás volt a Szentírás 
vonatkozó részének egyéni átelmélkedése s bőséges 
jegyzetek készítése. Második állomásnak nevezhető 
a gyűjtött anyag elmondása zárt lelkigyakorl·atokban, 
szószéken. A befejező állomás vol.t a kezdetben 
gyorsírással leírt szöveg átr>ézé~e. átdolgozása, kiegé
szítése. A szerző már eddig is adott ki hasonló kere
tek közölt mozgó szentírásmagyarázatot, illetve ilyen 
részleteket. Jelen munkája nem jelent megállást, 
hanem újabob lánc~zemet, melyet a lánll:lelkű szerző 
több értékes kötete fog követni. Annál nagyobb jelen
tőségű a szerző vállalkozása, mert műve nemcsak a 
tudományos követelményeket elégíti ki, hanem egé
szen gyakorlati kívánalmaknak is megfelel, mert a 
kétkötete~ munka anyagát kitűnöen lehet prédikációk
ban is felhasználni. A jelen mü elsősorban Szer,t Pál 
apostollal és tetteivel foglalkozik. Az első kötet el
mondja az Apcstol meghívását és előkészítését 
apostoli küldetésére, azután bemutatja apostoli útjait 
és szerepét az első apostoli zsinaton, majd meg
ismertet Pál második apostoli útjával és tevékeny
ségének teljes kivirágzásával, végül követjük Pált 
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orrzágban élt, s látta Napóleon vereségét Moszkvánál, 
s Isten felfedte előtte a multat és jövőt.' Az örök béke 
hanáran látni fogjuk, hogy az egyensúly helyreáll, 
az alázatosakat maga az Üdvözítő Jézus emeli fel, 
s dicsőíti meg, a társadalmi ellentétek elsimulnak, a 
Szent Ziták fejedelemasszonyokat előznek meg, a Szent 
Erzrébetek elszenvedett igazságtalansága gyözelmet 
arat, diadalra jut a türelem hősiessége, s talán ezrek 
és ezrek örülnek a névtelen lelkeknek, akik a beteg
ágy mellett vagy a mosókonyhában vállalt áldozataik
kal mentették meg öket, mert résztvettek mint Krisztus 
misztikus testének tagjai az Úr megváltói müködésének 
folytatásában. S lesznek, akiknek az uralomból nagyobb 
rész jut, de ez senkit sem tesz íríggyé, mert mindenki 
örül üdvösségének, mint amikor szegény rokonok nem
várt nagy örökséghez j utnak. A megsértett ;ogrend 
sz er: t felségéb{·n áll helyr e, s míg a kárhozatban tragi
kusan nyer döbcenetes kifej lődést, hogy az istentelen
nek örökre nincs békéje, addi!;! a mennyek országában 
az Úr végső győzelme feletti öröm háboríthatatlan bir
toklás.a és élvezése, a jól végzett munka pihentető ju
talma: az örök béke lesz az üdvözülteknek osztály
része. 

' Schütz: Szentek élete. 

harmadik apostoli útjára. A második kötetben arról 
olvasunk, hogy Szent Pál fogoly lesz Krisztusért, 
majd rátér a szerző Pál negyedik apostoli útjának 
i~mertetésére és Pál apostoli lelkének és arculatának 
megfesté~ére. Rövid áttekintésben ad tájékoztatót 
Szent Pál leveleiről, helyéről a hagyományban, a 
történelem ítélőszéke előtt és a liturgiában. A füg
gelék meg egészen kedves meglepetés ksz a könyv 
olvasóinak, elsőwrban a szónokoknak és mindazok
nak, akik beszédeket és e 1·őadásokat tartanak, ilye
nekhez anyagot keresnek. Nagyszerű és áttekinthető 
vázlatokat találunk itt. E vázlatok nyomán minden 
megerőltetés nélkül éf mégis a lehető legnagyobb 
elmélyedéssel használhatja föl, aknázhatja ki a szerző 
kitűnő művét és minden (:azd3gságát. A vázlatokhoz 
csatlakozó egyes g or_ :lob tok, rr,ínt pl. evangélium, fel
támadás, megif'azulás stb., egy-{:gy szempontra tere
lik a figye~:met és biztos tájékoztatót adnak olyan 
kérdé~ekre, melyek a kC.nyv anyagával kapcsolódnak. 
Igy azután a könyv i(az:ín elsőrangú teljesítmény és 
forrástár egyúttal, mElyért nem lehetünk el(ggé hálá
sak a fáradhatatlan, je~~s szerzőnek. 

Müller Lajos S. J.: Az apc~toli hitvallás. l. ága.zat. 
l. rész: Hiszek e(y lstEnbec. Ara 5 P. - I. ágazat. 
II. rész: Hiszek az Atyiban, mennynek is földnek 
teremtőjében. Ara 4.50 P. Budapest, Korda kiadása, 
1944. 145 és 119 lap. 

Az utóbbi időben sokan írtak a Hiszeke~yröl akár 
elmélkedést. a.kár bHzéd(yüjteményt, köztük talán 
le(jelE~ebb Tóth Tihamér műve. Am a HiszekE.~y 
olyan mélysé~ekre utal, ho~y bármennyit írnak róla, 
~ohasem tudják kimeríteni minden széps~gét és gaz
da(ságát, mély~égét é~ tartalmát. Ezért üdvczölhEtjük 
P. Müller legújabb 'odolatát, melyet a sok érlelés 
és ösztönzés után most vált valóra. E könyvecskék 
szerzője a ma~yar lelkiségi irodalom kétségtelenül 
legtermékenyebb munkása, eddigi művei is mély 
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barázdát vontak .a magyar lélek ugarán, jelesül a 
szentségekröl, a tízparancsról és az isteni erények
:röl írt füzetei. Ugyanazzal a módszerrel, mellyel e 
kiadványok ké~zültek, írta meg a mos·t elinduló soro
zat két első füzetét. Forrásai között szerepel Schütz 
Antal több müve, Kühár és Spirágó néhány írása, 
Bougaud korszakalkotó munkája és főleg a kimerít
hetetlen gazdagságú homíliá.s kézikönyv, melyet Koch 
Antal német jez&uita adott ki immár hat kötetben s 
mely oly hamar meghódította nemcsak a küLföldet, 
hanem a magyar lelkipásztorkodó papságot is. 
P. Müller legújabb müve először is a: vallásosságról 
értekezik, amennyiben bemutatja az igazi vallá!.t és 
felvonultatja az ellene támadt nézeteket és meghúzza 
azt a járható utat, mely biztosan elvezet Istenhez. 
A katolikus Egyház a Hiszekegyben ös•szegezi az 
igazi vallás és a mélyböl fakadó vallásosság alapvető 
tartairnáL A szerzö először Isten tulajdonságait veszi 
sorra, a legváltozatosabb !.Zempontokból vizsgálja 
nagyságát, szentségét, hatalmát, szépségét és jóságát. 
Azután a mennyei Atyának tulajdonított munkát és 
sajátságokat vonultatja fel, hogy ezt követően ismer
tesse a Teremtő és teremtmény közötti kapcsolato
kat. Nagyszerű és áttekinthető fejezetekben ismerjük 
meg lsten világfenntartó tevékenységét, az angyalok 
és embe:rek teremtését, természetét, küldetését, az 
ember helyét a Mindenható világtervében a bűnbe
esés előtt és után. Apró és világos fejezetek, nagy
szerű és tal!áló példák teszik világossá az elméleti 
részt. A szerzö valóban remekelt, mert dogmatikai 
mélység és mégis egészen könnyen érthetőség jellemzi 
minden •sorát újabb müvének is. Tömören és közvet
len stílusban is nagyon sokat mond. A szerzö leg
újlllbb müvét is nagy örömmel fogadhatják a szónokok 
és elméllkedök, előadók és a lelki épülést keresők. 
Má.r az első két könyvecske is nagyon alkalmas arra, 
hogy a mai szenvedö emberiség lelkébe visszahozza 
a hit világosságát, Isten fiainak bízó reményét és 
minden szenvedés között is lángoló szeretetét. A 
Hiszekegy minden komruk imádsága. A szerzö könyve 
legyen al mai vergődő és vérző kornak biztos kalauza. 

Blaskó Mária: Napsugárka. Bogner Mária Margit
ról. Budapest, Korda kiadása, 1944. 80 lap. Ara 2.80 P. 

A jeles írónö immár második kiadásban bocsátja 
közre a szentéletü M. Margit nővérről írt életrajzát. 
A könyvet nem felnötteknek írta,, de ök is haszonnal 
olvashatják, inkább a gyermeki lélek érdeklődését 
tartva szem előtt, úgy írta meg, hogy valóban lélek
tani alapon lépésröl-lépésre követhetjük a kis kiválasz
tott él.etének kibontakozását. A kitünő írónö nagy lelki 
beleéléssel, pedagógiai érzékkel válogatta ki és állí
totta össze azokat a rnozzanatokat, melyek a kis
gyermek előtt is igazolják és megvill'antják az élet
szentség nagy titkát és Bogner Etus követésének 
állomásait. P. Csávossy Elemér könyve s minden 
írása inkább a felnöttekhez szólnak, ezeket a gyer
meki képzelet alig tudná felfogni, viszont Blaskó 
Mária mint egyéb rnűveiben, úgy ebben is igen 
ügyesen szövi mondanivalóját és _világos képet raj
zol Bogner Etw, a későbbi Mária Margit nővér életé
ről, jellernének fejlődéséről, a kis csecsemőkortól 
életének minden jelentős szakáróL Bizonyára érdek
kel olvassa: vagy hallja a kisgyerme\i is, milyen volt 
a kis EtU5, rnennyire jó testvér és pajtás volt. Az is 
megragadhatja figyelrnét, hogy a fejlődő Etus már 
nagyon korán fogékonynak bizonyult nemcsak a jó 
és nemes iránt, hanem fejlettebb lelkülettel egészen 
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kiskorában kijelenti, hogy szent akar lenni. Próbák 
vártak reá i& az életúton, de hősi lendülettel legyőzte 
az akadályokat, akár otThon, akár iskolában vagy 
társaságban volt, mindíg megállta a helyét. De e mel
lett nem volt vérszegény és beteges gyermek, hanern 
tele elevenséggel, sokszor kópésággaL Lelkének 
fehérségét mindvégig megőrizte s mindíg vonzotta 
Jézus közelsége, ezért határozta el magát, hogy Jézus
nak szenteli életét és mindenét. Sok akadályon keresz
tül kellett haladnia és magát áttörnie, míg végre 
vágya teljesült és magára ölthette az Úr aráinak 
fehér fátyolát. A zárdában sem volt könnyü az élete, 
mert küls•ö és belső szenvedések gyötörték, de nem 
csüggedt, rnosolygott, valódi napsugár volt, ragyogott, 
másoknak utat rnutatott, mindenkinek rnindene akart 
lenni. A földi elmúlás nem tett pontot életének 
végére, hanem a Gondviselés azt akarta, hogy 
tovább ragyogjon, utat mutasson, ezért dics·őíti meg 
hű szolgálóját és segít közbenjárására mindazokon, 
akik bizalommal kérik segítségét az Úr előtt lelki 
és testi bajaikban. A &Zerzö könyvéből a kisgyermek 
is könnyen rnegtanulhatja, hogyan kell szeretni a jó 
Istent, a testvérkéket, szülöket és minden embert, 
megismeri az erényeket, a hivatá& nagy értékét. 
Ezért ajánljuk a kitünő könyvet mindenkinek. Szép 
és vonzó olvasmány. 

Bali M. Ildefonza és Kákonyi M. Konstantina: 
Kis Boldogasszony képeskönyve. Budape!.t, Korda 
kiadása. Ara 4.50 P. ' 

A két kalocsai iskolanővér nagy pedagógiai érzék
kel állította össze a magyar gyermekek !.zámára a 
Boldogságos Szüz gyermekkorának történetét írásban 
és képben. Saját rajzaik adják meg az alaphangulatot 
a kedves kiadványhoz, a kisérő szöveget a magyar 
népének gazdag kincstárából adják hozzá és így sze
rencsésen egyesítik saját meglátá.saikat az áthagyo
mányozott értékekkel. A kis füzet anyaga vastag 
kartonpapír, ezáltal is biztosítják a gyermek kezében 
a kiadvány hos-szabb életét, mert a gyermek könnyen 
tép és szakít. A rajzok kék alapon hol ragyogó 
arannyal, hol égő pirosban, tündöklő fehérben vagy 
sárga és barna színben jelenítik meg a szereplöket, 
legtöbbször a kisded Szüzanyát, azután Szent Anna 
asszonyt, a kis angyalokat, kis Jézust, gye;rmekeket. 
A szerzök nagyon szükséges munkát vé:J.eztek, rnert 
a minden szép és jó iránt fogékony gyermeklélekbe 
belopják és ott állandósítják az erkölcsi jó és szép 
benyomását és megóvják az .élet bántó és csábító 
hatásaitól. Bár rninél több ilyen gyermekkönyvet 
tudna felmutatni a hazai könyvpiac. A Korda is jól 
teszi, hogy magyar szerzöktöl, magyar sz.ínekkel és 
lelkülettel, hazai nyomdában készült ilyen irányú 
kiadványokat nyujt a magyar gyermekseregnek Dícsé
retes és rnüvészi vállalkozás! 

Jármai Edit: Tűzben izzó élet. Veritas-kiadás. 266 
lap. Ara 6 P. 

Barat Szent Magdolna Zsófia bájos és nagyszabású 
életrajzát nyujtja a könyv. Elemezi a nagy Szei\t 
küldetését, bemutatja alkotá&ait, felvázolja jelentősé
gél a rnodern nönevelés terén. Meleg, lelkes hangú 
és rnegkapó mindaz, ami a könyv lapjairól felénk 
árad a Szent Szív-szerzetröl, alapítójáról és a szen
vedések meg üldözések tüzében helytálló tevékeny
&égéröl. A mai nehéz időben példaképül szolgál Szent 
Zsófia Isten hűséges szolgálatában, a hősi helytállás
ban és a felebaráti szeretet önfeláldozó gyakorlá&ában. 



úJ MAGYAR KöNYVEK: 

Bali M. Ildefonza és Kákonyi M. Konstantina: Kis 
Boldogll&mOoy ki-peskönyve. A Boldogság~ Szűz 
gyermekkorának története írásban és képben. A 
kisérő szöveget a magyar népének gazdag kincs
tárából vették. A rajzok ragyogó arany, égő piros, 
tündöklő fehér, sárga és barna színekben jelenítik 
meg a szereplöket. Művészi alkotás. Szép ajándék
könyv 5----3 éves gyermekek számára. Ara 4.50 P. 

Bangha Béla: Jézus istenségének bizonyítékai. IV. ki
adás. A nagynevű szónoknak Budapest fériiközön
sége előtt elhangzott Jézus istenségéről szóló 
beszédsorollata. Ára 8.60 P. 

Endrefalvi Ottó: Jézussal beszélgetek,. Imakönyv, 
gazdag tartalom, 116 énekiszöveg, mindent meg
találunk benne, a nap megszentelését, miseimákat, 
ministrációt (kiejtés szerint), litániákat, legszebb 
gyónási és áldozási imákat, egyházi év szertartá
sait. Ára kartonkötésben 3.60 P, keménykötésben 
7.- P, bőrutánzat kötésben 12.- P. 

Blaskó Mária: Napsugárb. Bogner Mária Margit élet
rajzát adja gyermekek számára. Kedves beszélge
tésekben, .apró történetekben megjelenik előttünk 
Mária Margit gyermekkora, egész élete és minden 
hősiessége. Ára 2.80 P, kötve 7.- P. 

Szent Bonaventura: Elöljárók aranykönyve. Az I. feje
zetben arról ir, hogy kit kell elöljárónak kiszeme~
ní, a többi fejezetben pedig az elöljárók erényei
ről ir. Ara 4.- P. 

Buday Lá.szló: Fejlődés, hit, alkat. A szerzö az euró
pai szeillem válságának kérdésébe új szempontot 
visz be: az ember lelki alkatának megváltozását 
a történelem folyamán, melyet az egyetemes fej
lődés képének távlatába állít. Ára keménykötés
ben 15.- P. 

Engesztelő szent6ra. XI. kiadás. Ara 30 fillér. 
Endrefalvi Ottó: Lélekújulás. Lelkigyakorlat, lelki 

olvamány, elmélkedés küzdö lelkeknek. Ar.w 1.40 P. 
Endrődy László: Szeretet-sz6zat. II. kiadás. Menendez 

Jozefa Mária Szent Sziv-társaságbeli segítönövér 
irataiból. Ara 6.- P. 

Erdey Ferenc: A Világ Királynője. Elmélkedések. 
Ára 3.- P. 

Engeszteljü.ok, míg idő adatik. Ara 4.- P. 
Henry Ghéon: A szent kereszt feltalálásának misz

tériuma. Misztériumjáték. Ár:t 12.- P. 
Kolass Marcell: Arion lantján. 2500 év Európa köf

tészetéböl. A finn-ugoron kívül minden európai 
nemzet hangja szóhoz jut ebben a kötetben. Ára 
21.- P. 

Madarász Ferenc: Háborús könyörgések a Magyarok 
Nagyasszooyához. Ara 30 fillér. 

Nagymányoki Gilbert 0. F. M.: Ferences misszi6k 
vérrel írt története. Csak néhány kiragadott hp 
a ferences misszíók történetéből, de ez a mű is 
kb. 50-55 vértanú életét írja Ie. Ara 7.- P. 

Dr. Párdányi Mik!Os: Államegység és nemzeliségi 
kérd6a a politika rendszerében. Ara 32.- P. 

Mülle:r Lajos S. J.: Az apostoli hitva.llás. 
I. ágazat. I. rész. Hiszek egy Istenben. Ára 5.- P. 
I. ágazat. II. rész. Hiszek az Atyában, mennynek 
és földnek Teremtőjében. Ára 4.50 P. 
A Hiszekegyről már sokat írtak, de ilyen mód
szerrel, mint P. Müller Lajos írása, még nem 
jeVent meg magyar kiadvány a Hiszekegy szép és 
gazdag tartalmáról. A "Tízparancsolat" és "Hét 
szentség" metódusában dolgozta fel P. Müller a 
Hiszekegy "els>ö két ágazatát" valóban él'vezetes 
és mindenki álltal érthető módon. 

Révy Kornél: Az új ember. Újszerű könyv a kibon
takozásróL Ára 16.60 P. 

Szunyogh Xav. Ferenc O. S. B.: Szent Pál cseleke
detei Szent Pál apostoli meghívását, előkészítését 
apostoli küldetésére, apostoli leveleit, fogságát és. 
lelki arculatát ismerteti a könyv. 2 kötet. Ara 
fűzve 20.- P, kötve 32.- P. 

SZOZANY A-KöNYVEK OKTóBER HóRA: 

Boldog Grignon Lajos-P. Fenyve&Sy J.: Szentolvasó. 
A szentolvasó-imádságot méltatja mint a megtérés 
és üdvözülés csodábatOIS eszközét. Ir a s.zentolvasó 
eredetéről, .w csodákról, amit lsten a szentolvas.ó 
imádkozására művelt, végül a rózsafüzér ímádko
zá.sának módjáról. A mai időkben nagyon idő
szerű könyvnek ára 6.- P. 

Dr. Máriás István: Nagy~~SS~ronyunk, )uwi.nk reménye. 
A sze-ntistváni állameszme k01ronája. I. rész: Törté
nelmünk legnagyobb csodá.ja: élünk és vagyunk, 
A Patrana Hungariae go111doliat és a sze-ntistváni 
ál.IJa.meszme nemzettörténelmi jelentősége és kap
csolata. A Patrona Hungariae gondolat kegyelmi 
értékelése. Ára 3.20 P. 

Dr. Walter Ján06: Üdvözlégy. Mária! A loretói litánia 
magyarázaJta elimélkedésekben. Ára 4.50 P. 

Olvasótitkok: 
Szines kivitel.O olvasótitok, magyar és német 
nyelven. Ára 1.- P. 
Egy.színű kivitelű olvasótitok, magyar és. német 
nyelven. Ára 50 filléT. 

Olvasótitok, csak &zöveggel. Án 36 filllér. 
Az Élő Rózsafüzér-tagok felvételi lapja. Ara 8 fillér. 
Az Élő Rózsafüzér alapszabályaL Ara 40 filllér. 
Az Élő R6mafüzértársulat sorsolúi íve. Magyar és 

német nyelven. Ara 40 filléT. 

SZIVGARDA-

és más es;yesületi gyűléseken fel.hasmá:lható könyvek: 

Kisházi Mihály: Több telik tőlem. 33 jól felépített, 
tanító haitá.sú rnese. Ára 9.- P. 

P. Félix: TaouljUllk a Jézuskától. Jézuskás me&ék. 
Ára 5.- P. 

Vadá.sz Zoltán dr.: Ildikó könyve. Katolikus szellemű 
mesék. Ára 4.- P. 

Blaskó Mária: Napsugárka. II. kiadás. Bogner Mária 
Margit éllete gyermekek számára átdolgozva. Ara 
3.50 P. 

- Az Atya kincsei. P. Biró gárdaalapító élete. Gyer
mekek számára. Ára 3.50 P. 

ffiTOKTATASOGYI SEG~KöNYVEK 

Hitelemzések: 

Bí:i~cr A.: Hitelemzések az I. elemi 06ztály szám:ir·. 
Ára 2.20 P. 

- Hitelemzések a II. elemi osztály &zámá.ra. 2.80 P. 
A kiskatekizmust veszi wlapul, a szerint halad 
lépésrö1-lépésre. Me&teri módon tudja a kicsikék 
figyeimét az egyszerű szemléletböl a praktikus, 
mindennapi élet jelenségeiből az óra anyagát irá
nyítani. Az I. kötet anyagát 49 órában, a második 
kötetét pedig 53 órában foglalta ÖS1.ze. 

Tomka Agoston S. J. (Theophil): Kidolgozott hit
demzések az elemi III., IV. és V. osztálya számára. 
A szerzö egy ki.s történettel, melynek föhö&e 
Theophil, rendesen igen jól megválasztott mód
szeres egységekbe oltvasztja az egye& órák anyagát. 





1944 november 1. X.'l. évf. 3. s:. 

SZENTEK EGYESSÉGE 
IRTA: GYENIS ANDRÁS S.J. 

Kevés napja van az egyházi évnek, amelyen 
Isten gyermekei nagy közösségének keretén belül 
a katolikus családi érzés és gondolat jobban elő
térbe lép, mint a Mindszent és Halottak ünnepe. 
A földi zarándok ilyenkor igazán érzi a titokza
tos kézfogást, mely átnyúlik a másvilágba, részint 
összeköt a boldogokkal, akik üdvözülve Isten ba
rátai immár és részint fájdalmas .visszaemléke
zésben egyesít mindazokkíll, akik az örökkévaló
ság "várófennében" időznek. 

Ami Isten családjának hármas csoportját 
valóban egybefűzi, nem más, mint a természet
feletti szeretet köteléke, mely a Megváltóból, 
mint az "elszenderültek zsengéjéből" kiárad 
mindazdkra, akik e családhoz tartoznak. Hitünk 
biztosít arról, hogy a már üdvözültek imádságra 
tárják kezüket az irgalmasság trónja előtt mind
azokért, akik még a földön küzdenek vagy már 
a tisztítótűzben szenvednek. Az imádkozó és ál
dozatot bemutató Egyház anyai gondja kiterjed 
azo·kra is, akiktől elválaszt a távolság és idö, de 
összeköt velük a híd, melyet Isten természetfeletti 
irgalmassága épített: az imádság és szeretet kö
zössége. 

Mindszentkor és Halottak napján elevenen 
áll lelki szemünk előtt a szentek egyességének 
igazsága. A szentek egyességéhez ugyanis nern
csak a megdicsőült szentek tartoznak, hanem egy
úttal az Isten kegyelmétől megszentelt emberek 
a földön és a szenvedő lelkek a tisztítótűzben. 
Egybefüzi őket a megszentelő kegyelem. Ezért 
szentek mindnyájan: megszentelte őket Krisztus 
v~e, megigazultak a mennyei Atya színe előtt, 
mindnyájuk feje az úr Krisztus. Ezért tekintünk 
tisztelettel és vágyódással az égi magasságok felé, 
ahol az Isten Báránya elfoglalta trónját, körül
veszi a választottak serege minden törzsből, nép
ból, nyelvből és nemzetből. Fehér ruha fedi őket 

és pálma leng kezükben, boldogak az ő dicsősé
gében, mert az úr letörölt minden könnyet sze
mükről, nem lesz többé halál, sem gyász, sem 
jajkiáltás, sem fájdalom életükben. Am egyúttal 
félelemmel és részvéttel tekintünk le a tüzes bör
tönbe, ahol a szentek egyességének másik cso
portja szenved. Athaladtak már a földi léten, 
de könnyeik még nem száradtak fel, fájdalmuk 
még nem c.sitult el és nem némult el jajszavuk 
Csa!k akkor vonulhatnak majd be az örök dicső
ségbe, ha kiállották a tisztító szenvedéseket, me
lyeket vétkeikkel magukra vontak. 

Az Úr Krisztustól megv~lt9tt és a Szentlélek
től megszentelt hívők Jézus révén valóságos és 
eleven egységet alkotnak. Ezért közösen részesül
nek az üdvözítő kegyelemkincseiben, egymásért 
természetfeletti javakat szerezhetnek, jelesül Isten
nél egymásért közbenjárhatnak és kiérdemelhet
nek kegyelmeket. 

Mit jelent a szentek egyessége? 
Az ember amint testi születése útján az első 

Adám családjának lesz tagja, azanképen a lelki 
újjászületés révén a második Adám családjához 
tartozik mindaddig, míg bírói ítélettel ideiglene
sen vagy örökre. e családtagsága meg nem szünik. 
Az összes megváltottak a Megváltóval együtt 
képezik az egyetemes Egyházat, vagyis azt az or
szágot, melynek a földön működő Egyház csak 
látható részéj alkotja. Az egész Összegyházat 
nevezzük: a "szentek egyessé gének". Szent Pál az 
Egyházat nagyon szemlélelesen élő testhez ha
sanlítja. (Róm. 12, 4. 5.) 

Az Összegyház első része a diadalmas Egy
ház. Mindazok, akik tisztán mentek át a földi 
téreken és méltóknak találtattak lsten szemléle
tére vagy már megtisztultak és megszabadulta!k 
adósságuktól a tisztítótűzben, azok a menny
ország boldog polgárai. A teljes Szentháromság 
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örök dicsőségében színről-színre látják az Atyát, 
Fiút és Szentlelket. Az angyali karokkal együtt 
imádják az isteni Felséget a pátriárkák, akiknek 
az Úr megígérte a M.egváltót; a próféták, akik 
jövendöléseikkel rámutattak a távolból és a vá
lasztottakban tartották a lelket és hitet, reményt 
és meg nem fogyatkozó ragaszkodást a Messiás
hoz. Leborulva imádják az Urat az apostolok, 
akik hirdették Isten országa eljöttét és építették 
falait. Hódolnak a vértanúk, kik hősi helytállás
sal vallották meg hitüket és ontották vérüket. 
Zengedeznek a hitvallók, akik lelkük fehérségével 
és tetteik tündöklő példájával világoskodtak fele
barátaiknak az életúton. Ujjongva lengeti k a győ
zelmi pálmát a szűzek, akik követik a Bárányt, 
bárhová megy, mert amint a földön a nyomában 
jártak, az égben is ők alkotják legbensőbb kísére
tét. Istenbe elmerülve éneklik a hozsannát és 
alleluját mindnyájan és örök boldogságukban sem 
feledkeznek meg rólunk, - hanem - ha lehet, 
még nagyobb szeretettel és gondossággal kísérik 
lépteinket és segítik ügyeinket. 

Az Összegyház második részét képezi a 
szenvedő Egyház. Már elhagyták földi küzdel
me~k terét, de még nem vonulhattak be Uruk 
örömébe, mert lelkükön ott sötétlik tetteik foltja. 
CsaJk akkor nyílik meg számukra az Atya haj
léka. ha mindaz kiég belőlük, ami földies, ami 
salak, ami terheli őket. Nemcsak az ószövetség 
gondolt rájuk, hanem az újszövetség is törődik 
velük. Haláluk nem szakítja meg a kapcsolatot, 
mely hozzánk fűzi őket. Az Egyház imádkozik 
és imádkoztat értÜIk, alkalmazza rájuk búcsúit, 
mikor megnyitja Kri~ztus érdemeinek kincstárát 
számunkra, hogy eny-híthessük szenvedéseiket és 
segítsünk nekik eljutni győzedelmes testvéreikhez. 

Az Összegyház harmadik része a küzdő Egy
ház. Tagjai mindazok, akik vitézkednek a földön, 
helytáll anak, küzdenek, s ha elestek, új ra felkel
nek, harcolnak a látható és láthatatlan ellenség 
ellen: legyen az akár a gonoszlélek, akár kísér
tés vagy tévedés, üldözés vagy csábítás. Nem fél 
az Úr csapata semmitől, csak az Isten megbántá
sától. Nem marad magára küzdelmeiben, mert 
vele van az Úr. Az Atya gyermekévé fogadta, a 
Fiú örököstársává tette és a Szentlélek a kegyel
mek bőségét árasztja lelkére és felvértezi a foly
tonos harcra. A küzdő ember mellett állanak a 
szentek és üdvözültek nemcsak hősi életeszmény t 
sugárzó példájukkal, hanem hatékony közben
j árásukkal is. 

Az Összegyház így kéz a kézben halad előre 
azon a királyi úton, a Via Triumphalison, me ly 
a messiási birodalmon átvezet az Atya örök or
szágába. Elöl haladnak azok, akik Krisztus meg
váltó halála előtt éltek és hívő reménységgel vár
ták eljöttét. Megnyitják a menetet a bünbánattal 
ve~eklő ősszülők. Követik őket az igazultak mind, 
akik meg nem tévedtek és el nem tértek a Mes
siás királyi útjáról; mindazok, akik követték 
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Krisztust nemcsak a béke csendes éveiben, hanem 
a harc közepébe, nemcsak a jólétben, hanem a 
lemondásban és üldözésben, nemcsak a földi lét 
napsugaras oldalán, hanem a szenved~ek sötét 
éjtszakáj ában is. 

Követték Krisztust a keresztes boldogság igazi 
útján, hiszen nekik ígérte Jézus a mennyek or
szágát. Felvonulnak a menetben a szegények, akik 
nem tapadtak a földhöz és kincseihez, akik készek 
voltak elhagyni mindent, hogy Krisztust meg
nyerjék, a múló javak helyett az örökkévalókat 
értékeIték, kiüresítették magukat, mert a szívük 
és lelkük, életük és érzésviláguk tele volt Krisz
tussal. Nem földi gazdagság és hírnév nyitotta 
meg előttük az eget, hanem az üdvözítő Betlehe
men, Názáreten és a Golgotán átvezető útjának 
követése. 

Követik a Mestert a szelídek, az alázatosak, 
a csendesek, akik nem földi hatalomra és erőre 
építenek, akik nem erőszakkal és igazságtalanság
gal szolgálják érdekeiket, hanem tudják, hogy az 
erő az erőtlenségben tökéletesedik, a bízó türe
lemben és erőslelkií. szenvedésben van a mi üdvös
ségünk. 

A szelídszívűek nyomán haladnak a szomor
kodók, a szenvedők, az ínségesek és panaszosak, 
akik nem másért, hanem saját és embertársaik 
bűneiért szomorúak; akiknek fáj a hatalom túl
kapás a és jogtiprása és a jónak meg nem érde
melt üldözése és elnyomása. De seregük nem 
fekete had, hanem Isten gyermekeinek bízó csa
pata, mert tudják, hogy a mennyei Atya letörli 
keserű könnyeiket és meggyógyítja vérző sebei
ket, s hiszik, hogy a csapás és szerencsétlenség 
is közelebb visz Istenhez. 

A szomorúakat követik mindazok, akik éhe
zik és szomjazzák az igazsát<ot: az el I:lY om otta,k, 
akiket félrelöknek és árnyékba állítanak. Ám el
!\yomásuk, gyengeségük, jogfosztottságuk nem 
jelent szerencsétlenséget, hanem jogot ad Isten 
nagyobb irgalmára és bőségesebb kegyelmére. 

Idetartoznak az irt<almasok, kikben dobog az 
érző szív mások bajában is; akik nemcsak ma
gukra gondolnak, hanem másokkal is törődnek; 
akik a krisztusi Caritas tevékeny apostolai, az 
irgalmasság lelki és testi cselekedeteinek fárad
ha,tatIan munkálói. 

Következnek a tisztaszívűek, akik vigyáznak 
lelkükre és testükre, akik vággyal sem idegenítik 
el mások javát, s gyengéd a lelkiismeretük mások 
joga iránt, őszinték. de nincsenek hátsó gondola
taik és önös melIékszándékaik sem. 

A Mester nyomában haladnak a békések: nem
csak azok, akiknek csendes a természetük, hanem 
akik a béke műveit terjesztik; akik szívesen mun
kálják mások életének békés kibontakozását. Ezért 
szállt le a második isteni Személy az égből és 
ezért zengték az angyalok a betlehemi jászol 
felett: Dicsőség a magasságban Istennek és bé
kesség a földön a jóakaratú embereknek. 
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A világ szelleme sohasem akart beleilleszkedni 
Isten elgondolásába, azért nyilatkozik meg kez
dettől fogva az ellenkezés és ellentét a világ tet
teiben és magatartásában Isten és országa iránt. 
Mindazonáltal boldogok mindazok, akiket üldöz
nek az igazságért. Tagjai a szentek egyességének, 
akár már átlépték az örökkévalóság küszöbét, 
akár útban vannak az örök haza felé. üldözték a 
Mestert, nem lehet különb sorsa tanítványainak 
sem. 

Mindszentkor és Halottak napján gondoljunk 
megdicsőült és szenvedő testvéreinkre. Összetar
tozunk, velük egységet képezünk mint Krisztus 
titokzatos testének tagjai. Krisztus Egyházának 
három csoportja tehát valóságos egységbe olvad 
a ,közös Fő vezetése alatt, ezért a Mester igazi 
követőjének erőssége és bátorsága rejlik a szea
tek egyessége boldogító valóságában. Ha rágon
dolunk, érezzük és tudjuk, hogy nem vagyunk 
egyedül. Akár itt, akár amott; akár tegnap, akár 
holnap; akár én, akár te; akár tettek, akár vá
gyak zsonganak lelkünkben és körülöttünk, mindíg 
a legbensőbb lelki és szellemi közösségben élünk 
egymással. Nem korlátoznak a tér és idő szük 
határai, hanem minden óhajunk, tettünk és egész 
valónk az Úr felé szárnyal, aki kegyelmeinek ki
áradó ~őségében leoldja rólunk, ami súly és teher, 
nyomorú és vétkes, és atyai keblére emel és ré
szesít isteni természetéből kiáradó kegyelmeiben. 

A győzedelmes Egyházból leárad a földre az 
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adakozó szeretet folyama, me ly azután ezer meg 
ezer patakra szakadva torkollik vissza a boldog 
örökkévalóság óceánj ába. A szenvedő és küzdö 
Egyház tagjait is egységbe füzi a szeretet közös
sége, mely az előbbieknek szabadulást és Isten 
elérését teszi lehetővé, az utóbbiaknak eröt és 
helytállást kölcsönöz a küzdelemben. A küzdö 
Egyház tagjai egymás között is részesednek ebben 
a szeretetszolgálatban, mert lelki erőhatás áram
lik végig minden tagján, aki belekapcsolódik az 
Egyház életébe, me ly azután a jót jobbá teszi, 
az erőst megedzi, a gyengét felvértezi és mind
nyájukat Krisztus útján elvezérli. 

Mikor a Hiszekegyet imádkozzuk, élö hittel, 
bízó reménységgel és lángoló szeretettel rebegjük . 
mindannyiszor: Hiszem a szentek egyességét! 

Hiszem a szentek egyességét életben és halál
ban, mert az Úr Krisztus értem és mindnyájunkért 
a földre szállt; értem és mindnyájunkért meg
halt; értem és mindnyájunkért feltámadt; nekem 
és mindnyájunknak, akik titokzatos testének tagjai 
vagyunk: Fejünk. Testének tagjai viszont mind
azok, akik már színről-színre látják az Istent, de 
tagjai azok is, akik a tisztítótüzben várják a sza
badulás óra.ját vagy még vitézkednek a földi 
téreken. Legyen a Mindszent és Halottak ünnepe 
a mélységes katolikus családi érzés megújuló al
kalma és Krisztus Egyháza minden csoportjának 
és tagjának felemelő egymásba fogódzása. 

"Es Lo«:sásd IDeg ft. IDi Télkeinkel . " • • 

, Jézus tudja, hogy Isten könnyen bocsátja meg 
bűneinket, de tudja azt is, hogy mi emberek nehezen 
bocsátunk meg egymásnak. A bűnbocsánatért való 
könyörgést és egyben az ellenünk irányuló emberi 
sértések megbocsátását belefoglalja azért a Miatyánk
ba is. Ime az ötödik kérés: "ts bocsásd meg nekünk 
a mi vétkeinket, miképen mi is meg'Jocsátunk az elle
nünk vétetteknek;" (Mt. 6, 12.) S amint a Szentírás 
egyéb helyeiböl világosan kitűnik: a felebarátunknak 
való megbocsátást annyira komolyan veszi az Úr, 
hogy enélkül Isten bocsánatát sem ígéri saját gonosz
ságainkért. . 

Talán megzavar egyeseket az a gondolat, hogy Isten 
irgalma kissé emberi módon működik a szent szövegek 
szerint. Valamiképen az adás-vevés fogalmai fonódnak 
beléje. Ha te elengeded az adósságot felebarátodnak, -
szól' hozzám- az Isten - én is elengedem a tiédet. 
Ha te el nem engeded, akkor én is bevasalom rajtad 
az adósságot, azaz minden zavar, ha meghallgatjuk 
Egyházunk tanítását e pontban is. Mert megtudjuk így, 
hogy Isten nem teszi valami mennyei mérleg két serpe
nyöjébe a mi megbocsátásunkat és az övét. Nem ugyan
annyit s ugyanúgy enged el nekünk, amennyit s ahogyan 
mi engedtűnk el felebarátainknak. Rosszul is járnánk 
így alaposan. Hiszen a mi megbocsátásunkban mindíg 
van valami tökéletlenség és így az Isten megbocsátása 
is tökéletlen lenne irányunkban. Nem. A felebarátunk-

Irla: dr. ""rolIII Isi '11' •• 

nak való megbocsátás nem súlyban és értékben egyezik 
Isten irgalmának megnyilatkozásával, hanem csupán 
indítéka és feltétele az az isteni irgalom kegyes aján
dékának. Ha Isten látja a mi bocsánatunk szegényes 
filléreit, amiket azonban j ó szándékkal adunk erőnk
höz képest, megnyitja ő is irgalma kincsesházát és 
aranyakkal halmoz el bennünket, a bőséges bocsánat 
nagy-nagy égi ajándékaival. Viszont ha látja, hogy 
pulykavörösen lökjük el a bennünket bántó testvért, 
hogy szívünket bezárjuk előtte, n·ehogy véletlenül is 
arcára hulljon irgalmunk egyetlen kicsi olajcseppje, 
hogy a harag keselü epéjét adjuk a jó szóra szom
jazónak és utána Isten bocsánatát kérjük a magunk 
büneiért, akkor mi sem kapunk bocsánatot. Érthető 
ez. Hiszen megsértettük a felebaráti szeretetet és így 
bűn állapotában vagyunk, amelyből nem is akarunk 
kikerülni. Bünös embert nem ölelhet irgalmas szívére 
a végtelenül szent Isten. 

Teljes félreértése volna Krisztus szavainak, ha úgy 
gondolná valaki, hogy a felebarátunknak való meg
bocsátás egymagában is elég Isten irgalmas meg
engeszteléséhez bűneinkért. Ha így volna, ismét csak 
fej tetőre állna az üdvösség szent törvénye. Hiszen 
meglörténhetnék akkol, hogya gyilkos, a parázna, a 
részeges, a tolvaj egyszerűen megbocsátaná felebarátai 
ellene való sérelmeit és viszont Isten elengedné az ő 
adósságait minden további nélkül. Isten csókjával hom-
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lo·kán indulhatna a következő többi gonoszságai el
követésére, amiket immár jóváhagyott az Isten, ame
lyekért nem jár többé oüntetés. Az Isten nevetségessé 
válnék és uralomra jutna a büntetlen gonoszság. 

lsten gondolata nem ez. Aki felebarátjának meg
bocsát, abban az isteni bűnbocsánat egyéb kellékeinek 
is meg keL! lennie ahhoz, hogy Isten irgalmát elnyerje. 
Tehát a minden bünre kiterjedő bánatnak és erősfoga
dásnak is. Nem egyetlen feltétel a felebarátunknak 
va)ió megbocsátás, csak egy feltétel. De mert nehéz 
és nagy feladat ez, azért sokszor hangsúlyozza az Úr. 
A sokszori hangsúlyozás egyik megnyilatkozása a 
Miatyánk ötödik kérése. 

Ami kölcsönös megbocsátásun·k igen gyakran azért 
nehéz számunkra csupán, mert nem értjük és nem is
merjük annak erkölcsi szabályait. Sokan azt hiszik, 

'hogy a gyujtogatót, a rablót, a rágalimzót minden to
vábbi nélkül békecsókkal kel! köszöntenünk. A leégett 
házat pedig fel kell építenünk a saját kölbégünkön, 
az elrabolt búza miatt éheznünk kell családunkkal 
együtt s a rágalmak özönében becsületünktöl megfosz
tottan, de szótlanul kel! ,kullognunk az utcán. O nem! 
Nem akarhat ja Isten, hogy hitvány embereknek és 
sötét jellemeknek Eldorádót építsünk és Paradicsomot 
készítsünk a földön s lábuk alá erényeinkből szőj ünk 
süppedö szőnyeget. Isten csak azt kívánja, hogya ben
nünket ért sérelem után azonnal fojtsuk el a feltámadó 
gyűlöletet és a megtorl'ás vágyának indulatát. Majd 
belsŐ, fájdalmas érzéseink csiIlapodásával keressük a 
megbékélést azzal, aki megbántott s ne zárkózzunk el 
a megengesztelödés elöl. Ez a megbékélés és megengesz
telödés sem jelenti azt, hogy barátommá kell fogad
nom eddigi ellenségemet. Elég, ha a társadalmi szoká
soknak megfelelöl'eg mindenki elött haj landó vagyok 
nyilvánosságra hozni a tényt, hogy megbocsátottam 
ellenségemnek s hogy szívemben nincsen gyülölet iránta. 
Köszöntöm öt, mint a többit, vagy fogadom köszönté
sét. Társaságban beszélgetek vele, ügyes-bajos dolgai
ban segítek rajta, mint akárki máson. Ritka eset, ami
kor ennél többet kíván tölem az erkölcsi törvény. Nem 
kívánja azt sem az Úr, hogy jogairnról lemondjak a 
megbocsátásban. Megbocsátok a gyujtogatónak, de 
házam felépítését bíróság útján is követelhetem rajta. 
Megbocsátok a tolvajnak, die csendörökkel hozathatom 
vissza a búzámat tőle. Megbocsátok a rágalmazónak, 
de a rágalom visszavonását nem kel! elengednem. Mind
ezt a lelki és társadalmi, egyéni szempontokon túl 
gyakran a közjó is megkívánja tőlem. Szelíd vagyok, 
szívemben nincsen gyűlölet, hajlandó vagyok itt-ott 
még jogaimból is engedni valamelyest a béke és ki
engesztelődés kedvéért, de nem engedem magamat sa
rokba áfIítani gonosz kezek által teljesen. Nem. a meg
bocsátás hőse, hanem gerinctelen mamlasz, aki nem 
így gondolkodik. Mennyivel másképen nézem a fele
barátnak való megbocsátás na.gy törvényét és az isteni 
irgalom szent feltételét, ha mindezt megértem és meg
tanulom ... 

Mindenesetre nagyban megkönnyítjük a felebaráti 
megbocsátást magunknak, ha megnehezít jük a fele
barátunkkal való civódást. Ahol nem vagyok hajlandó 
összetörni a békét, a béke ott aligha törik össze. Szük
séges e lelki magatartás kialakításához, hogy nevel
jem alázatomat és az emberek iránti szeretetemet. Ha 
bántalom ér, ha sértést zúdítanak arcomba, ha kegyet
lenül megtépik önérzetemet, arra gondolok elöször, 
vajjon nincsenek-e olyan bűneim, amelyek miatt nem 
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alaptalan a vád és tövis? És ha alaptalan gonoszság
ról van szó, igyekszem nagylelküen túltenni magam a 
sértéseken. Nem a szavakat, tetteket nézem, h.mem 
az emberi gyarlóságot, és mentséget kere&ek ei
vakult felebarátom számára. Talán beteg, talán fáradt, 
ta.lán maga sem tudja, hogy mit mond és cselekszik. 
Aranyszájú Szent János egyszerü szava: "Nem szé
gyenled magad, hogy ellenségesk'lJ';z? N em elJg ne
künk a sátán, még véreink ellen is áskál'ódunk? .. 
Tudod, milyen gyönyörü érzés a kibékülés?.. Azt 
mondod, hogy lángolsz, ha rágor'ídolsz haragosodra. 
Gondolj ilyenkor arra, mennyi szépet kaptál meghara
gítódtól. Mennyi rosszal illetted őt. Rögtön elpárolog 
haragod." .És ha mentséget nem találunk számára, még 
mindig megtalálhatjuk magunk megnyugvására Néri 
Szent Fülöp gyakran elhangzott híres mondását: "Mily 
jó az lsten, aki engem megaláz." 

Hosszú sorban vonulnak el lelki szemünk előtt a 
felséges példák. Emberek, hősök, akiket Isten támasz
tott a kölcsönös felebaráti megbocsátás nagy példái
nak. Dávid, ki hajlandó volt Absalomnak is megbocsá
tani. István vértanú, ki szelíden imádkozott köve~őiért. 
Szent Pál, ki üldözői érdekében elátkozottá kíván 
lenni. Sabin püspök, ki megkínzottan is csodát tesz 
Venustianus hely tartó ért, gonosz megkínzójáért. 
Aranyszájú Szent János, ki saját testével óvja fog
ságba hurcolójának, Miletius főtisztnek életét a dühös 
néptömeg kövei ellen. A keresztények mindíg vallot
ták az igazságot, amit Tertullián oly szépen fogal
mazott meg egykor: "Mi ellenségeink szeretetére is 
kötelezve vagyunk: e szeretet egyedül nálunk szokásos 
szeretet. A jóbarátokat szeretni, ezt mindenki meg
teszi, hanem az ellenséget is szeretni, ez egyedül a 
keresztények dolga." 

És ha a sok példa sem segít s ha a legfelségesebb 
példa, a keresztfán ellenségeiért imádkozó Krisztus 
sem inspirál, akkor gondoljunk legalább arra, hogy a 
felebarátjának meg nem bocsátó ember Isten haragját 
idézi magára, valahányszor a Miatyánkot mondja. Szá
ján átváltozik az i~e és valamiképen ilyen könyörgés 
csendül raj t a poklok örömére: Kárhoztass el engemet, 
Isten, és vess el színed elől, mert hiszen én is kár
hoztatom felebarátomat és gyülölettel fordulok el 
tőle. .. Az ítéleten pedig az üdVÖSSég igéi helyett mondd 
el fölöttem Krisztusod rettenetes szavait: "Alnok 
szolga, minden adósságodat elengedtem neked, mivel
hogy kértél engem: vajjon nem kellett volna-e neked 
is könyörü[inöd szolgatársadon, mint én könyörültem 
rajtad?" (Mt. 18, 32-33.) 

Különös dolog, de a meg nem bocsátó, sírig tartó 
harag olyanok életében is előfordul, akik egyébként 
Krisztus igaz gyermekeinek mutatkoznak. Évek hosszú 
során át, mint a kígyómé~, szivárog ajkukról a gyű
lölet egy-egy rokon, egy-egy meg tévedt testvér, egy
egy bántó ember ellen. Gyónnak, áldoznak, böj tölnek, 
énekelnek, imádkoznak, de a gyűlölet rozsaája lelkükbe 
évődik é~ mélyül, egyre mélyül. Vajjon mi lesz a sor
suk? Krisztus aligha függeszti fel esetükben az er
kölcsi törvény egyetemes érvényét. 

Mondjuk öntudatosan a Miatyánk ötödik kérését. 
Vannak büneink, rászorulunk Isten bocsánatára vala
mennyien. És ha valaki oly tiszta volna, mint 
a hó, még az is imádkozza e kérést alázatosságból vagy 
imádkozza az emberek bűneiért s főleg azok helyett, 
akik gyűlölettel a szívükben készülnek Annak meg
dicsőítésére, Akit csak szeretettel dicsőíthetünk ... 
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Idegesség 'l 
Akármilyen baj is van az emberrel, felfogásá

val, azzal a zűrzavarral, ami leIkében van, addig, 
amíg ép benne a lelkiismeret, addig, amíg nevén 
nevezi a dolgokat, nincs veszve, addig lehet rajta 
segíteni. Amíg a bűnt bűnnek érzi, bűnnek tartja 
és vádolja róla magát, önmaga előtt legalább, 
csendes órán. 

A súlyosabb baj ott kezdődik, amikor az em
ber elkereszteli a bűnt. Amikor avalóságoknak 
más nevet ad. Bece-nevet. Amikor szépít, amikor 
kicsinyít, amikor elméletet gyárt, mely a bűnét 
igazolja. Amikor megengedhetőnek, sőt: egye dűl 
emberinek hirdeti azt, ami megengedhetetlen, és 
éppen szép és tiszta emberségét indult el rom
bolni és rontani. Ilyenkor még nagyobb lesz a 
szív zavara és még több, még mélyebb lesz a 
békétlenség, a nyugtalanság az ember fiai között. 

A mi korunk hajlamos erre. Figyeld csak meg 
egy példán: ha valaki elhízott, kövér, arra csak 
azt mondják: -kicsit molett, kicsit erős. De ez 
még érthető j ez kicsiség dolga. - Ha valaki inge
rült, haragos, goromba, ha kitör, ha durva, ha nem 
lehet a szeme elé kerülni veszély nélkül, csak 
azt mondják rá: idegesj ideges vagyokj ideges sze
gény, meg kell érteni. Most ne háborgasd. A he
lyett, hogy nevén nevezn é a gyereket: goromba, 
durva vagyok, nem vagyok fegyelmezett, háborog 
bennem a harag, neveletlen vagyok, kiállhatatlan 
és elviselhetetlen, modortalan és visszataszító. A 
szerint, hogy a skálának milyen erős fokán va
gyok éppen - viselkedésemmel. 

Ebben, hogy ideges vagyok, már benne van a 
ments ég is: nem tehetek rólaj vigyázzatok, kímél
jetek, sőt: becsülj etek, hiszen miattatok vagyok 
aZ, agyonhajszolt munkával és törődéssel. Hiszen, 
nem mondom, munka és agyonhajszoltság elég 
van. És az idők se alkalmasak a csendre, a bé
kére mibennünk. De itt is rendszerint az a leg
fegyelmezettebb és legkevésbbé ideges, aki a leg
többet dolgozik. Mert akinek munkafegyelme van, 
annak rendszerint ön fegyelme is szokott lenni, 
hiszen it ,kettő sokban érintkezik, sokban meg 
éppen azonos. 

Irodalo ... 
Endrefalvy Ottó: Férfiak, szentek. Budapest, Korda 

kiadása, 1944. 62 lap. Ára 2.50 P. 
Korunk nem elégszik meg a ~égi és heveIt nevek

kel, hanem újakat felújít va vagy felfedezve igyekszik 
a múló és változó divatnak hódolni. SoksZOJr cz a 
forradalmi irányzat olyan neveket keres, melyekd 
azonnal meg is ért vagy legaláhb gondolja, hogy a 
választott szó jelentését tudja. Az Anyaszentegyház 
helyes~n azt kívánja, hogy szentjei nevét adják az 
újszü·lötteknek. Ezek a nevek nem mindíg magyar 
eredetűek, de legtöbbször már magyaros hangzásúak 
és mindíg mélysége~ jelentöségük van. Mert a kereszt-
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Nincs itt más út, mint az önfegyelem, az ön
fegyelmezés és nevelés útja. Apróságokon át. 
Ezekkel és ezekben. Kis dolgokban vigyázni, le
mondani tudni, a mindennap apró eseteiben meg
fogni és fegyelmezni magunkat. Mert aki ezt nem 
teszi, az a nagy dolgokban csődöt mond. Nem 
lehet nagyban hős az, aki kicsinyben alulmarad. 

Helyes önismeret kell. Önmagunk hibáinak 
helyes és teljes, kíméletlen és igaz ismerete, és 
az akarat, mely javítani akar, mely velük szembe
száll. Igy azután lesz eredmény. Lassú és állandó 
munkával. 

És hiába, belső örömet leginkább a lemondás 
hoz. Minél több a lemondani tudás, az áldozatvál
lalás, az önkéntes önmegtagadás mibennünk, szí
vesen és örömmel, annál több lesz bennünk a 
tiszta, az egész emberségünket átjáró és boldogító 
öröm is. 

Mennyi áldozatot, fegyelmet tudnak hozni az 
emberek tisztán földi eredményekért: sikerért, 
hírnévért, az igazság utáni kutatás vágyából, tudo
mányban, sportban stb. Hát akkor nem megéri-e 
a legnagyobbért: az emberségünkért, ennek a 
gazdagságáért, teljességéért? 

Aki megpróbálta, azt fogja mondani, hogy 
megérte. Még tisztán azért is érdemes, hogy a 
belső békét és nyugalmat megszeressük. Hogy kel
lemes embernek ismerjenek, akivel jó együtt 
lenni. Hogy szeretetreméltó legyen a hírünk, az 
egyéniségünk. 

Hát még, ha mindezt természetfe.letti indító
okok bekapcsol ás ával tesszük. Amiltkel teljes lesz 
az ember és teljes lesz a világ. Amikor az idő 
az időtlenségbe öltözik, a földi tett a halhatatlan
ság érdemibe, a mindennap arasza végtelenné 
tágul és a halandó emberé lesz az örökkévalóság. 
Nem az idegességben, hanem a törekvésben, az 
önfegyelemben, a tökéletesedésben, az igazságban 
és az álland'ó jóakaratban ... Akkor majd nem 
a szavak szépítő látszatát dobhatjuk csak rá a 
dolgokra, tényekre, hanem ezek maguk is meg
szépülnek és több örömet rejtegetök lesznek ... 

név nem puszta szó, hanem valóságos él~t és 
programm, eszményi tökéletesség és követhető példa
kép sűrűsödik benne. A vallástól távolodó ember ezt 
nem akarja érteni, azért hajszolja oly lázasan a fel
tűnő és újszerű neveket. A szerző bölcs meglátással 
segítségére akar sietni embertársainak és kis, ízléses 
könyvében szenteket sorakoztat fel, akiknek neve 
gyakoribb a magyar családokban. Célja az volt e ki
advánnyal, hogy megmagyarázza, mit jelent egy-egy 
szentnek a neve, nem annyira etimológiai szempont
ból, hanem tartalmilag. Ha valaki elolvassa a szerző 
kis könyvét, megjegyzi az egyes szentekröl közölt 
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adatokat, erényeket, akkor tökéletesen érti párt
fogójának a nevét és jelentőségét. Valahányszor azután 
saját nevére gondol, mindíg felidézi lelkében és emlé
kezetében pártfogója erényeit, követi Isten szolgála
tában és a felebarát megbecsülő támogatásában. Pl. 
a Béla név emlékezteti a magyarság egyik első apos
t()~ár,a>, a bátor egyházszervező vértanúra, Ágoston 
a bŰnJbánatra, György a hősies helytállásra és a szü
zesség védelmére, Imre a magyar ifjúság tiszta életére, 
István első szent királyunk erős és jótékony kezére, 
országrendező és a szegényeket felkaroló nagylelkű
ségére. A szerző gondolata okos, a közreadott szen
tek rövid élete valóban tanulságos, könnyen meg
jegyezhető é~ erényeik követhetők. Ha valaki ezt a 
kis művel' olvas!.a és még inkább, ha gyakran for
gatja, akkor a keresztség szentségében nyert pártfogó 
neve mély értelmet nyer életében és egész beállított
ságában. Me,l,egen ajánljuk a Korda ízléses kiállításá
balIl megjelent művet az ifjúságnak, de a felnőttek
nek is. Kitűnő és olcsó ajándékul szolgálhat névnapra 
vagy málli ünnepi alkalmakra. 

Endrefalvy Ottó: Szent leányok, asszonyok. Buda
pest, Korda kiadása, 1944. 64 lap. Ára 2.50 P. 

A termékeny szerző nemcsak a férfivilágra gon
dolt, mikor összeállította a leggyakrabban előforduló 
keresztségi védőszentek rövid életét, hanem dícsére
tes buzgalommal a női nemet is megajándékozza ha
sonló célú és rendeltetésű müvel. Valóban okos és 
nemes tett volt tőle éppen akkor, mikor sok nő, 
rreány és ,wsszony abban éli ki magát, hogy keresi 
a szokatlant, a rendkívülit nemcsak a divatban, ha
nem a kereszt- és szólító nevekben is. Igy alakultak 
ki olyan nevek, melyek a kiskorúhoz alkalmazkodnak, 
de haladottabb években mOlSolygásra késztetnek, 
mert a rendestől nagyon eltérnek és tartalmilag sem 
fedik az igazságot. Pedig ha ismernék a szent leányok 
és asszonyok életét és példáját, akkor nem akar
nák ilyenben keresni a feltűnőt és szokatlant, hanem 
megelégednének szentjeink nevével. mert e nevek 
dicsőséget hoztak nemcsak Istennek, hanem viselőik
nek is. E nevek tartalma szép, felemelő, nagyszerü, 
hősies eszményt mutat. E nevek mögül egy egész 
élet minden nagysága, szépsége, önfeláld~ása és va
rbsa sugárzik elő. Ezt a szépséget, nagyságot és 
gazdag ihletést, ragyogó tartalmat akarja a szerző be
mutatni vagy legalább megvillantatni a közölt rövid, 
de rendkívül tartalmas és meleghangú "életrajzokban. 
Szent Anna, aki nevelte a Boldogságost, Ágnes ártat
lan!.ága, Borbála hősi vértanúsága, Erzsébet lemondó 
felebaráti szeretete, Ilona alázatossága a fényben, 
Katalin bölcsesége, Mária Magdolna bünbánata, Mar
git elvhűsége és engesztelő élete, Monika anyai szere
tete, Teréz gyermekdedsége és bizalma s a többi 
szent példája, erénye jelenik meg hosszabb-rövidebb 
fogalmazás ban a kis mű lapjain. Aki a szerző művét 
olvassa, önkénytelimül is megkedveli nemcsak nevét, 
hanem még inkább ennek tartalmát, pártfogójának 
erényességét, és követi. Nem külsőségben, hanem 
ilyen példából sugárzó belső tartalomban látja nevé
nek jelentőségét. A művet nagyon ajánljuk ajándékul, 
ünnepialkalmakra kedves meglepetésül. A szerző e 
munkája is gyöngye a gyakorlati útmutatást nyujtó lel
kiségi irodalomnak. Anút mások hosszas magyaráza
tokkai akarnak elérni, azt ő egy-egy hatékony pél
dában mutatja be. Kettős célt ér el: megb~csülésre 
tanít a keresztnevek választásában és méltó viselé
sében, ezenfelül állandó példát állít a leányok és 
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asszonyok lelki világa elé mindennapi életükben. Bár 
minél több ilyen munka vezérelné a fiatalokat, de a 
korosabbakat is Isten hűséges szolgálatára és az ön
ffi€gszentelésre. 

Lotzné, Waigand Emmy: Jancsi, Jóska, Jutka és 
a három örangyalka. Budapest, Korda kiadása. 30 lap. 
Ara 10.- P. Keménykötésben 14.- P. 

A szerző immár több nagyon sikerült mesésköny
vet adott ki a gyermekek örömére és a szülők meg 
nevelők könnyebbségére. A jelen ízléses és tartalmas 
kiadvány is nagy sikert érdemel, mert egészen élet
közel módon, közvetlen elbeszélő stílusban, derüs, 
színes képek kíséretében beszéli el a három gyermek 
viselt dolgait. Jóska és Jutka engedelmes és jó gyer
mekek voltak, otthon szót fogadtak, segítettek, tanul
tak, az iskolában figyeltek és tudták a leckét. De 
nem volt ilyen a kis Jancsi, mert szamárfület muto
gatott, nyelvét öltögette, csúfolódott, verekedett, nem 
tanult, kínozta az állatokat, zavarta testvérkéit. Igy 
azután a három őrzőangyal közül kettő mindíg örült, 
egy meg folyton szomorkodott. Az utóbbi volt Jancsi 
angyala. Egyszer azután Jancsit a kis ördögök ki
ráncigálták az ágyábó!, elvitték a pokolba s a tűzbe 
dobták, de Jancsi elfutott. Éppen egy kereszt elé 
ért, Jézust kérte,hogy mentse meg, ekkor elesi)j:, az 
üldöző ördögfiókák már-már utólérik, Jancsi felébredí 
a földön találja magát és megkönnyebbülten sóhajt 
fel, hogy csak álom volt az egész. De tanult a lecké
böl, mert másnap reggel már együtt imádkozott testvé
reivel, mindíg szorgalmasan tanult s ezért karácsonyra 
nagyon ~ok és szép ajándékot kapott. A mesekönyv 
levegője tiszta és üde, a rajzok derűsek és szemlélte
tők. Gyermekek és felnőttek egyformán tanulhatnak 
belőle. Minél több ilyen kiadványt kérünk! 

Nógrádi József: A kegyelmi élet. Elmélkedések 
és olvasmányok. I. rész: A mennyei Atya gyermekei. 
Budapest, Korda kiadása, 1944. 164 lap. Ára 9.- P. 

Aki nyitott szemmel él és jár a földön, sok min
denre felfigyel, amire választ és megoldást keres vagy 
szere.tne kapni. Elsősorban izgató kérdés, honnét van 
az ember a földön, mi a célja létének, hová torkollik 
életútja, miért a nagy egyenlőtlenség egészségben és 
korban, szellemi és anyagi javakban? Ezekre a kér
désekre adja meg a jelen mű a feleletet. Széles ala
pokra építve a vonatkozó irodalmat, főként a Szent
írást kiaknázva, tárgyal az egyik legnehezebb, de alap
vető hittudományi kérdésről, a kegyelemről. Minden, 
amit Isten teremtett, az Ö országát szolgálja" vagyis 
Isten dicsőségét gyarapítja kifelé, mert Isten belső 
dicsőségét semmi sem fokozhat ja, hiszen benne minden 
végtelen. Isten országának építéséhez és eléréséhez 
szüksége!. Isten segítsége, vagyis a kegyelme, mert 
Isten nélkül semmit sem tehetünk, ami az üdvösségre 
szolgál. A kegyelem tanának legalaposabb ismerője 
maga Szent Pál apostol, aki olyan mély betekintés
scI írt a kegyelemről. Mindíg izgató probléma volt 
a kegyelem indításának és a szabadakarat választásá
nak kérdése és egymáshoz símulása s egyiittn'űkö
dése. A kegyelem lényege nem más, núnt részesedés 
az isteni természetben. Hogyan lehetséges ez? Nem 
az isteni természet sokszorosításával, hanem úgy, 
ahogy megmutatja a kis virág vagy a harmatcsepp 
hasonlata, vagy a százszorszép és juhar példázata. 
Amit Szent Péter és Szent János mond a kegyelem
ről, mind mélységes és felemelő eszmélés, de maga 
az üdvözítő szól róla legszebben és legigazabban. A 
könyv további fejezetei bemutatják Jézus és a mi 
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életünk egymásba kapcsolódását. Megtudjuk JZ bteni 
Megváltó tanításából, hogy a mennyei Atya valóban 
Atyánk s mi gyermekei vagyunk. Vagyis: az isten
gyermekség boldogító kincsét birtokoljuk, tehát meg
iII et a hármas jog: 'szülői szeretetre, gondoskodásra 
és örökségre van jogunk. hiszen a mennyei Atya 
örökbefogadott é!> Krisztus örököstársai vagyunk. A 
három utolsó fejezet fejti ki ezeket a szempontokat. 
Ezek a könyv legértékesebb részei. Isten atyai szere
tete végigkísér minket életünkön át, csak maradjunk 
hozzá nlÍndíg hüek. Ha testi szülők gondját viselik 
gyermeküknek, mennyivel inkább teszi a mennyei 
Atya, kapa,szkodjunk hát kezébe és működjünk közre 
kegyelmével. Nem földi örökséget kapunk, hanem az 
örökkévalót, ahol színről-színre látjuk az Atyát, aki 
valóban mindenünk nekünk itt a földön és m~g inkább 
az égben. Mindezt a szerző könnyen érthető nyelven 
magyarázza meg, sok hasonlattal teszi világossá. Műve 
első része nagyszerű ajánlása a következő részeknek. 
Hisszűk, hogy sokan eszmélnek majd a mű olvasásakor 
arra a boldogító tudatra, hogy Isten mindíg velünk 
van, mindíg működik bennünk kegyelmével, csak ma
radjunk mi is vele és benne. Igy fejlik ki kegyelmi 
életünk a földön és teljesül az égben. Buzdító és esz
méltető írást kapunk a jelen műben. 

Nógrádi József: A kegyelmi élet. Elmélkedések 
és olvasmányok. II. rész: Krisztus titokzatos teste. 
Budapest, Korda k-iadása. 1944. 175 lap. Ara 9.- P. 

A szerző nagyszerű kezdeményezése immár a má
sodik kötetben bontakozik ki előttünk. A jelen kötet 
is áttekinthető beosztással, ul!yanazokkal az előnyök
kel, mint az előbbi kötet, dolgozza fel a katolikus 
hittudománynak ezt a nagyon fontos és rendkívüli el
mélyülést követelő részét. A földön egyszer élt Krisz
tus, me~halt, utána feltámadt és az égbe szállt, de 
ittmaradt a földön titokzatos teste, vagyis azoknak 
a sokasága, akikért meghalt, akiket üdvözíteni akar. 
A kegyelem és kegyelmi élet földi hajnalát jelentette 
a paradicsomi állapot és élet, ám az első emberpár 
nem bizonyult méltónak a Teremtő kitüntető és sze
rető gondviselés~re, mert megta~adta az engedelmes
séget ésbünbe e~ett. Isten mégis mel!könyörült nem
csak Adárnon és Éván, hanem utódaikon is, a bűn 
romjain kezdette építeni először az ószövetségi üdv
rendet, mely a Szentíráson át ~s áldozatok bemutatá
sával intézményesen szövö~ette a kapcsolatot az Isten 
és a választottak között. Az áldozat nem merő kül
sőség volt, hanem lelki követelményként jelenik meg 
az ószövetsé~i istentisztelet keretében. De mindez 
csak jelkép és előkészület az újszövetségre, az üd
vösség örök fontosságú ügyének végső rendezésére. 
Atmenetül, mintegy hídul szolj!ál a Szűzanva, aki tisz
taságával és anyaságával. adja nekünk Krisztust, a 
Messiást, akire évezredek vágyó kívánsága nézett. 
A meli.testesülés célja, hogya szeretet - és igazságos
ság országát kiépítse, a me~váltást végbevili.ye és 
az emberekhez közvetítse. Krisztus, az Istenember 
kegyelmi, erkölcsi és személyes szentsége az örök 
mintakép. Érdemeivel, főként kereszthalálával eleget 
tett mint áldozat a bűnökért. melyeket az emberiség 
elkövet, elkövetett vagy el fog követni. Milyen fel
séges a Megváltó pérdája az önkéntes szegénységben, 
a ~zenvedés és kereszt vállalásában és az alázatos
ság gyakorlásában. A mennyei Atya elfogadta az üd
vözítő elégtev'ését, melyet nevünkben és helyettünk 
nyujtott, így az ő érdemei a mienk is ejJyúttal és az 
újszövets~g boldogító üdvrendje kiterjed minden em-

berre, aki a világra jő. A kegyelmi élet a szentségek 
keretében halad és gyarapszik. A hét szentség: ke
resztség, bérmálás, Oltáriszentség, bűnbánat, szent
kenet, egyházi rend és házasság csatornáján közlekedik 
lelkünkkel elsősorban a kegyelem és a ~zentségek 
révén olvadunk egybe Krisztus titokzatos testébe, 
egyek vagyunk mint tanítványai, egyek mint csal'ádjá
nak tagj ai. Mivel mindíg hozzá ragaszkodik Krisztus 
követője, mintegy egy lélek lesz vele, amint Szent 
Pál apostol oly mélyértelmüen mondja. A szerző műve 
világosan és érdekesen mutatja be ebben a kötetben 
is a kegyelem világát. Elmondhatjuk, hogy müve a 
lelki életnek kézikönyve mind elméleti, mind gyakor
lati síkon. A kilátásba hel'yezett harmadik kötetet 
örömmel várjuk s máris felhívjuk a teljes müre mind
azok figyelmét, akik mélyebb lelkiségre törekszenek 
vagyrnásokat az üdvösség útján irányítanak. Mindkét 
irányban megbecsülhetetlen segítséget nyernek az igazi 
kegyelmi élet átélésére, Isten szolgálatána·k mélyíté
sére és méltóknak bizonyulnak arra, hogy Krisztus 
titokzatos testének ép tagjai maradjanak és kegyel
mében gyarapodjaIlak. 

Regnier A.: Szent Márton élete. Fordította: 
dr. Rogác~ Ferenc. Szombathely, Martineum kiadása. 
1944. 255 lap. 

Immár második kiadásban jelenik meg a nagy Szent 
életének magyar fordítása, jeIéül annak, hogy sze
mélyisége mennyire hat ma is a lelkekre. Tulajdon
képen nem puszta fordítás a mü, mert a szerző lénye
ges adalékokkal gazdagította és bővítésekkel fejlesz
tette a francia szerző munkáját, amint ez az előszóból 
és írásból kiviláglik. A 14 képpel ékes könyv kilenc 
fej ezetben közli a nagy püspök és szociális szent éle
tét. Valóban mintaszerü az első két fejezet, melyekben 
a Szent korát és ifjúságát mutatja be. Megkapó képet 
rajzol a szerzetesről és toursi püspökről, Gallia apos
toláról. Külön fejezetet szentel Mártonnak, a hívei 
és felebarátai érd~keit szolgálú és védő püspöknek, 
aki rettenthetetlen bátorságában szelijbeszáll magukkal 
a császárokkal is. Az utol~ó fejezetek Szent Márton 
halálának körülményeit, hamarosan kivirágzó tisztele
tét és hatását, Pannoniával kialakuló kapcsolatát is
mertetik. A könyv mindenképen kitünő alkotás. 

Paulovits István: A szombathelyi Szent Márton 
el':y,házának rómaikori eredete. Horváth Tibor Antal: 
Szent Márton születési helyének okleveles adatai. 
Szombathely, Martineum Nyomda, 1944. 17 lap. Acta 
Savarensia (Szerkeszti: Géfin Gyula) 4. száma. 

A nagy tours; püspököt nemcsak egykori szék
városa, hanem többek közÖtt a hazai Szombathely és 
Pannonhalma, iIletve Győrszentmárton is magáénak 
tartja. Hol született a nagy Szent, hosszú vita tárgyát 
képezi még ma is. A tudósok felsorakoztatják érvei
ket, de eddig, úgylátszik, nem tudtak közös nevezőre 
és megegyezésre jutni. A két szerző alapos és minlien 
elérhető adatot és szempontot feldolgozó műve azon
ban közelebb viszi a kérdést a teljes tisztázáshoz. 
Paulovits nemcsak források, hanem ma is álló em
lékek és leletek alapján vizsgálja a kérdést. A csa
tolt 23 kép nagyon határozottan Szombathely javára 
billenti a mérlege!. Horváth okleveles adatai és a 
belőlük vont következtetés is inkább ezt valószínüsí
tik, mint az ellenkező nézetet. A helyrajzi és régészeti 
bizonyítékokat szerencsésen kiegészítik az okleveles 
történelmi adatok, így azután nemcsak Szent Márton 
születési helyére nézve kapunk eligazítást, hanem 
Szombathely régmult történetét is megismerjük. 
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Értesítjük kedves dunántúli Vevőinket, hogya postai csomagok 

küldésének szünetelése és korlátozása mia" kiadványaink nagyrésze: 
A KORDA KÖNYVKERESKEDÉSNÉL, BALATONFÜRED, 

KOSSUTH LAJOS-UTCA 22. SZÁM és az 
E M E R I C A N U M R. T. K Ö N Y V K E R E S K E D É S N É L, 

I 
KŐSZEG, VÁRKÖZ, is beszerezhetők. II 
.~~~~~~~~~. 

ÚJ MAGYAR KÖNYVEK 
Endrefalvy Ottó: Férfiak, szentek. A leggyakoribb 

férfi védöszentek életét tartalma-zza ez a kis 
könyv. Ára 2.50 P. 

Endrefalvy Ottó: Szent leányok, lISSZIO!II.yok. A lel!
gyakorihb női védöszentek élete. úgy ez, mint a 
férfiaknak szóló kötet megbecsülésre tanít a ke
resztnevek váLasztásában és méltó viselésében, de 
á\landó példát is á\lít minden keresztény elé. 
Ára 2.50 P. 

Meschler Móric S. J.-Fejes Károly: A lelki élet 
három alaptétele. II. kiadás. Az I. rész az imád
sággal foglalkozik, a II. az önmegtagadással, a 
III. rész az Isten-szeretetrőt tárgyal. Tanulságos 
lelki könyv. Ára 6.- P. _ 

Nógrádi József: A kegyelmi élet. Elmélkedések és 01-
vaSl!1lányok. 

I. rész. A mennyei Atya gyermekei. Ára 9.- P. 
II. Krisztu~ titokzatos teste. Ára 9.- P. 

III. Sajtó alatt. Megjelenik november hónap 
végén 
Hézagpótló munka az isteni kegyelemről. Sok min
denre megadja a feleletet művében, ami a kegye
lemre vonatkozik. Az I. kötet az Isten-gyermek
séggel fogLaJlkozik, -a II. rész az Úr Jézus életéről, 
a kegyelmi eszközökről tárgyal. 

Hathatós imák 
nagy veszély idején! 

'x. Pius pápa imádsága a szent angyalokhoz és 
a szentekhez. Ára 2 fillér. 

100 drb. 160 P. 
Hatható. imádság a Boldogságos s.zűzhöz_ 

V. Sixtus pápa jóváhagyásával. Ára 2 fillér. 
100 :drb. 1'60 P. 

Imádság Szent Mihály fcSangyalhoz_ Ára 10 fillér. 

A Központi Szemináriumban felállított keresztúti 
állomások pályadíjat nyert keresztúti képei 
szöveggel. A keresztutat Tóth Tihamér püspök 
emlékére állították fel. Ára 3'- P. 

Levelezőlap nagyságban is kaphatók a keresztút 
képei a keresztúti szöveg nélkül. 

KARÁCSONYI AJANDÉKUL 
NAGYON ALKALMAS KÉPESKöNYVEK: 

Mese két jó és egy rossz kisgyermekről. Dr. Lotz 
Antaliné képeskönyve. 16 színes képpel ellátott, 
szétnyithato képeskönyv. Magyaros rajza, nevelö 
hatású versikéi a gyermekvilág legkedveltebb 
képeskönyvei közé emelik. Ára 10.- P. 

Benedek Kata képeskönyvei: 
Mit csinált a kis Jézus? S szép színes képpel. Ára 
5.- P. 
Az őrzŐangyal. S szép színes képpel. Ára 5.- P. 

Kákonyi M. Constantina: Kisboldogasszony 
képeskönyve. A Szű~anya élete. Ára 4'50 P. 

Kákonyi M. Constantina: Királyleány legendája. 
Árpádházi Szent Margit élete. Ára 6-50 P. 

Dr. Lotz Antalné: Jancsi, Jóska, Jutka és a 
három 6rangyalka. 15. színes képpel ellátott 
tanulsá_os történet. Ára kartonkötésben 10'- p, 

keménykötésben 14'- P. 

Heti elője~yzési naptárak az 1945. évre 

1'70 P, 2-30 P, 4·S0 P, 5'SO P és 7 P. 

Zsebnaptárak 
az 1945. évre nagy választékban kaphatók. 

lJ Jl::önyveJl:: meflreDde16etljJ~ a Korda könyvkereskedésében, 
---- Budapest, Dili., MJJl::s:dt.t; KdJmdn-tér 4. s:dm. 

",_toll' Korda R. T. lIyomd'libaa, Bllda~, vm., c..prePY-lllca :I. IFelel60: Meilli.qv F ....... ) 
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BETLEHEM MISZTÉRIUMA 
lrtaa WIMMER A.NZELM O. S. M. 

Betlehem misztériuma mindig véRtelenül 
közel állt az emberi szivekhez. A jászol, a 
barlang, az imádó pásztorok, a napkeleti böl· 
esek, az angyalok glóriás éneke és minden, ami 
oly széppé és vonzóvá teszi szent karácsony 
éjtszakáját, szívünkhöz szól, elszakít a földi 
gondoktól és magasba emel. 

Karácsonyt az idén is megüljük. A lényeg 
mindíg egy és ugyanaz: Krisztus születésének, 
az Ige megtestesülésének és közöttünk való 
megjelenésének emlékezete. A körülmények 
azonban változnak. Az idén a betlehemi jászolt 
a második világháború vészes hullámai fenye· 
getik és könnyen előfordulhat, hogy sokan csak 
a háborús tüneteket látják és nem veszik észre 
a lényeget. Tudniillik azt, hogy az Ige meg
testesülésének, Krisztus születésének misztériuma 
teljesen független az idők folyásától és minden 
korszaknak, ha mégolyan vészterhes is, mint 
a mienk, ad valamit és ez a valami éppen az, 
amire leginkább szüksége van. 

Ha célszerűen akarjuk megülni szent kará
csony ünnepét és hasznát akarjuk látni annak, 
hogy elzarándokolunk Krisztus Jézus betlehemi 
jászolához, akkor arra a kérdésre kell felelnünk, 
hogy a karácsony misztériuma mit ad korunk 
súlyosan megpróbált és sokat zaklatott embe
rének. 

Aki 1944 karácsony éjtszakáján térdreborul 
a jászol előtt és mélységes hittel imádja az új
szülött Istengyermeket, hirtelen rádöbben arra, 
hogy az öt körülmorajló időt és annak minden 
zivataros eseményét valahogyan magába fogadja 
és legyőzhetetlen erővel fölülmúlja az, ami ma
rad, ami soha nem változik, egyszóval: az 
örökkévaló. 

A jászolban fekvő és jóságos Anyja gond
jaira bízott lstengyermek ennek megtestesülése. 

Vagyis Isten, aki ura az idők folyásának és 
irányitója a történelemnek. Az, Aki mindíg 
ugyanaz, Akinek trónja megdönthetetlen és Aki
nek világuralma feltétlen győzedelmes. 

Az idők fölött áll és független minden ese
ménytől. A történelmi folyamatok okozta vál
tozások nem érintik és az emberi szenvedélyek 
hullámai trónjának még csak szegélyét sem 
érik el. 

Az idők fölött áll és mégis bennük van. 
Kormányzó hatalma, bölcs akarata, isteni előre
látó koordináló, a különböző dolgokaf egymás
hoz rendelő és pompás rendszerbe foglaló ereje 
közvetve vagy közvetlenül benne izzik minden 
eseményben. Szabadon hagyja az emberi aka
ratot, rábízza a döntést és mégis úgy rendez 
el mindent, hogy a sokszor ellene lázadozó 
emberi akarat határozatai ellenére is az O terve 
valósul meg és a dolgok folyása végső ered
ményben az O célját szolgálja. 

Nagyszerű dolog ez, mert az O célja a mi 
javunk, a mi üdvösségünk, a mi boldogságunk. 
Az időn keresztül és a történelem viszontagsá
gai közepette sokszor a legkanyargóbb utakon 
és nem mindíg akaratunk szerint ehhez a cél
hoz vezet. Igaz, hogy útközben éppen azért, 
mert szabadon hagyja az akaratot, sokan el
kallódnak és a tátongó örvénybe hullanak. Vi
szont az is igaz, hogy az egész, az emberiség 
mint olyan, eléri célját, vagyis részesedik abban 
az üdvösségben, amelyért a később férfiúvá 
érett Istengyermek kinhalált halt a kereszten. 

A betlehemi jászol hatósugarában eltörpül
nek a történelmi távlatok, egymásba olvadnak 
az ellentétes események, új látóhatárok nyilnak, 
láthatóvá válnak az összefüggések és pompás 
egésszé tömörül az, aminek eddig csak részeit 
láttuk. es megértjük azt, hogy mi értelme van 
az idök folyásának, a benne oly sokat szereplö 

1 



Utaak 

megpróbáltatásnak és szenvedésnek. Belát juk 
azt is, hogy ennek így kell lennie, mert az 
egész lényegében véve csak érési folyamat, 
melynek kicsendülése és beteljesülése maga az 
örökkévalóság, vagyis boldog egyesülés Azzal, 
Akinek megtestesülését és születését ünnepel
jük Betlehem csillagfényes éjtszakájának misz
tériumában. 

Van még valami, amit szintén a karácsonyi 
misztériumban fedezünk fel. Ez az erő. 

A jászolban csak egy gyermek fekszik. 
Védtelen és gyenge. Ha bdesanyja nem törődik 
vele és nem gondozza anyai szeretetének min
den melegével, nem éli meg a másnapot. 

bS mégis, ez a gyermek az abszolút erő 
megtestesülése, maga a végtelen hatalmasságú 
Isten. Betlehemből indult útnak és meghódította 
a világot. Új irányt adott a történelemnek és 
az általa meghirdetett Evangéliummal új ember
típust alkotott. Új kultúrát teremtett és oly 
erőssé tette azt, hogy az egymást felváltó szá
zadok kénytelenek voltak meghódoini előtte. 

Sokan akadtak, akik nem akarták egyéni
ségüket beletörni az új szellembe és hozzá
idomulni az általa adott eszményhez. Fellázad
tak, forradalmat szítottak és keményen küzdöt
tek ellene, hogy kiküszöböljék a történelemből. 
Póruljártak, mert nemcsak a rövidebbet húzták, 
hanem egyszerüen belepusztultak az általuk 
kezdett harcba. A betlehemi Gyermek győzött! 

Csodálatos győzelem ez: útját szegélyezik, 
nem véres csataterek, nem zsarnoki hatalom 
bosszúálló érvényesülése, hanem a mindent és 
mindenkit megváltó szeretet beteljesülése. Ebbe 
a győzelembe nem pusztulnak bele a legyőzöt
tek, ellenkezőleg: meg tisztulnak, átalakulnak és 
tökéletesülnek benne. Nem taszítja őket a 

4. lIÚ.IIl. 1944. 

mélybe, hanem felemeli őket és magával ra
gadja oly magasságokba, amelyeknek síkján 
megtalálják a karácsonyi glória örök beteljesü
lését és a tökéletes bé~e boldogságát. 

A második világháború szenvedései köze
pette szükségünk van arra, hogy elzarándokol
junk a betlehemi jászolhoz és őszintén ma
gunkba szállva elmerüljünk misztériumának szem
léletében. 

Szükségünk van arra, hogy minden gátlás
tól mentesen hasson reánk örökkévalóságá
nak ereje és megláttassa velünk az idők folyá
sának, a zavaros, a kusza és többnyire át
tekinthetetlen történelemnek mélységes értel
mét. Szükségünk van arra, hogy az időben 
megtaláljuk az örökkévalóságot és ezáltal be
lássuk azt is, hogy Isten kijelölte helyünk et 
betöltve, a reánkmétt szenvedést végigszenvedve 
és az elkerülhetetlen küzdelmet végigharcolva 
fejlődjünk bele az örökkévalóságba. 

Szükségünk van arra is, hogy hasson ránk 
a Gyermek-Krisztusból sugárzó erő. Gyengének, 
elégtelennek érezzük magunkat és kell, hogy 
megtaláljuk azt az erőforrást, amelyből eleget 
meríthetünk egész életünkre. Ez a forrás: a 
megtestesült Ige, akiről lzaiás próféta évszáza
dokkal a történelmi karácsony előtt mondotta, 
hogy csodálatraméltó és erős, és Akiről tudjuk, 
hogy Ö az erő teljessége. 

A fő az, hogy a háborús élmények és be
nyomások ne akadályozzanak a betlehemi misz
térium szemléletében. Boruljunk térdre Krisztus 
jászola előtt és kérjük Öt, Aki az örökkévaló
ság Ura és az erős szeretet Istene, hogy a 
viszontagságteljes időkön keresztül vezessen az 
örökkévalóságba, melynek beteljesülése maga 
az erőteljes szeretet fölényes győzelme. 

Krisztussal és Krisztusért szeoTedni (MI. 10, u-:n.) 

"Nem különb a tanítványamesternél, sem a 
szolga uránál. Elég a tanítványnak, ha olyan lesz, 
mint mestere, és a szolgának, ha olyan, mint ura. Ha 
a családatyát Belzebúbnak nevezték, mennyivel in
kább .házanépét? Ne féljetek tehát tól ük. Mert 
semmi sincs elfedve, ami fel nem fedezódnék, és 
elrejtve, ami ki nem tudódnék. Amit nektek sötétben 
mondok, mondjátok el fényes nappal. és amit fülbe
súgva hallotok, hirdessétek a h;iztetökról. Es ne fél
jetek azoktól, kik megölik a testet, de nem tudják 
megölni a lelket, hanem inkább attól féljetek, aki 
mind a lelket, mind a testet elvesztheti a gehenná
ban. Nemde két verebet egy garasért adnak? Es egy 
sem esik azokból a földre a ti Atyátok nélkül. Nek
tek pedig még fejetek hajszálai is mind meg vannak 
számlálva. Ne féljetek tehát, sokkal többet éTtek ti 
a verebifknél. Azért mindenkit, aki megvall engem 
az emberek elótt, én is megvallom azt Atyám e'ótt, ki 
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mennyekben vagyon; aki pedig megtagad engem. az 
emberek elólt, én is meg tagadom azt Atyám elótt, 
ki mennyekben vagyon." 

Minél erósebb bensóleg az Egyház, annál job
ban támadják kívülröl. Minél jobban szeretjük, an
nál inkább gyűlölik. Minél teljesebben egyesülünk 
Krisztussal, annál több üldözésnek vagyunk kitéve. 
"Elég a tanítványnak, ha olyan lesz, mint mestere." 
Ne gondoljuk, hogy reánk enyhébb sors vár itt a 
földön, mint Krisztusra. Sót épp annak örüljünk, 
mint egykor az apostolok (Csel. 5, 41.), hogy mél
tóknak találtatunk Krisztussal t:os Krisztusért szen
vedni. Hogy ebben is hasonlók lehetünk Urunkhoz. 

Ha egyszerűen "józan ésszel" kérdezzük: mi az 
oka annak, hogy Krisztust oly sokan gyűlölték és 
oly kegyetlenül üldözték, holott senkinek sem ártott, 
mindenkinek jót tett, mindenkit szeretett, -- nem ta
lálunk kérdésünkre természetes okok között magya-
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rázatot. Nincs észszerű oka ennek az üldözésnek, 
amint az egyházüldözésnek sincs. Causa rationabiJi 
care I. (Lercher, Inst. th. dogm. 3. I, 138.) Mi tehát a 
tulajdonképeni oka a szakadatlan üldözésnek? "A go
noszság titka ugyanis már munkálkodik" - feleli 
kérdésünkre Szent Pál. (2 Thessz. 2, 7.) "A kegyelem 
titkával szemben áll a mysterium iniquitatis, a gonosz
ság és a sötétség titka, amely nem Istentől jön, ha
nem attól a teremtménytől, amely bár Teremtőjének 
köszönheti, hogy meg nem semmisül, mégis Isten 
ellen lázad, hogy a kegyelem művét megrontsa ma
gában. A bűn sajátos titka ez: mindenütt zavart kelt, 
a jó és igaz ellen tör, a teremtés művének visszája, 
mely ellene mond rendnek és törvénynek, sőt a józan 
észnek" (Scheeben, Mysterien, 1941, 202-203.). 

Ma is apokaliptikus időket élünk, s napról
napra növekednek azok a lavinaszerű tömegek, me
lyeknek összecsapása már nem fejünk fölött, hanem 
saját testünkön keresztül közeledik a végső össze
omlás, s egy abból származó újabb, még szörnyűbb 
katasztrófa felé. Ennek a roppant viaskodásnak egy 
sokkal nagyobb, minden emberi keretet túlhaladó és 
képzeletet felülmúló túlvilági háború a titkos rúgója. 
A bukott angyalok egész gyűlölete összpontosul elle
nünk, akiket Krisztus kiválasztott, hogy titokzatos 
testének tagjai és a Szentléleknek templomai legyünk. 
Az ördögi kígyó a "mennyei Galambot" üldözi ben
nünk, a Szentlelket, melyet bűnében elvesztett, el
kergetett magától, s akit vigasztalónak nekünk kül
dött az Ige. Krisztus minket emelt a bukott angyalok 
helyébe. s ezért soha meg nem szűnik azoknak gyű
lölete a náluk hatalmasabb s minden ármánykodásu
kat megtörő megváltó ellen, s azok ellen, akik Krisz
tus fősége alatt élvezik most a kegyelmi életet. Tu
lajdonképen Krisztust üldözi bennünk a sátán, Krisz
tus tagjait kínozza s Urunknak akar fájdalmat 
okozni, amikor bennünket támad. Ez a gyűlölet soha 
meg nem szűnik, soha nem lankad, sehol sem nyug
szik, hanem mindenütt sakkban tart minket, mindíg 
újra fellángol, és mindíg nagyobb méreteket öl t, 

'egyre elkeseredettebb formákban jelentkezik. 
Emberfölötti erővel állunk szemben. Ezért nem 

vagyunk képesek pusztán emberi erőkkel megállani 
helyünket vagy még kevésbbé: megállítani a reánk 
szakadó vészgörgeteget. Igaz, a Mindenható ismeri 
emberi végességünket s ezért egy-egy nagyobb meg
próbáltatás, nagyobb mére tű üldözés után mindíg en
ged egy kis időt pihenésre. A történelem tanúsága 
szerint a keresztényüldözések éveit rendszerint a 
béke évei váltják fel, s ezt nevezhetjük az üldözés 
(diógmos) ritmusának. (Radó: A vértanúság emlékei, 
9.) Ezek a csendes időközök azonban csak az erő
merítés idejét adhatják; magát azt a csodálatos lelki 
eröt, amely képesít bennünket az igazságtalan üldö
zések elviselésére s amely az Egyházat mindíg dia
dalmasan emeli ki a legrútabb megaláztatások ten
geréből, nem földi erő, hanem Krisztus kegyelme 
bennünk. a Szentlélek hét ajándéka szívünkben: 
vagyis olyan természetfeletti er ö, amely hatalmasabb 
és nagyobb a reánk szabadított pokoli eröknél, ame
lyen tehát nem gyözedelmeskednek, hanem össze
törnek a pokol kapui. 

Mikor a Decius-féle üldözések kitörtek, Diony
sios püspök ezeket írta: "A legszörnyűbb fenyegeté
sekkel ijesztettek bennünket. Már megjelent a csá
szár rendelete, mely oly félelmes és rettentő, aminő-

nek Urunk jövendölte"... Mikor Septimius Severus 
császár megtiltotta, hogy bárki kereszténnyé legyen, 
különöskép it katechumenek ellen lángolt fel az üldö
zés. Septimius Severus, akit itt, Pannóniában kiáltot
tak ki császárrá, ezzel a módszerrel kihalásra akarta 
ítélni a katolikus Egyházat. Az ekkor vértanúhalált 
halt katechumenek közt találunk egy 22 éves előkelő 
asszonyt, akit mindenki derűs jókedvéről ismert s 
akit épp akkQr vetettek börtönbe, mikor első gyer
mekét szoptatta. Naplójában ezeket írja ez a hős 
fiatal asszony, Szent Perpetua: "Mikor börtönbe ve
tettek, megborzadtam, mert még sohasem tapasztal
tam oly sötétséget. O, szörnyü nap volt ez a rekkenő 
forróság, a sokaság, a katonák lökdösése" . " A leg
szörnyűbb azonban az volt, mikor az édesapa fel
keresi a börtönben és rá akarja beszélni, hogy hit
tagadással mentse meg életét. "Elkezdte szakállát 
tépni, magát pedig a földhöz verte, majd arcra borult 
és megátkozta életétlek éveit és oly sokat, oly han
gosan kiabált, hogy talán még a természet is meg
indult szavain." Perpetua azonban állhatatos maradt. 
Mikor a vesztőhelyre viszik, így szólítja meg a ka
tonát: "Emlékezzél hitemre és reám. Mindez ne tán
torítson, sőt erősítsen meg!" 

Minden időben és minden században voltak ilyen 
hős, igazán keresztény lelkek. Szent Eusebios írta a 
palesztinai vértanúkról: "Hogyan szerették a mi Ud
vözítőnket, Jézus Krisztust, az Istent, a Mindenhatót 
és a Mindenség királyát! Jobban szerették, mint ön
magukat és saját életüket, felvették a harcot a val
lás érdekében; összeköttetésben voltak az éggel, bi
zalmas lábon álltak a másvilággal, tiszteletet, dicső
séget, magasztalás t mondanak az Atyának, Fiúnak és 
Szentléleknek." bS ami a legcsodálatosabb, ez a hő
siesség és szeretel ki nem fogy; ahogy az üldözések 
század ról-századra növekednek, úgy növekszik a ke
resztény szívekben ez a szeretet, a vértanúkban ez a 
hősiesség, míg csak a gyűlölet tetőfokára nem lép s 
akkor a legnagyobb szeretet is m!!gnyitja az eget: 
Krisztus ismét eljő, hogy véget vessen minden szen
vedésnek és bevezessen az örök boldogságba. "A go
noszság titka ugyanis már munkálkodik, csakhogy 
annak, aki most még tartóztatja, az útból el kell távo
líttatnia. bS akkor majd megjeleník az a gonosz, akit 
az Úr Jézus elpusztít majd szájának lehelletével és 
megsemmisít eljövetelének fényességével." (2 Thessz .. 
2,7-8.) 

Valahányszor az üldözések fellángoltak, sokan 
arra gondoltak, hogy közel van már a világvég. Isten 
nem nyilatkoztatta ki nekünk ezt az időpontot, ezért 
nem is tudhatunk róla biztosat. Biztosan tudjuk azon
ban, hogy mindaddig, amíg ez a nap el nem érkezik, 
mindíg számítanunk keII az üldözésre, de ugyanakkor 
bizton számíthalunk lsten diadalmas kegyelmére. 

A hívő ember olyan, mint egy "álruhában járó 
király". Igazi gazdagsága, méltó sá g a el van rejtve: 
a szívében lakozó Szentlélek és Krisztus kegyelme. 
A világ ezt nem ismeri fel. Ezért gyakran járunk úgy, 
mint Szent István király, akinek szakállát - a le
genda szerint - megtépdesték a koldusok. Mi a 
szeretetet visszük mindenhová, de a bűn félreismeri 
az igazi jóságot és kővel hálálja meg a kenyeret. S 
mi ennek ellenére most és ezután is a kenyeret és 
szívünket adjuk nekik. Mert eljön az idő, amikor 
"kitudódik az, ami el volt rejtve", s ellenségeink 
is kénytelenek lesznek elismerni igazunkat és nagy-
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ságunkat. "Zwar werden die Jünger jetzt noch ver
achtet von der Welt und deshalb verfolgt, weil die 
geistigen Güter, die sie bringen und damit ihr ei ge
ner Wer t und ihre Würde ebenso verborgen sind, 
wie Jesus selbst seine göttliche Herrlichkeit unter 
demütiger Menschengestalt verhüllt hat. Aber das 
alles wird einmal offenbar werden und damit auch 
die Bosheit ihrer Feinde." (Lauck.) 

Az Úr Jézus tanítása három gyakorlati igazságot 
köt lelkünkre: 

1. Ne féljünk üldözőinktől, mert hiszen azok 
csak külsőleg érnek hozzánk, csak testünknek árt
hatnak. Lelkünk azonban (a testtel együtt) Isten ke
zében van, tehát boldogságunk isi 

2. Ne csüggedjünk, mikor azt látjuk, hogy a világ 
megvet, mert nem ismeri igazi értékünket, félreismeri 
szeretetünket. Isten többre értékel minket a többi 
teremtménynél, saját gyermekeiként szeret és min-

4. szám. 1944. 

denkor gondunkat viseli. Jobban tudja, mint mi, hogy 
milyen nehézségekkel kell megküzdenünk. Minden 
léptünk tenyerébe van írva, minden hajszálunk meg 
van számlálva; semmi sem lehet ártalmunkra, ha tőle 
el nem fordulunk. 

3. Nem vagyunk egyedül a megpróbáltatásban és 
a szenvedésben. Sőt akkor érezzük leginkább Isten 
közelségét és Krisztussal való titokzatos egységün
ketl A tanítvány szenvedése tanúságtétel a Meste~ 
mellett, amely szent közösséget jelent. A vértanúság 
egyszersmind vérközösség. Krisztus szenvedése tel
jesedik be tagjaiban. Krisztus misztikus teste is járja 
a Kálváriát. Bennünk is Ö szenved. Hogy amint ré
szesei lettünk keresztjének, úgy a megdicsőülésben 
is együtt legyünk Krisztus Urunkkal. "Certa atque 
secura est expectatio promissae beatitudinis, ubi est 
participatio Dominicae passions." (S. Leo Magnus, 
lectio IV. Dom. Pass.) 

Kisded született ne.ün. . • • 
"Kisded született nekünk és fiú adatott nEkünk, kimk 

vállán van a fejedelemség és lesz az Ő neve: a nagy 
tanács angyala." 

Kisded született neküTJk. VégsA elemzésben minden 
gyermek magának születik, csak átvitt értelemben lehet 
szüleié, hiszen kinő a karjaikból és előbb vagy utóbb a 
maga önálló életét éli. Egyedül az isteni Kisdedről lehet 
elmondani, hogy nekünk született és nem magamagának: 
Nobis natus e% intacta Virgine - mert a mi üdvünkért 
lett emberré: "Aki értünk emberekért és a mi üdvözülé
sünkért szállt le az égből" - mondjuk a Credóban. Is
teni e/őlétezése mutatja, hogy önmagának elégséges, bősé
ges élet birtokában van, megtestesülése által lett a mienk, 
búnös embereké földi élete tartamára és feladataira. 
T.hát a betlehemi Kisded valóban nekünk, javunkra, szá
munkra született elsősorban ~s nem önnönmagának, nem 
szúz Anyjának, nem korának, népének, hazájának csu
pán. Elete, példája, tanítása, szenvedése, érdemei, meg
váltása, alapi/ása i, intézményei mind a mieink. 

O caritatem admirabilem! Ez a végtwlen isteni jóság, 
mely keresni és üdvöziteni jött azt, ami elveszett. Mily 
nehéz életünkből órákat, éveket szentelni, lekötni bizo
nyos eszmék, célok vagy személyek szolgálatára, mindíg 
azt kérdezzük: mi marad nekünk? Mert mindnyájan ket
tós életet élünk: egyet magunknak és ez az lllsó, azután 
egyet hivatásunknak. Az elóbbi pihenést, örömöket, pasz
sziókat, szórakozásokat jelent, az utóbbi nyúgöt, panaszt, 
munkát, terhet, verejtéket. Hol vagyunk az isteni Kisded
tól, aki mindenestül a mienk volt, mert nekünk IZületett 
és rajtunk keresztül mennyei Atyjáé!? Ha mi is jobban 
Istenéi lennénk, felada/ainknak is több jutna, mert éle
tünk szereteten és önzetlenségen fordulna. 

Es Fiú adatott nekünk. A megtestesült Kisded való
ban isteni ajándék, ez egyik oka annak, hogy a Szent
lélektól fogantatott, aki Istennek belsó életében az Atya 
és Fiú személyes ajándéka, szeretetzáloga. Nobis datus 
l2:JC intacta Virgine - folytatja tovább remek himnuszá
ban a nagy Aquinói. Ennek az igazságnak terminusai 
enk: Isten adta, nekünk adta, ajándékul ad/a. Isten adta: 
"Úgy szerette Isten e világot, hogy egyszülött Fiát adá" 
- tehát Isten küldte, adta nekünk egyszülött Fiát. Sze
retetből és szánalomból adta, mert magunk búnbe tud
tunk esni, de önerónkből kiemelkedni belóle nem vagyunk 
képesek. Nekünk adta, embllreknek, nllm oly értelemben, 

mint ahogyan Isten "adja" a gyermeket szüleinek, hanem 
rendkiviJli módon, minélfogva jobban, inkább lett a miénk, 
mint szűz Anyjáé, mert minket jött keresni, szolgálni, üd
vözíteni. Az egész emberi közösségé lett, mikor emberi 
testben megjelent. egyeseké pedig az Eucharisztiában lesz 
istenségével, emberségével, testével, lelkével együtt. 

Ajándékul adta, mint Szent Pál klasszikusan írja: 
.. Megjelent az üdvözitő Istenünk kegyessége és embersége, 
nem az igazság cselekedeteiért, melyeket mi tettünk, ha
nem az ő irgalmassága szerint . . . hogy megigazulván 
az ő kegyelme által, a remény szerint örökösei legyünk 
az örök életnek." Tehát igazi ingyenes, ki nem érdemelt 
áldott ajándéka Istennek az égi Kisded Betlehemben, Isten 
alyai jóságáé és könyörületéé, mellyel egyetlen Fiának 
nem kegyelmezett, hanem értünk, mindnyájunkért áldo
zatra adta. 

Az ajándékot becsülni, szeretni, dédelgetni szokás, 
megőrizni illik, mind az ajándékozó iránti hálából, mind 
az ajándék értéke iránti kegyeletből. Tehát Jézus emberi és 
oltáriszentségi mivoltában egyaránt édes mindenünk a 
szentferenci sóhaj értelmében: .. En Istenem, én minde
nem!" Ez legyen jelszavunk az újesztendőre: Mindent 
viszonzásul Jézusért! 

Kinek vállán van a fejedelemség. A hatalom jelvé
nye a bíborpalást és a vállhoz támasztott jogar. Nálunk 
a magyar alkotmány snrint a királyné vállát érintik 
koronázáskor a Szent Koronával. Az ország gondja is az 
uralkodó vállát nyomja. Valami érdek szolgálatába sze
gódni annyi, mint azt vállalni, arra vállalkozni, tehát 
vállra venni. Az Úr Krisztus hatalomjelvénye a szent 
kereszt, melyet vállán viselt és mellyel mindannyiunk 
üdvösségét "vállalta". Vállán saját vérének bíborával 
vitte a szent keresztet, melynek hatalmát maga jövendölte 
meg, mikor így szólt: "En ha felmagasztaltatom e föld
ről, mindeneket magamhoz vonzok." E trónus a kegyelem 
trónja lett: járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trón
jához - ez a magnum pietatis opus, itt van Isten orszá
gának közepe, szíve, fókusza. Ez van már jelezve a 
jászol felett: vállán van a fejedelemség. 

Es az ő neve: a nagy tanács angyala. Az angelos 
szó itt etimológiai értelemben veendő és követet, hírnököt 
jelent. Krisztus Urunk tényleg a túlvilág követe, a lega
tus divinus, aki Malachiásnál mint a szövetség angyala, 
Szent Pálnál mint nagy közvetítő jeleník meg köziünk és 
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a jó Isten között. A nagy tanács angyala Jézus, a Szent
írás és a Jézus szent neve litániája szerint. Már lzaiás 
jelzi, hagy neve lesz többek közt: tanácsadó, consiliarius, 
jövendöli, hogya tanács Lelke nyugszik majd rajta. Tud
juk, hogy a Malach Jahve sok ószövetségi theophaniában a 
a Megváltót jelenti De mi az a nagy tanács, amit a túl
világi követ hoz vagy ad? Altalában Krisztusnak az 
Atyától adott megbízása a világ megváltására. Ezzel egé
szen egybeforrott, mint mondja: mindennapi kenyere 
Atyja akaratának teljesítése. Tanítása, példája, szenve
dése, sok csodája, jócselekedete mind ezt a nagy meg
bízást munkálják, szolgálják, melynek hírnökeként járt 
köztünk és előttünk. Azután ő maga nekünk továbbadta 
a feladatot, melynek végrehajtását inkább lelkiismere
tünkben, mint külső kényszerben kivánta biztosítottnak. 
Ez a nagy különbség ar ószővetség erkőlcsi világától: 
ott a végrehajtást, a kikényszerítést is Isten maga végezte, 
míg az újszövetségben a parancsolatok megvalósulása 
elveken, eszméken, igazságokon múlik inkább, melyek a 
szellem és lélek ereje által hatnak ránk. Ezért mondja 
Szent Pál: .. Most pedig feloldoztattunk a halál törvé
nyétől, melyben tartattunk, hogy ezután a lélek újságában 
szolgáljunk és nem a betű óságában." Az újszövetség 
a lélek szabadakaratának testamentuma: .. Ahol a Lélek, 
ott a szabadság" - írja ugyancsak Szent Pál, ezért a 
keresztények mind önkéntesek: a nagy tanács lelkes, 
szabad kővetői. Természetesen nem a szó liberális ér/el
mében, mert rendeltetésünk, életkötelességünk puszrán 
teremtésünk eimén Istennek szolgálni, de nem félelemből, 
kényszerből csupán, hanem öntudatfal, szabadon és bol
dogan kell ezt tennünk. Ezért méltó az isteni Kisded, 
aki most pályája kezdetére lép, erre a névre: a nagy 
tanács angyala. 

Hallgatnom kell erre az égi tanácsra, mely nálam a 
keresztény életet meghaladólag esetleg a papi vagy a szer
zetesi hivatást is jelenti. Követtem ezt a nagy tanácsot, 
ezt a sugalló Angyalt, de ez a hivás nemcsak a meg
indulásra, a kezdet stádiumára vonatkozik, hanem az 
egész életre is. Folyton hallanom kell e szót: Kövess 
engem, legyetek tökéletesek, ·ha fel tudod fogni, fogd fel, 
ha tökéletes akarsz lenni, vedd fel keresztedet, tagadd 

, meg magad, kövess engem. Igy valósul meg a Szentírás 
szava: .. Mindnyájan az Isten tanítványai lesznek", mert 
a belülről tanító Mester, a Szentlélek tanít bennünket. 

Tehát gyermek született nekünk, ez a karácsony misz
tériuma. Lippertnél olvasom, hogyaMegváltó azért is 
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jelent meg kisdedként köztünk, mikor emberré lett, hogy 
egyszerűségre tanítson bennünket. Vallási életünk is túl
komplikált lett, problémak kuszált hinárja vesz körül és 
hiányzik belőlünk a kisdedség áldott együgyűsége, ez az 
Isten felé irányított nyitottság, ez a tiszta, felfelé néző 
tekintet, ez a docibilitás, mely nem fúr, nem boncolgat, 
hanem csak átvesz, befogad hálásan, gyermekien, készsé
gesen. Korunk érzi ezt a túlkultúrált nyűgőt, fáradtságot, 
ezért kacérkodik a primitivséggel, de hiányzik belőle az 
ehhez szükséges naivitás őszintesége, csak a kérgen rágó
dik, mikor ügyetlenül fest, mikor otrombán, hanyagul 
farag vagy versel, mikor vadevezős, vikendező sátorlakó, 
vadász vagy turista életformákkal majmolja aparasztot, 
mikor népi szőtfeseket és dalokat gyüjtöget. Igy primitiv
sége is komplikált, másolt, mesterkélt, pénzbe kerülő lesz, 
mert a természet bajain, hiányam, kopása in természettel 
nem lehet segíteni. A szentek kisdedsége, az istenfiúság 
gyermeksége, Betlehem primitívsége kell, amint ezt cso
dálatos intuicióval megérezte az assziszibeli szeráfi Szent, 
aki a gazdag Egyház VIrágkorában a szegénység hűsé
ges lovagjaként lett propagátora Betlehemnek. Arra volna 
szükség ma is, amit a barokk Róma Szentje: Néri Szent 
Fülöp kérdezgetett az elfinomult, parókás nobiliktől, ék
szeres donnáktól: .. Mikor kezdünk el már egyszer Isten 
országáért dolgozni?" 

Ez az életszentségre való nemes elszántság fel-fel
ötlik előttünk, különösen bajok idején, a halál integeté
sére egyre világosabban. De megvalósítása egyre haloga
tást szenved, mert az önszeretet éppen ettől az igazán 
nemes primitívségtől fél, melynek jelszava lenne az evan
géliumi szó: .. Add el mindenedet, oszd ki a szegények 
közt és kövess engem." Puha, nemes, művészi életformák 
közé szoktunk, ezek a keretek tartóztatnak, marasztalnak, 
becézgetnek, bezárnak, elhatárolnak a természetfeletti sza
badság nemes világától. Ismételgetjük egyre-másra, hogy 
a szegénységet szivesen vállalnók, de a vele járó piszkot, 
alacsonyságot, folytonosan unszoló hiányérzeteket, külső 
hatások, érintkezések el[naradásával fellépő művelődési 
megallást és terméketlen stagnálást, ll!maradást nem bir
juk vállalni. Pedig ha Szent Ferenc mintájára egyszer 
igazán elhagynánk mindent, lelkünk Bet ehemmé válnék 
is a királyok is eljönnének lelkünk Betlehemébe és ott 
oly kincseket csillogtatnának meg, melyeket Kelet drága
ságai között vagy Heródes palotájában hiába keresnénk. 

(Részlet dr. Gálos László: Krisztussal végig az éven 
c. könyvéből) 

, 
"Es ne ..... ig.".-·-... inL:et a L:ísérleILe" 

A kísértés szó félelemmel tölt el bennünket, akár 
a viIlám vagy a vihar. Nem az jut eszünkbe először, 
hogy jó is származhatik belőle, hanem a baj, a gyöt
relem és a szerencsétlenség, amely annyi léleknek 
jutott már osztályrészül általa. Nagy példáink vannak 
és ezek is ijesztenek. Adám és Éva a kísértés áldo
zata lett. Dávid király elbukott benne. Júdás apostol 
árulóvá süllyedt miatta. A megkísértett Jób győzelme, 
a jámbor Tóbiás dicsősége, a pusztába vitt tJdvőzító 
jelenete bizony alig csökkentik ijedeImünket a kísér
téssel kapcsolatban. Talán eszünkbe se jutnak. Minden
képen üdvösnek látjuk tehát, ha Urunk a Miatyánk 
kérései közé bevette a kísértés elIen védekező emberi 
szívek sóhaját is. Ha már az elkövetett bünök bocsá
natáért könyörgünk, a fenyeiető bünök elhárílásáért 
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is ugyancsak üdvös dolog rimánkodnunk a Miatyánk 
hatodik kérésében: .. És ne vigy minket a kisértésbe." 
(Mt. 6, 13.) 

A kísértés, amint ma e szót értjük, nem más, 
mint az emberi akarat bünbe döntésének kísérlete. Föl
tünik előttünk valami, ami Isten akaratával ellenkezik 
és saját akaratunkban megszületik a vágy e valami 
után. E gonosz hajlam sokszor az állati ember, az 
érzéki vágyóképesség túltengő jelenlétéből ered, de föl
keltheti bennünk a világ és méginkább a bukott sze!1em 
is. A világ, vagyis a minket körülvevő dolgok összes
sége, amelyek között ott van a terített asztal, az ital, 
a kártya, az arany, a virág, az abszint, a komfort, az 
autó és sok minden más, melyek által annyi ember 
lelkében égett ki már a kegyelem csillaga. Ki tudná 
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elszámlálni a bünné érett kísértéseket, amelyek csupán 
Budapest csillogásából eredtek egyetlen hónap alatt? 
Világ az Isten ellenségei közé tartozó emberek soka
sága is. Szellemes könyveiket filozófiai újdonságnak 
nevezik gyakran, amelyek mérges savakkal marják az 
evangélium legszebb lapjait. Tudósok, katonák, állam
férfiak. Kezükben vagyon, kitüntetés, elömenetel, álIás, 
cím, jövő. Nyomukban pedig botrány, ~itetlenség, aljas
ság és tönkrement emberek milliói. Es hogy maga az 
ördög is okozhatja lelkünk veszedelmét: katolikus hi
tünk igazsága ez. A bukott angyal szellemi nagyhatalom 
még bukásában is. Képzelő erőnket és alsóbb vágyaink 
ter'Ületét könnyen meghódítja, hogy azután ostrom alá 
vétesse velük értelmünket és akaratunkat, amelyekhez 
közvetlenül nem juthat hozzá. Az emberek között egyet
lenegy sincs, akire hálóját ki ne vetette volna. A 
szenteket gyakran éveken át gyötörte. A Boldogságos 
Szűznek is nyomában leselkedett. Krisztussal is pró
bálkozott. Gyűlöli mindörökre az Istent, érthető tehát, 
ha rombolni törekszik Isten műveit és ,főképen égi bol
dogságra hivatott emberi nemünket. Zseniális gonosz
ságát éppen eléggé bizonyítja a világtörténelem. Saját 
életünkben is akadnak sötét órák, amikor messzeség
ben tűnik a halál, könnyűnek a bűnök bocsánata, túl
ságosan nehéznek az erény, édesnek az élet hitvány
sága. Úrák, amelyekben ránk tör a kevélység, a dicső
ség vágya, a gyűlölet, a kislelkűség, a kétely. Szent 
Péter intelme valósul ilyenkor rajtunk: "A ti ellen
ségtek, az ördög, mint ordító orosz/án körüljár, keres
vén, akit elnyeljen." (I. 5, 8.) Töle származik minden 
bűn a földön s valamiképen minden emberi gonosz
ságnak ő a szülője. Igaz, nem minden bünnél segéd
kezik közvetlenül, de hát rosszrahajló természetünk 
áiltala rossz és általa lett Isten ellensége a világ. 
Urunknak legyen hála, hogy hatalma mégsem korlátlan 
fölöttünk és méginkább: a gonoszlelket is legyőzhet
jük a kegyelem segítségével. Hiszen: "Hűséges az Isten 
és nem fogja megengedni, hogy erőtökön felül szen
vedjetek kísértést, hanem a kísértéssel együtt a ki
mf!'rU!külést is megadja, hogy elviselhessétek." (I Kor. 
10, 13.) 

Emberi gyöngeségünk miatt rendkívül fontos ránk 
nezve, hogy kísértés lehetőleg ne érj en minket. Vagy 
legalábbis ne érjen készületlenül. A bün veszedelmét 
zúdít ja ránk és Isten kegyelme nélkül meg nem állunk 
benne. Hiszen Jézus is figyelmeztet: "Vigyázzatok és 
imádkozzatok, hogy kísértetbe ne essetek. A lélek 
ugyan kész, de a test erőtlen." (Mt. 26, 41.) Távol 
van tőlünk az a könnyelmü szándék, hogy az Istenért 
való küzdelemtöl iszkoljunk. Nem a harctól és nem 
a kiállás nehézségeitől félünk, hanem a bűntől rette
günk, mert nagyon jól ismerjük törékenységünket. 
Elismerjük, hogy Isten kegyelmével győzhetünk, de 
jogosan tartunk attól, hogy Isten megadott kegyelmé
vel nem működünk közre és így a lehetséges győzel
met szégyenteljes bukással cseréljük föl. Inkább kö
nyörgünk tehát: "ne vigy minket a kísértetbe", vagyis 
az olyan kísértésbe legalább, amely ránk nézve bűn
nel végződik. Vagy a kísértés teljes hiányát kérjük, 
amit ugyancsak megadhat Isten mindenhatósága, vagy 
kegyelmet kérünk a kísérlés leküzdésére, amihez szin
tén nagy az Isten irgalmassága. 

A Miatyánk hatodik kérése is botránykő lehet azok 
számára, akik katolikus hitünk igazságaiban nem eléggé 
járatosak. Eszavakból - más szentírási helyek isme
rete nélkül - könnyen kimagyarázható, hogy Isten 
egyenest és szántszándékkal viszi bukásba olykor az 
embert. NalIy tudatIansálI és valóságos káromlása ez 
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a magyarázat Istennek. Összecserélése az Isten és az 
ördög fogalmainak. Isten végtelen jóságának tagadása 
és szentségének súlyos eltorzítása az a hiedelem, hogy 
Isten szerzője, okozója, előidézője lehet a teremtmény 
bűnének. 

Ha Istenről azt mondjuk, hogy valakit kísértésbe 
visz, ez csak a~nyit jelent: Isten nem távolítja el az 
embertől azt a kísértést, amit az emberi hajlam, a világ 
vagy a gonoszlélek okoz. Megengedi, hogy a bün 
alkalmai létrejöjjenek, mert magasabb célokra lát, mint 
a mi' pislogó szemünk, de ilyenkor is megadja a ke
gyelmét, amellyel szabadakaratunk a kísértést legyőz
heti. 

És vajjon micsoda magasabb cé.l indokolja Isten 
e megengedését? Ez a cél többféle lehet. Olykor pró
bára teszi erényünket az Isten. Nem mintha nem is
merné lelkünk rejtett zuga it is, de a kísértés nagyszerű 
alkalom arra, hogy győzelmi koronánkat ékesebbé 
tegyük és érdemeinket növelj ük. Ugyan ki becsüli a 
katonát, akinek van fegyvere, de sohasem húzta ki 
kardját és sohasem érzett puskaporszagot ? Mennyivel 
kisebb volna elöttünk Abrahám, ha a fia feláldozását 
követelö isteni szót kereken visszautasítja? Ki hivat
koznék Jóbra, ha sebei között, a szemétdomb porában 
megátkoz ta volna Istenét? Olykor erösíti erényünket 
az Úr a megenged'ettkísértés által. Vajjon a magyar 
ifjúság bizalommal és büszkén nézne-e Szent Imre her
ceg alakjára, ha csupán annyit tudna róla, hogy tiszta 
volt, mert sohasem voltak kísértései? A legkisebb diák 
is lenézöleg mondaná: könnyű volt nekil Kit lelkesí
tene Szent Margit, Szent Erzsébet, Szent László pél
dája, ha küzdelem nélkül nyerték volna az égi koronát? 
Nem szólva arról, hogy Isten igazságosságát kellene 
tagadnunk, ha küzdelem nélkül üdvözítené az egyiket 
é~ kárhoztatná örök kínra a másikat. Olykor alázatos
ságunk nagy nevelője a kísértés. Szent Péter sohasem 
lett volna Szent Péterré, ha Isten meg nem engedi 
számára a nagypéntek éjjeli kísértések sorozatát. A 
próba nehéz perceiben döbben ünk valamennyien az igaz
ságra: gyöngék és esendök vagyunk Isten kegyelme 
nélkül. Egy Szent Teréz is kevéllyé lenne ,könnyen 
kísértés híján, mert a maga erejének tulajdoníthatná 
a lelkében fölhalmozott értékeket. Nagyon jól ismer
jük Szent Pál apostol szavát: "És hogy a ki;elentések 
nagysága kevéllyé ne tegyen, adatott nekem az én 
testem ösztöne, a sátán küldöttje, hogy zaklassan en
gem." (II Kor. 12, 7.) Olykor a nevelő Isten lép 
elötérbe kísértéseinknél, hogy minket is mások nevelő
jévé tegyen. Saját küzdelmeink nyomán értjük és érté
keljük leginkább embertársaink botladozását s keser
ves gyötrelmeit. Az az édesapa nevel erös fiakat, aki 
maga is sokat küzdött. Az az édesanya nevel tiszta 
lelkű leányokat, aki maga is tudja a kísértés szenve
déseit. Az a tanító, az az uralkodó lesz igazi vezetövé, 
aki megacélosodott maga is a lelki harcok idején ... 

Amint látjuk, a kísértés megengedése által javun
kat akarja Isten. Aranyszájú Szent János mondása 
szerint: sohase gondoljuk, hogy az Úr elhagyott minket, 
ha kísértéssel küszködünk, sőt éppen e!Jben lássuk vi/á
gos jeIét Isten szeretetének és pártlogásának. Hösök 
vagyunk a kísértésben, akik hervadatlan mennyei ko
szorúért harcolunk. Bányászok vagyunk, akik vesze
delmes, nehéz, fájdalmas munkával vájják az arany
ércet. Aratók vagyunk, kiket szúr a hőség, metsz a szél, 
fáraszt a bajlódás, de tiszta búzával töltjük csűrein
ket. A vérünk zakatol ás a bünre ingerel. Az utca gonoS2:
ságot suttog. A szalón lelki erőnket bomlasztja. Az 
üzlet erényeinket tépi. Az emberek értékeinket tapos-
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sák. A magány pihenésre szánt perceiben legyek, da
razsak, moszkitók gyanánt surrog körülöttünk a taga
dás, a kétely, az ördögi vágy. Könyvtárainkból nemcsak 
por száll, de kísértés is. Szí.nházainkban muzsákat em
legetünk, de ha a múzsák arcát lemossuk, e1övigyo
rognak a sátán arcvonásai. Művészeink ecset jét, vésö
jét, toLlát a pokol szabályai irányítják sokszor. A test 
végzetes viszályba sodródott a lélekkel, nem a természet 
rendje, hanem az emberek könnyelmüsége folytán ... 

Amde mindenütt velem van az Úr imája. A hatodik 
,kérést akár minden pillanatban elsuttoghatom: "És ne 
vígy minket a kísértetbe. .. Vagy ha jónak látod 

IrodaloDI 
Nógrádi József: A kegyelmi élet. Elmélkedések 

és olvasmányok. III. rész: A Szentlélek temploma, 
Budapest, 1944. Korda kiadása. 175 lap. Ára: 9 P. 

A szerző trilógiájának harmadik része is efké
szült, amely egészen az előbbi két részhez símul, ki
egészíti és hatalmas távlatokat nyujtó vezérkönyvvé 
bővíti a kitűnő munkát. A műből megismerjük azt a 
tényt, hogy nemcsak a testi élettel kell ~ődnünk, 
hanem ennél fontosabb a lelki élet ápolása, az Isten 
kegyelmével erőteljesen közre kell munkálkodnunk, 
ha a Szentlélek temploma akarunk lenni. Ezért kell 
arra törekednie minden igazi hívőnek, de elsősorban 
annak, aki valóban törekszik a tökéletességre, hogy 
a teljes Szentháromság a lelkében lakozzék és a meg
szentelő kegyelem állapotában éljen és haljon. Erre 
segít a természetes és természetfeletti erények meg
szerzése és gyakorlása, növekedése és együttműkö
dése. Elsősorban a hit szükséges, mert nélküle nincs 
tájékozódás és üdvösség. A hit által ismerjük meg 
Isten kinyilatkoztatását és az igazságokat, amelyek 
mintegy világító és fénylő fáklyák selkalauzolnak 
az életben. Kell a remény is, amely arra sarkall ben
nünke't. hogy törekedjünk Isten hű szolgálatára és 
az örök boldogságra, hogy így Istennél elérjük azt, 
amire egész életünkben törekedtünk, a szeretet eré
nyének teljességét és beteljesülését. Ha van bennünk 
szeretet, akkor mindíe Isten felé tartunk, vele együtt 
működünk és részesülünk minden kegyelemkincsé
ben, amelyeket elsősorban a szentségek által nye
rünk. A lelki életben nagyon fontosak a Szentlélek 
ajándékai, melyek hatása lépten-nyomon megnyilat
kozik az erényes életben, amint a szentek példáj á
ból olyan fényesen igazolva látjuk. A könyv rámu
tat arra a tényre is, hogy működik lelkünkben a 
három isteni személy, hogy lakik bennünk az Atya, 
a Fiú és a Szentlélek. Ilyen szoros kapcsolatban ma
radva mindíg a teremtő, fenntartó, gondviselő, meg
VdltÓ és megszentelő Istennel, biztosan haladunk az 
üdvösség útján. Elsősorban a tisztulás útján jutunk 
előre s kiirtunk szívünkből minden rendetlen ragasz
kodást. Nemcsak érzékeink magasztosulnak fel Isten 
hűséges szolgálatára, hanem szellemi erőink is meg
szabadulnak a béklyóktól és határozottan rálépünk 
a megvilágosodás útjára, amely az imaéletben, a 
hivatás betöltésében és a felebaráti együttélésben 
ragyogtatja meg felemelő hatásait, míg végre elju
tunk az egyesülés útjára, ahol azután a szilárd ala
pokra épített lelkiség kivirágzik az erények hősi 
gyakorlásában és a kegyelemtől me2világositott böl
cseség minden tettünket irányító megnyilatkozásá-
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Uram, most ez órában, hogy engem kísértés érjen: 
engedd meg, de vigyázz a lelkem tisztaságára. Nem a 
nagy bukottakkal akarom átkozni egykor Nevedet. Nem 
Lucifer igéire szomjazam és nem Júdás példája vonz. 
Pátriárkáid, prófétáid, apostolaid és többi szentjeid 
között akarom énekelni egykor dicsőségedet, .kik Sunt 
Mihállyal együtt hősi harcban mondottak ellene a go
noszság minden támadásának. Nem iszap, hanem kar
rar ai márvány, nem rozsdás vasdarab, hanem aranyos 
korona, nem pislogó faggyúgyertya, hanem vakító 
csillag akarok lenni Országodban, a legyőzött kísérté
sek boldog katonái 'között ... 

ban, a folyton fokozódó alázatosságban, egyszeruseg
ben, engedelmességben, áldozatkészségben és minden 
más erényben. A csatolt tárgymutató megkönnyíti a 
könyvben található adatok és utalások hasznosítását. 
A három kötet újszerű és alapos lelki vezetőül szol
gálhat a mély ebb lelkiségre. 

Bangha Béla S. J.: Imakönyv. Budapest, Athe
naeum kiadása. 383 lap. Ára: fűzve 12'-P, vászon
kötésben 18·-P. 

A jeles szónok imakönyve mindíg újra és újra 
kopogtat a katolikus hívők szivének és lelkének 
ajtaján. Minden új kiadás ékes bizonysága a tény
nek, hogy a könyv mennyire kielégíti az igényeket 
és mennyien újra lelki táplálékot, erősí tés t és segít
séget találnak benne minden ügyes-bajos dolgukban, 
de legfőként a mélyebb katolikus hitéletben. A szo
kásos szóbeli imák mellett található a könyvben 
miseájtatosság, sok elmélkedés és a gyakoribb éne
kek füzére. Vagyis a hívő mindent megtalálhat 
benne, ami lelkének javára és erényes törekvésének 
fejlődésére szolgál. A szerző neve maga is ajánló
levél, de az ísmétlődő kiadás is igazolja, hogy az 
imakönyv korunk lelkéhez keresett utat és meg is 
találta, mert már sokan köszönhetik az imakönyv 
imáinak és irányításának fejlett és erős lelkiségüket. 

Bali M. Ildefonsa és Kákonyi M. Constantina : 
Királyleány legendája. Budapest, Korda kiadása. 

A Korda újabb gyermekkönyvvel lepi meg vásár
lóit, amikor kibocsátja a két kalocsai iskolanővér 
lelkéből sarjadt gyönyörű munkát. Kitűnő képek; 
tűzpiros, arany, sárga, világos és sötét színek keve
rékéből alakulnak ki a bájos rajzok, amelyek bemu
tatják a kisgyermek felfogását és képességeit szem 
előtt tartó méretekben a szent királyleány életét és 
mindazt, ami megragadhatja a gyermek figyeimét és 
követésre biztatja a kezdő és fejlődő gyermek lelki 
világát. Margit élete nemcsak puszta emlék, hanem 
ma is ható programm, mert fejlett értelmével felis
merte szülei fogadalmának jelentőségét és önmaga 
ragaszkodott hozzá legjobban. Ezért nevezhetjük az 
engesztelés szentjének, az önfeláldozás vértanújának. 
Mindezt a kiadvány nagyon ügyesen érzékelteti és a 
a jóra fogékony gyermeklélekkel is megsejteti. Hisz
szük, hogy a szívet és szemet gyönyörködtető kiad
vány nem egy gyermeklélekben ébreszti fel és éleszti 
Szent Margit magyar hivatástudatát. A bájos képek 
és a hozzáadott szöveg nagyszerű iskola nemcsak a 
gyermekvilágnak, hanem a felnőtteknek is. A sike
rült mű kedves ajándék lehet a közeledő ünnepek 
alkalmával. Ára: p 6'50. 
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Előfizetési ára e~é.z évre 5.- P 

úJ MAGYAR KÖNYVEK 
Ave, Világkirálynéja I Kilenc ének Szűz Mária tiozte

letére, Régi és újabb dallamok alapján összeállították: 
dr, Dienes Valéria és Bárdos Lajos, (Kottás,) Ára 
50 fillér, 

Biró Xav, Ferenc S, J,: Ember vagyok ••• szenved. 
nem kell I Tanítás a szenvedésről és annak helyes 
értékeléséről. Án 1'50 p, , 

Bangha Béla ~ J,: Imakönyv a katolikus közönség 
számára. Uj kiadás I Ára félvászonkötésben 12'- p, 
párnázott vászonkötésben 18'- p, 

Erdey Ferenc: A világ Királynője. Elm'lkedések, 
Ára 3'- P. 

Kákonyi M, Konstantina: Királyleány legendáfa. 
Árpádházi Szent Margitnak, a magyar kir'lyleány
nak élete, Gyönyörű mallyar színezésű, a külföldi vel 
versenyző képekben tárja elénk Szent Margitunk 
életét. Művészi kivitel. Ára 6'50 p, 

Massmann József: Nem leszek ideges I Az I. rész 
jellemismerettel, a II, résl: az ideges vérmérséklettel 
foglalkozik, Ára 7'- P. 

Meschler S, J,-Fejes: A lelki élet három alaptétele. 
Az imád.ágról, önmegtagadásról és az Üdvözítő sze
retetéről szól. Ára 6'- p, 

SchnaUner Szigfrid O, S. B.: Krisztus ~s az én falum. 
A falu életéből rövid elbeszélések. Ara 10'- P. 

Nógrádi József: A kegyelmi élet. m, rész. Ára 9'- P. 

Karácsonyi a,ándékkönl'v.k 
gyerm.k.kn.k: 

Blaskó Mária: Napsugárka. Bogner Mária Margit élete 
gyermekek számára, főleg leánykáknak. Ára 3'50 P. 

- ~ukucs. Tanulságos gyermekmesék sok szép képpel. 
Ara 6'- P. . 

- Csodakönyv. Mes~k és játékok. Ara 450 P. 
- A béke katonái, Ara 80 fillér. 
- J,. kőszikla. Szent Péter élete gyermekek számára. 

Ara 80 fillér, kötve 1'60 P, 
- A csodatevő. Elbeszélés gyermekeknek Páduai Szent 

Antal történetével. Ára 80 fillér. kötve 1'30 P. 
- A csodaforrás. Lourdesi Szűzanya története. Kötve 

3'10 P. 
- Guidó pajtásai és a Béke katonái ellybekötve 

3'10 P. 
- A csodatevő, Csodaforrás, Béke katonái és a 

KŐllzikla egybekötve 3'50 P. 
- Mulassu~k, pajtikl Rejtvény és tréfakönyv gyerme-

keknek. Ara 1'50, kötve 3'20 P. 
- Szívl!árdisták. Kötve 3'30 P. 
- A gyönyörűség kapuja. Kötve 3'30 P. 
- A vértanúk és szíVJlárdisták. Egybekötve 5'- P. 
- A király és a gyermek. Csanádvezér. Történelmi 

elbeszélés, egybekötve 5'- P. 
- Az Atya kincsei. Az ifjúsátt nagy barátjának, P. Biró 

Ferencnek élete gyermekek ezámára feldolgozva. 
Ára 3'50 P . 

Egyes szám .ra 60 fill. 

Blaskó Mária: A dicsőség serege. Elbeszélés szívgár
distáknak. Ára 2'50 P. 

Kákonyi Mária Konstantina: Kisboldogasszony. Re
mekbe rajzolt könyveclike a Boldogságos Szent Szűz 
életéről. Ars Sacra-szerű kiadás. Ára 450 P. 

- A királyleány legendája. Árpádházi Szent Margit 
életét tartalmazza 12 művészi ábrázolású képben. 
Ára 6'50 P. 

Dr. Lotz Antalné: Jancsi, Jóska, Jutka és a három 
őrangvalka. Mes~szerű elbeszélés 15 gyönyörű szines 
magyar képpel. Ara kötve 14'- P. 

Vadász Zoltán: I.ldikó könyve. Tanító mesék főleg kis-
leányoknak, Ara kötve 4'50 P. . 

Vát h János: A Bambinó kis zarándokai. Ara 1'20 P. 
P. Pál: Múzeumalapitás. Fő!eg rendetlen kisleányok 

tanulhatnak sokat belőle. Ara 3'50 P. 
- Tanuljunk a Jézuskától. Jézuskás legendák. Ára 

kötve 5'- P. 
Stettner: Királyfia, királyleánya. Vallásos mesék. Ára 

kötve 5'- P. 

Kalolikus sz.lI.mű r.gény.kl 
Baksa János: A bűn álarc nélkül. A volt rendőr

főkapitány értékes feljegyzései és tapasztalatai a!ap
ján készűlt. Kartonkötésben 1ó'-, kötve 24'- P. 

Biró tlertalan dr.: A szegedi űstökös. Jól felépftett, 
kitűnő stílusban megírt történelmi regény, kitűnő 
korrajz. Ára 3'80, kötve 9' - P. 

Gereben László: Ákos vitéz útja. Pompásan megszer
kesztett történelmi rE'gény, egyben kitűnő korrajz. 
Ára 3'80, kötve 9'- P. 

Karácsonyi ajándékul 
igen alkalmas: 

Dr. WilIam Ferenc-Kótai Zoltán: 

Máriának. 
Jézus Anyjának élele. 

Számos képpel. Leszállított áron 20 P. 

Az. ádventi időre ajánljuk: 

Csávossy Elemér S. J : Ádvenll elmélkedések 
Az ádvent minden napjára egy-egy teljesen kidol
llo70tt elmélkedést ad. Karácsonyi ünnep.ekre is ad 
elmélkedési anyago t. Ara 4'50 P 

P. Considine: Az isleni kisded I~nilása. 
Ara 1'- P 

Németb István: Ádv.nli örömök. SzeJllelvények 
hátrahagyott írásaiból. Ara 1'- P 
Beaudenom-Gero·ly: Elmélkedések .az 
• ... angéllumról. Ara 5'50 P 

.Il. könyvek megrendeJljetlJk a Korda könyvkeres.kedésében, 
Budape.t. VII' .• MJkszdtfj KdlDldn-tér 4. szdm. 

N,..a\oll: Korol. R. T •• J_oI.j ..... , Buolaput. vm., c..pr .... '-ulc:a 3. (Folol60: MoiniDaor Foro.c.) 
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