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A hideg háboruban vergődő hatalmak lá

zasan keresik a fegyvert~ mely az ellenséget tel
jes hódolásra tudná kényszeriteni, ám az adott
viszonyok között egyáltalán nem valószinü, hogy
e törekvés valaha is sikerrel fog járni. A vál
ság ~ a folyton nevekedő feszültség ma már az
igazi hatal~m, ez parancsol mindenkinek, tehát
az események irányitása kicsuszott a kormán~ok

kezéből. Olyan helyzet ez, Mnire még nem volt
példa s aki ma fönnhéjázva veri a mellét ~ csak
a szorongását palástolja nagyhangu szavakkal.Ma
gyarán mondva ki vagYUnk szolgáltatva a végzet
nek vagyis a titokzatos Istennek. Épen azért
e válság maga az Isten szava és a pap föladata
ezt bölcsen hirdetni minden népnek. Mint óriási
vasmarok nehezedik az egész földre az általános
szorongás és ebből nem szabadit ki sem a bomba,
sem a rakéta, sem a kormányok tárgyalása, tehát
mondjuk ki habozás nélkülg Isten akarata, hogy
teljes csődbe jusson a világ tudománya. A vál
ságban Isten maga beszél hozzánk és minél szori
tóbb lesz a baj, &nnél keményebben zeng benne
az Ur parancsag azt a fegYVcrt használj átok min
den nap ti nyomorult népek, amely semmi pénzbe
nem kerül,de biztosan kivivja a béke győzelmét.

A veszélyben példátlan szerencsénk,hogy
ma már a hadi tudomány és a háboru maga is csőd

be jutott és igy egyre világosabb lesz Isten hi
vása az imádságra. A rettegésben Isten haragja
m~rajlik és most az a fontos, hogy a papok meg
értsék az óra parancsát és megmutassák a világ-
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nak 6 ha menekü l nf akartok az Es t errtó l., menekülje
tek hozzá. Az emberiség szinte bom'Lo t t an sóvárog
nár a béke nyugalma után 9 ezt azonban csak akkor
érheti e1 9 ha az élet isteni alkotmánya szerint
épiti föl a világ rendjét és ez lesz az igazi
nagy ujság a történelemben 9 ám ez uj kort uj em
berek nélkül létrehozni nem lehet. És a lélek
csak az imádságban születik ujjá.

Nemzetünk sorsa ugyanezt paran 
csolja Da minden magyarnak. Szóval mindenki el
ismeri~ föltétlenül jogunk van a szabadsághoz,
melyet a Teremtő maga adott minden embernek és
mind~1 népnek. Annyira uralkodó meg~Jőződés már
ez, hogy Moszlcva is állandóan a szbadságról be
szél. utolsó magyar fölkelés véres népsz~va-

z ás volt e szent jog mellett 9 de azóta nyilván-
való; magunk eroje nem elegendő elrabolt jogun
kat visszas3erezni, a nyugati segitségre nem 3zá
mithatunk és az orosztól semmi belátást nem vár
hatunk. Magukon seID tudnak segiteni, a népek,ho-.
gyan reméljünk akkor tőlük hathatós támogatást ?
Azért is mondjuk ki kereken 6 c aak egy utunk van
a szabadulás felé~ molyet Isten maga mutatott
nekünk I\![ária által. ~öbb mint száz éve világos
már, milyen döntő s~erepot adott Isten a Szüz
anyának a legujabb történelomben. Rondki'lÜli ü
zen.etei t Mária által kű.l.di a világnak és ahol
ő megjeLem.k , ott a hi t ne 1:: u.j gyuYc6pontja tá
mad. Mária a könyörg:S mí.ndenható ság, aki csodá··
latos módon is tud segitenia megakadt emberen.

Februárban uj Mária-év kezdődctt

és most minden igaz hivő ujult buzgalommal os
romolja a Szüzanyát, eszközölje ki a világnak Is-
ten irgalmát. E mozgalom feg,rvore az olvasó s
azért a ma~Jar pap igyekezzék niveit rávenni~hogy

minden nap legalább egy tizedet mondjanak el a
magyar szabadság győzeleméért. M(kor lesz tuda
tos az ioádság,. ha a beszédben jól kifejt.jük,mi
ről n szó, majd a nise végén kiosztjul( az 01
v.asót és fölszólitjuk a hiveket g a kijárat.nál
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mindenki iratkozzék fel,!la csa-tlilakozni akar az i
mával harcolók t~borához. Folyton hangsulyozzuk
a nép előtt g ez nem csodavárás, hanem olyan cse
Lekvés j melyet a helyzetünk egyenesen parancsol.
Csak idézzük az evangélium világos szavait, . mit
kiván Jézus a bajjal vert embertől, mielőtt se
gi t r ajta g ha hiszel járni fog'sz, ha hinni tudsz,
megszabadulsz nyávalyádtól. Isten karja azóta sem
rövidült meg, csak·a mi bizalmunk nem olyan, a
melyre Isten hatalma sokszor csodával is vála
szol.

Amikor e nemzeti könyörgést ajánljuk és
sürget jük, erősen hangsulyozzwc, hogy az imádság
csak akkor hatékony, ha rendületlen és állhatatos.

Ez alkalommal fejtsük ki a hiveknek,amit
Lukács a ll. fojokeztben erről ir.. Ott van . a
példabeszéd az emberről, akit éjjel nyugalmából
zörget fel a bcrátja, mort sürgősen kenyér kell
neki. Abban a szövegben világosan kimondja az Ur,
hogy a tartós könyörgést akarja meghallgatni. A
magyar jellemnek egyik közismert hibája a szalma
láng és egyszer már fogjunk hozzá, hogy ezt gyö
keresen irtogassuk. A magyar ug~anis re~desen igy
beszél az Istenhez ~ Add meg Uram, de hamar! E
mozgalom tehát kitünő eszköz lesz e fonákságot
javitani, mert vele kapcsolatban szépen ne," le
het mutatlli,hogy az állhatatos fáradozás termi
meg az igazi sikert. Más szóval az Isten az imád
sággal is nevelni akar minket, hogy a mostani nyo
morbandolgoz .~ ki ma~~nknak azt a meggyőz5dést,
hogy az élet egész területén csak a szivós aka
rás vezet célhoz. A~it e belátás vezet, az jól
megfontolja, mit kiván elérni, milyen eljárást
kell alkalmaznia vagyis egy szóval ~ mindig ok
szerüen cslekszik. Igy kell tennünk az imádság
ban is, ha azt akarjuk, hogy annak foganatja le
gyen.

Semmi e világon nem .történhet Isten
szándéka vagy megengedése néllcül.E tételt ujra
kell hirdetni a mai népnek, annyira elhalvál~lt
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tudatában ez igazság. Már pedig helyesen csak az
tud imádkozni, aki ezt jól látja és a ~G.rébiDt

nem az emberi kivá,nsá,g szolgájának tekinti. Aztán
. az is hagyon lényeges, ha Istennel beszélünk,hogy
a kegyelem állapotában legyünk, mivel igen fonák
dolog volna egyszerre Isten áldását kérni és a
bünhöz ragaszkodni.

Ra igy reménykedünk és rimánkodunk,
bizton várhatjuk a nagy fordulatot sorsunkban,hi
szen XII. Pius neu rég Szent József napján óriási
tömeg előtt kijelentette g az idei tavasz uj ta
vasz lesz a történelemben, habár az elmult tél sö
tét volt, ám az ifjuság mégis bizzon a jövőben,

mer~ most sok tévely omlott össze és hamis nagysá
gokbuktak a semnrí.be , Nemsokára más bálványok is
porba dőlnek majd. Kövessük tehát a Szentatyát és
bátran hirdossük az imádkozók roménydiadalát.

P. Varga László S.J.

++ ++++ ++++ ++.:.

(Gondolatok P. Őry Miklós S.J.re
kollekciós 9xhortáeiójából.)

Rekollekciónk keretében a meditá 
eió mellett mindig van egy lelkiismeretvizsgálat.
Ez az exhortáeió erre ad néhány gondolatot.

A pap hármas feladata a szentelés
szavai szerint~ az áldozat bemutatása, a hivek ta
nitása és a lélek vezetése. Sacerdotem oportet of
ferre, benedicere, praeesse, praedieare. XII. Pius
pápa századunk nagJ főpapjának, X.Piusnak szentté
avattatása alkalmával két nagy beszédében vázol
ta a pap hivatását. Szerinte is a pap~ Sacerdos,
Magister, Pastor. Én gondolataimat a hármas mükö
dési helyhez kötöm , ahol a pap munkáját kifejti.
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.Az Oltár.

A Szentatya szerint a pap legfőbb hatal
ma ( p~acip~a potestas) és legelső hivatása a
szentmise bemutatása gSacerdotis m~nuspropirum

et praecipuum somper fiut et estsarcrificaro~••
offerre udcum et celsissimun sacrificium Surnr.li
et Aeterni Sacerdotis Cp~isti Domini • -.Az a
papi élet, amelyben ez háttérbe szorul, elvesz
tette hivatását és la~kus sorba sülyed. Lehet,
hogy valakinek egyéni képosségei inkább érvénye
sülne a szervezésben 7 a tanitásban, a karitativ
munkában 7 de a pap kegyelmi életének tüzhelye,a
postoli tevékenységének örök forrása mindig az
oltár marad •

.Az ősegyházban a vasárnapi közös. isten....
tisztelet volt a hivek legfőbb és szinte egyet
len iskolája. A szentmise tanitó része volt a
hitoktatás. Az köny~re:ések és a zsoltáréneklés
és imaiskola az offertorium és áldozás az élet
iskola. Mégis forradalmi hatása voltg átalakitot
ta az egyéneket és a~ egész társadáImat • Volt
egyházszorvezetoés kiépitett karitásaza is.De
ezt a diakonusok végeztél~1 "nem volna rendjén,
mondták az apostolok 7 hogy az asztalnál szolgál
junk és közben eLhanyago Ljuk az Isten igéjét."

.Azért hét jóhirben álló 7bölcs

és Szentlélekkel eltelt férfit,választottak.'~~i

pedig majd az imádságnak és az ige szolgálatának
szentoljük magunkat." (Act. 6,2 .. )

~lilyen az énoltáréletem? Igazán lelkem
otthona-e?

IvIilyen szentrnisém? Napora fénypontja és
apostolkodásom forrása-e?

Milyen az Istentisztelet alakitásom? Ér
zik-e a hiveim, hogy erre van a legfőbb gondom?

Milyen szánalmas látványa hanyagul mi
séző pap. A stációsistentiszteletekre valamikor
lóháton érkeztek a diakónusok hiveikkel. Ma ló
halálban fut be a pap. Kapkodva hányja magára a
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szent ruhákat, közben utasításokat ad JI:ünis
tránsnak, sekrestyésnek, hiveknek. Elmarad a ga
lea salutis~ a oingulump uritatis, a manipulus
fletus~ astola immortalitatis és a jugum, Do
mini. Ez megérzik az oltárnál. Elsietett mozdu
lataik jlezik~ monnyire idegenben osatangol a
lelke. Azért nem hallja az égő csipkobokorből az
Ur szólitását, amikor felmegy ad montcmsanctum;.
ra. és nem ujjul meg a lelko az örök fiatal Is
tennél. Pedig az urnapi officiumból tudja g ex
altari tuo Domine, Christum SL~inusb in quem cor
et caro nostra exultant. De ő nem örül az őr 
holyén. SiGt~ mort fontosabb munka vár rá. A
hivek~ akik m~ssalojukkal követni akarnák a
szentmisét 9 nem birják az iramot. Itt sem tud
megpihenni a hétközben agyonhajszolt lelkük~Az

áldozat bomutatásaval a pap nem lott áldozattá.
Fadrusz Jánus festménye "Krisztus a keresztfán"
igazi müvészi és lelki élménY9 de csak oz azért 9

mert a müvéaz , ho[;y átél je. Krisztus szenvodését,
előbb kötelekkel ráfoszitotte magát a keresztre
és órákon át viaskodott a szenvedéssel.

Miért oly léloknélküli a szent
m'í aénk? Dört elmaradt. az előkészitő e LméLkod é s ,
X. Pius pápa 9 amikor 1908-ban egy közöse:x:hor
tációt intózctt a papsághoz, a meditációban
látja a megujjulás forrását.

Si Sacramonta ministras, o fra
ter, meditare, ~uid facis.

Si mí s sam offers, o frator, mo
di t aro 9 qu.i d offors •.

Si psallis 9 o frater meditare 9

cui et quid lo~uoris.

Si animas regis, o frater, me
ditare, ~uoniam sanguine sint lavatae.

A SZÓSZÉK.
=======
Az áldozat bemutatása után a

pap legfontosabb hivatásag~z_igo_bomutatás~.
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A Zsoltáros pzerint az Isten maga is Concionator
mundi (Ps IS.) A nyilvános működést megkezdő Ur
Jézus is kijelenti, hogy az igehirdetés az kül
detése ~ oportet me evangilaza:re, quia ideo mis
sus sum (Le 4,43).A népek Apostola felelössége
tudatában felsóhajtg Vae mihi, si non evange
lizavero ( l. Cor 9,16).

Az igehirdetés hatékonyságában három té
p.yaző játszik közre g a szónok egyénisége, a
nyujtott anyag, a belefektetett munka.

AI A ~z.2.n~k_ 08XéE.i~éB:i_ado.it~á.B:ait a
legnagyobb hitszónok Pázmány Péter·intézéséből

közveti tem. Szeretem Ptzmányt, mert Jézus szive
szerinti pap és a papi lolkiségenk századát meg
előző apostola volt.

Előszőr is .E,éldás_élete,i és_komol,;y, ké~zü
le.!.e! kiván a paptól.

Sok munka, nagy okosság, temérdek tudo 
mRny, de mindenek felett nagy isteni malaszt és
tökéletesség kivánt~tik a prédikáláshoz. Csak
a példás pap szava hat. luci nem ég , fel nem
lobbanthat másokat. Szent Vazul tanitása azért
volt mennydörgés, mert élete villrun volt. Nem
annyira igehirdetést, hanem tanuság tételt v6r
nak a hivek.

Másodszor azt kivánja , hogy_hallgat~_

lelkih~s~át keresseg ne azt vadássza, hogy a
község csudáljaz mert az ilyen adulterat verbw1
Dei (2 Cor 2,17) A házasságtörő nem magzatot ,
hanem csak gyönyörüséget keres. Az egészség ér
dekében néha vág~i is kell. NeD veszedelmes or
vosnak tartanók - mondja-aki betege előtt lan
tot varna és éneklésével 6~öny5rködtetné a fü
lét( orvosságokat pedig (nivel azoktól iszonyo
dik) nem adna nyavalyáinak gyógyitására?

Ilyen ártalmasok a prédikátorok, kik
csak szólásnak ékességével vagy magok álma és
s~okatlan ,.de haszontalan tudományokkal visz
kottetik a hallgatók figyeImét g a lelki sebek
gennyedtségét pedig nem is illetik.
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A legfontosabbnak azonban az imád
.§.á,g.o.i tartja. " Imádkozzék előbb, hogysem ta;it
son. Mert zeneghet az ékes szó fülünkben, de fo
ganatos nem lehet, hanem ha isteni malaszttal be
lénk oltatik, mivel az imádság nyerhet erőt a
jó példának és szónak. Csak Isten áldásátul vár
ja gyümölcsét tanit ás áY'.ak. It

B.j Az e16ző követelményben Páz-
mány már rámutatott arra, hogya szónok ne a
saját álmát vagy szokatlan tudományt hirdessen ,
hanem az Is.iG~ igéjit~ Ezzel szent Pált, aki
nek "tanitása és hirdetése nem az emberi böl
csesség mogb~őző szavaiból állt, hanem a lélek
és az erő oizonyi téisából ,hogy hitetek ne omberi
bölcsességon, hanem az lsten erojén alapul jon II

(Cor 2,4 ) 11.2 okos cmb or-nok nom ahimes szók,ha
nem az erős v~l~ságok tetszenek. Ezek az erős va
lóságok az üdvtörténet nagy osoményei. lJFigyelme
tekbe ajánlom tostvérek az evangeliwnot, melyet
hirdettem nektok••••• amit magam is kaptam 2

Krisztus meghalt bűnoi nkér-t 9 oltomettékés har
madnapon foltámadt. Megjelent a tizenkettőnek•••
Tehát akár én, akár ők g ugyanazt hirdetjük s
ezért lettetek hivőkké. II (l Cor 15, l~ll )Ennek
tanuságtétolo é1~ életük? ezért ontják vérüket.
Tehát g praedica verbum II

C.j Az .fP.2..s,iol)_mJ±nkál az Ur J-ézus
az emberi ősfoglalkozáshoz hasonl i t ja. J'Iagvetés
nek és pásztorkodá8~ak novezi, Pétert Guberha
lásszá teszi.

Az igehirdetés .!2.agvetés~Szántóföld

je nem holt, hideg rög, hanem élő, meleg embor
szivek közösscSge. tlindegyik 'sziv vagy csoport e
gyéni földdarab, egyéni sajátosságokkal, adott
sá"okkal. A pannak ismernie kell szántóföldJ"ét.o ..L. _

Nemcsak a templomból? hanem a életből is.
Kényes, nehéz, de egyben isteni él

mény figyelemmel kisérni a magnak a sorsáto Ho
gyan hull az élot oseményeitől,-a-s;e;~;déstől
felszántott talajba, hogyan alakul és ó,:-~ik be
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az eGyéni közremüködés , a rnilieu, de elsősorban

az isteni kegyelem esője és napsugara alatt. Mi
csoda öröm, amikor aratni lehet! j~ én vetésem
sarjadt ki és ért 2xanykalászba~ az én igehirde
tésem, az éh áldozatom, az én imádságom. Ha pedig
néha tehetetlenségem tudata letör, mert látnom
kell~ hogy az egyik mag utfélreesik, a másik tö
visek közé, a harmadik köves talajrá, mennyire
megélem ilyenkor, hogy"qui incrementum dat, Deus
est" l Cor 3,7.

LeLkembe né z ek s Milyen az én életem ?
lat cselekszem-e, ami t tanitok?

IIilyen az én prédikációs készületem ?
Meditációból táplálkozik-e?

Milyen az én tanitásom ? Igeszolgálat
e? Felelősségteljes magvetés-e?

Milyen az én közremüködésem a mag ér
lelésében ? Imádságos és aggódó virrasztás- e ?

Honnan munkám sikertlensége és termé 
ketlenségo? A Zsoltáros megfelel a kérdésre g

(Ps 126 )
Hogyha az Ur nem épiti a házat , hasz

talan fárad, ki épiti azt.
Hogyha az Ur nem őrzi a várost :az éj

jeli őr hasztalan virraszt.

~g~ a mai prédikációt jól ismerő jezsu
ita mondotta 6 nem azért unalmas és gyümölcstelen
a mai prédikáció, mert nem ismerjük a kort és em
berét, hanoo azért, mert nem ismerjük az Istent
és igéjét. -

Liert nem eleget elbélkedünk és nem
eleget imádkozunk !

GYÓNTATóSZÉK.
=======

Nem a gyóntatásról akarok itt sző Irrí ,
hanem ezen szimbólum alatt összefoglalom a lelkek
yozetését az u.n. lelkipásztori munkát. Az Egy
ház cura animarumnak nevezi, a német Seelsorgét
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mond , a magyar- bibliai nyelvén lelkipá,sztorkodás
nak novezi. il.z Ur Jézus Pétert erüberhalásszá tet
te. !~ legnehezebb (N•. sz. Gergely szerint am
artium )? de egyben a legistenibb. (_~eopag szt,.
Dénes omnium divinius ) foglalkozás g a lelkek
nek Toremtőjiikhöz és Istenükhöz vezetése.

Hind a három név soka t rnond, ;~

Soolsorge a gondot fejezi ki? a pásztorság az
áldozatot eLloli ki, a lélekhalászat,a léloktafli
müvészetro m~t&t rá. al 8001so1'ge. Erzem-e a
másokéTt va16 folelőségot ? illnikor 'papi pályára
mentem nom rOLlotének készül tem. Lggódom-e a
lelkekért? li hivek megérzik? vajjon organizáló?
önérvényesülő, utazgató vigéccol vagy lolkükért
aggódó atyával állnak e szemben. L pap elsősor

ban nem LeilJsorger? som Studionsorger ? som Kul-_
tursorger ? hanem '3(301sorger!

bl a lélek pásztora. Lz Ur Jézus
logkedvosebb 1::é]) o )I az 6segyházba,n a leggyakoribb
ábrázolás a Jé Pásztor. Sokszor elnézegotem a
pásztorombert. Ismerem a hortobágyi csikóst és
a r.mai Campagna juhp6,sztorát egyaránt. Botjá
ra támaszkod"'iTa mindig juhai közt van. '[1artásából
nyugalom tükrösődÜ:, szeméből éber fi gy'3l em su
gárzik, ez í.vé ben c;ond Yor t anyá t , Mindegyik bá
rány reá van bi zva , Imreri övói t s övói ismerik
őt • • • Őrzi nyáját s vadaktél :; kövér lege16ro ve
zeti és ha va.Lamel y.ik el téved? mG(;';yr r:wgke
resi? vállára veszi és hazaviszi. A jó pásztor
élotét adja juhaiért.

Fönséges hivatás másokért aggódni ,
dolgozni és élni. Éde s anyák , meg nevelők? papok
privilégiuBa. L pap legszobb megssólitása az a
tya. Az örök kérdez6knek felelni, az ingadozó 
kat meger6siteni, az elesetteket felemelni? a
betegeket gyógyitani~ a lolki halottakat fel
támasztani. Az igazi pásztor nem várja, hogya
hivek jöjjenek hozzá. Ó jár utána a bárányoknak.

"Mert a juh a Jóp:isztor gondja nélkül farkasok fa
lattja" (Pázmány)
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cl A pap egyuttal emberhalász. A tiszai
folyóhalász, a balatoni tavi halász és a nápo
lyi tengeri halász mind különböző tipus. A mun~

kamódszer is más. De sokban egyeznek. Amikor
dolgoznak csendben vannak. }[unkájuk kemény. Kell
hozzá felszere ;lés, csónak, háló, izmos kar, e
rős váll, figyelő szem és vállalkozó sziv. Az
egész személy befektetése a munkába. És komoly
tapasztalat, hogyha kell falat állitania rekesz
tő hálóvalés"tanyát vetni II a keritő örogháló
val. Ismornie kell a halak huzását, vonulását.
A horgot csalival kell ellátni és figyelni a
pedzőt, mikor kap rá a hal.

Az emberhalászat nem kevesebb munkabeve
tést, figyelmet és lélektani müvészetet kiván.
És nag'Y élettapasztalatat. Hány pap imádkozik
buzgón, dolgozik áldozatosan~ - mégsem korit~ be
a halakat g mert nem ismeri a halak huzását.

Mil;yen az én emborhalászatom ? Bofokto
tem-e eGész személyiségemet? Tisztelem-e a lel
kek személyiségét vagy csak tömogmunkát végzok?
Nehéz e a szompillám az átvirrasztott éjszakák
tól, a Gond éjszakájától? És ha ellep az er
nyosztő peszimizmus a sikert6}onség láttára az
Ur szavára ujra kivetem-G a hálót, még ha ogesz
éjszaka sommit som fogtam is.

il. legnagyobb apostol t is megszállja néha
a gondolat, hogy otthagyja őrhelyét, a hajót.
Pázmány Péter 1609 IT~rc 23-án azt irja P.Villor
nek, gráci jóbarát jának, ho€~ nár azon gondolko
zik, itthagyja az országot. Do aztán nem kiildi
ellevolét. Két nap oulva kiegésziti ~ Sed est
Dous ! Et quamvis fluctuot, non mergitur illa
navis. A hajó nem süllyedhet el, mort Iston a
kormányos.

És nem süllyodhetnek el a halászok sem 9

ha összetartanak. A feltáiJadás után Simon Péter
kijelenti, Megyok halászni. Társai csatlakoznak.
Mi is veled mogyünk. Imo az első papi egység.Az
Ur utmutatása nyomán gazdag zsáknánnyal szállnak
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partra. Ott a Mester fogadja és me6vendégeli ő

koto
~ikkor losz igazi apostoli termékony

ségem, ha losz testvéri papszivom.
Ha valakit nom érdekül népe, hazája

soraa , az nem jó hazafi. ilki t nom érdekül család
ja, testvérei ~ az nom jó rokon. Akit nom érde
aol az Isten cr-sz ága ~ az nom jó ka t o.l.fkus , A
kit nem érdekül paptestvéro hogyléto és mm1kája
az Ebm jó pap •

.:.i rnag;rar nép papja vaRyok i

.Áldozat a magyar nemz;t oltárán,
Uagvotőjo a magyar lolkok talaján,
Pásztora Krisztus magyar nyájának?
Ealé..sz a magyar élot tongorén.
II Ha nekiink nom fáj saját nomzotünk

fogyása, roml ás él g nom tudom kinok fájhat ",
( Pázmány, )

ls. rózsafüzér buzgó imádkozása egyik
legfontosabb gyakol'L1ti mogny.iLvánu.l áaa a Mária 
tiszt,Jlotnek. J~s monnyire jelentős a lolkiéletben!
l'lüvol tobb, öl..,tud2"tos férfi méLyebb va.lLásosaágának
szinte biztos fokmórője, ha már rondszeroson i
mádkozik rézsafüzért. L büszko folszinus lélek nom
.. , .,,!' S .-blrJa o szerlnto ogyhangu lca.clsaeot. O a zentlras

szavaihoz igc1zorl.iL mindenekfölött ;; oz lJodig fi
gyelmoztet bonniinkot , hogy amikor imáclkc::mn, ne
beszéljünk sokat, mint a poCányok•••• Azt podig
mindonki bo l át ja , hogy ötven Üdvőz Légy og;yvégbon
pogányul sok beszéd •••••• Nom gcndo l ják EiGg a fe
Iületesok? hOGY az Ur Jézus nom a sok imát itélte
cl? hanom a tulhosszu, mindon has~ontalan kérés
sol bolotüzdol t f'o rmu.l áka.t , Hisz O me~Ga is éjjo-
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leket töltött imában~ meghagyja, keressünk és
zörgessünk hosszabban•••• Ii. Kánaáni asszonyt csak
azután hallgatta l'i.1eg, miután sokáig könyörgött u
gyanazon kérésseL ••••• · Az "LJa.vözlégy ugyancsak
nem hosszu imádság, de kitlerithetetlen kincset
tartalmaz s azért kell örökké bányászni benne !

Ha szép és értékes egyegy egyU-a.
vözlégy Uária, hogyne lenne még szebb és értéke
sebb ilyen drágakövekből alkotott szép sorozat
a rózsafüzér. Legszebben ezen isteni hárfán gya
koralhatjuk ájtatosságunkat Isten lilly j a iránt.
Itt kell legjobban vigyázni, hog~el ne szórakoz
zunk módfelett, hogy ne váljunk imagépekké, hanem
öntudatos müvészekké képezzük ld magunkat, akik
a legszebb érzelmeiket s fegyelmezett áhitatukat
viszik bele ez égi koronába. - - Nem hiába szere
ti az egyszerü nép annyira a rózsafüzért. Ösztö
nösen megérzi a benno rejlő kincsekot, s hogy ez
aláno, mely legszorosabban köt Istenhez samoly
legutoljára szakad el, ha DÉ~ minden veszendőbo

ment is. - - De nemhiába idogenkednek ugy tőle

az eretnekek. -Egy derék református férfi be 
szélto ol, aki már közel volt a megtéréshoz, hogy
gyeraekeivel (kik mind katolik sok voltak) meg
látogatta egyszer az ő református szüleit. Gyer
mekei magukka.l vitték rózsafüzérill<et s a refermá
tus nagyapa előtt is imádkoztak. Erre az örog 0

daszól a fiának g flI.íond meg azoknak a gyerekeknol:
ne csörgcssék előttem azt az öI'dögl6.ncát "••••
Igaza vol t az öregnek. ~1 rózsafüzér az a lánc, a
mitől az ördög legjobban fél s amivel a legköny
nyobb az ördögöt megkötözni, - mcr-t velünk a
győzhetetlen asszonyl ••••

Szerassük tehát a rózsafüzért job
ban mint eddig.lnádkozzunk ás terjesszük! IGY
jutunk el kitartó igyekezet árán a Mária-tiszte
let első fokára, amikor Ó m§~ állandóan ott sze
~epel lelki élotünkben.

Ha igy sokáig szemléljük és csodál
juk a Szüzanya szépségeit ; lassan- lassanelju-
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"tunk az O tiszteletének második fokára, amikor
a csodálkozásbol áttérünk az ő utánzására. l1á
ria nom "diszté.:rgy c sup á]'"" 9 hanem u.t ándz.andó mí rr
takép. Oa malaszttalteljes, az áldott, - tőle

általa tudunk mi is növekedni él kogyo1ombon és
mindig,adottabbak leszünk az emberek közdit.
l'Tort áll mindogyikí..i.nkre a mondás If Tst'Ütott
ez sokakátká:L'a vagy áldására. • •• az szcr-Lrit
hogy kövotjük e IJárüit vagy nom.

(Papi Lelkiség 1947/48 - Mária)

A B r o v i á r i u m.

Volt idő papi életem első fcüé1J0n,
amikor na:'33 tohe:L'l1Gk tokintettom, most pediG' Dok
kora éT':TOZ ot!

T=i1YOli 'bámu Lat o s szépségoivann.ak.
cbbon az iJniS~dl)an, mc.l.ynck k.i aLak.i t.ás án az egész
.tcDyaszolltegylléLz rri.ndcn Gs~~t8tik[li GI'z61c(3t és mll
alkotói tehotsé2:ét Lat bave tvo 9 i~,;mér 19 század ó
ta dolgzik !

t~7J .UrLs t on rrla{~~ához mé l tó d í.c aér-e t e t
akar-ván llalle"l'li [~~j Cn1~)Gr a.jlcáró1 9 E1E"'C<éL Bug'alI ta

l ' k \, -c • '" .. ; l 'ka zso taro ac ? 2, 0Z0~(!.:tlr[~S es az og'y11.U:3aT~l(l.": EL

l~qszebb szö~rOf;G:LJ~ot ;::-dt~k, '~. lo~:~ci6~<:110Z ~ az or·á
c i ók le[;nagyobu J:I-e.szo SZl11T~_~11 r~urel~lol:~ a maga 11.J

rnében 9 a másod i l; nolrt.ur-nue oLvasrnánya.i podi.g' 10
játszat ják azoműnk előtt 2. sz orrt ok életénok log
fonségesobb 8sGm~nyeito

Ha ho z z áv es s aíik a kórusban. folol V él

sott KartiTolóc;iu;;wt és ét szentrüs6t o Iy bámula
tos istentisztloti egécozet kapunk, meLyot még a
mi gyarlóSJágunk is csupán a mogszokottság követ
keztében tud köz ömböaen vonni. Csakhogy tormésze
tGBeD érteni ::011) az pedig nehézségekbo lit l;öz ik·.·

Az olső és főnehézség) mollyol rnin-
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den papnak meg kell küzdenie, a zsoltárok szöve
ge. Már Szent Ágoston korában sem sokat értettok
belőle, az egyébként latinul beszélő északafrikai
ak, s ő mondja rólunk, hogy ennek ellenéro még me
zei munkájuk közepette isénoklik őket. "Dalol a
jó nép - mondja Ő - s bár kevoset ért abból,amit
dalol, hiszi, hogy valami jót dalol."

Igaz, hogy 8Z az eljárás is Isten
dicsőségére szolgál, de azért sok élvezettő~

fosztja meg magát az, aki nem igyekszik a zsoltá
rokat legalább annyira, amennyire megérteni.

~ zsolozsma és a szentmiso-szerva
sen kapc so l ja be a lelket vallásunk szépségesen
szép alkotásába az egyházi évbe. Az az ötven egy
nehány hét vécig'Vozet bennünket hitünknek ::c li
turgiáp~n megnyilvánuló valamennyi igazsácán.Vé
gigéljUk benno az ádventben a bukott emberisé@lok

. moss í.ás i roménykodését; a karácsonyi ünnepkör
bon a mogtostesülést és Jézus rejtett élotét. A
husvétiban a megváltás fehséges jolontei pereg
nek le szemeink olőtt a pünkösdi pedig a ~z6nt

lélek eljöveteléről és mogszontolő oüködéeóről

beszél. Az egészen pedig igazgyöngysor al ak j ában
vonul nak végig él Szüzanyának ünnopoi sitt is ott
is kiragyognak belőlo a szentekói.

Vál tozatossiS,g né Lkű'l az embor haj
landó a logszentobb dolgokra is ráunni s éppen a
megér-sott z so Lozsma alkalmas ar-r-a , ho gy lolkié
Lotünkben mindig uj és uj akkordokat űaaűn LWC.

No értsük félro a dolgot ! Bármeny
nyire tisztában logyen is valaki a zsoltárok je
lentésével, abból még nOD következik, hogy az
officiumot elejétől végig szórakozottság nélkül
fogja végezni és élvozni. lillt aligha.

Ha az ember valami szép tavaszi rog
golon gyönyörü vidéken, verőfényos időben kí mogy,
hogy élvezze a torDészet 3zépségeit~ sétája köz
ben hosszabb időre is ol fog szórakozni~ de a
zért mégis örömét találja bonne,mert valahm1yszor
felocsudik gondolataiból és széjjel-tekint~ szome:
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csupa kellomest lát. Egész másképen érzi magát
tehát az egész idő alatt? mint aki ugyanolyan i
deig botorkál valami semmitmondó unalmas vid6ken.

Ilyenféleképen van a breviáriumozó
is. Figyelme akaratlanul is elkalandozik~ de
valahányszor visszateroli azt a szövegre~ egy
egy szép gen doLatvi Lág ragadja azt meg vagy az
ószövetség ve.Lame l.yá k érdekes jelenete köti le.

I\1inclez teljesen hiányzik annál j aki
a zsoltárokat non) érti S csupán ugy mond ja őket

mint szent Ágoston jónépe, azaz, hogy nehe
zebb körülmények között 9 mert az legalálJb a dal
lamot élvezto, neki pedig még abban sincs része.

és ÜLDÖZÖT'r EGYHÁZ.

Lour-d e s 100 éves julJileumával kap-
csolatban mo indult a déli harangszó ere-
deti cél j ának \TÍ2 sz 2,é,lli tása érdekében. Cint is
merotes 9 a déli har,angszót III. Kal Lt.xt us pápa
rendelte el lL~56-1J'?,:" a fenyegető Lz Lám elleni i
rnáds ágra VéÚÓ fig;y(-;lmoztetésként. [:;bb61 alakul t
ki később az Urtlll,,'y,l1a imádkozása elélbel'. is. Az
ost i és reggeli Ln{:s'olus már kor-ábban szok:isban
vol t.

A eléli harangszó s a vele kapcsola
tos imádság szervesen összefügg a magyar történe
lemmeL A náhdorf2ché:rv~-'~i győzelmet 500 évvel ez-
előtt a pápa ennek tulajdonitotta. ?,i[ag-yar ha-
gyományaink podig ugy tudják, hogy a déli harang
szót a nándorfehérvári győzelem emlékéro rendel-

- 18 -



ték el Magyarországon.
A déli harangszó célja imádságra va

ló felhivás volt a hitetlenség ellen. Ezt a gon
dolatot ujitja fel a most megindult mozgalom~visz.:..

szaállitani a déli harangszó eredeti értelmét s
az Angelus Domini -t imádkozni az üldözött Egyház
ért és a hitetlenség megszünéséért. A gondolat el
inditásában is jelentős részünk volt. Két évvel
ezelőtt, a nándorfehérvári jubileummal kapcsolat
ban kértük e gondolatnak propagálását. Az akkori
cél most kezd megvalósulni. Lourdes jubileumának
első napján a Szentatya maga nyitotta meg a jubi
leumi esztendőt az Angelus nyilvános, rádión köz
vetitett i31in:.ádkozásával. Azóta az Osservatore Ro
mano négy cikkben foglalkozott a gondolattal s
felhivta a világ püspökeit, papjait, hogya gon
dolat terjesztésében, megvalósitásában müködjenek
közre. A cikkekben ismételten utalás van magyar
történelmünkre, szerepünkre a déli harangszó s a
vele kapcsolatos imádság kialakulásával kapcsolat
ban.

Ha valakinek, nekünk kétszeres o
kunk van arra, hogy e mozgalmat hiveink között ter
jesszük, az JD1gelus imádkozását az üldözött Egy
házért és a hitetlenség megszünéséért gyakoroljuk
és gyakoroltassuk. Nemcsak történelmi szerepünk
kötelez erre, hanem elsősorban mai helyzetünk.Em
berileg nézve ez reménytelen. De ilyen volt 500
évvel ezelőtt is. Erős hit s az Isten kiimádkozott
sogitsége urrá lehet a mai nehézségek felett is.

~ons. Dr. Zágon József
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II.

o t t 11 o n i
:::: :::;

h e l ~ z G t.

A ~:Rgyar Egyház helyzetéről.

Magyarországon az CPUS PACIS or
szágos, majd egyházmegyoi gyülésoi jolentettek 0

seményt az Egyháznak az államhoz 7éÜÓ viszonyában.
A gyülé seken Grősz Jőzsof kalocsai érsolc~ illet:...
ve az egyes egyháznleS'yék főpásztorai is tartottak
beszédeket. Jel e"Cl vo Ltak az állam kÓFviselői, il
letve az egyházügyi hivatal kü.ld ö t t j e í., ic határo
zatok az u.n. Világbékotanács határozataihoz iga
z od nak, J'e l Lemző ~ ho gy a felszóLl1ók:rG nomcsak
fényképezik~ hanem hangszalagokon is megBrBkitik.

B~ln9 aki a rógi papi békomoz
galomban is vezotő szerepet játszott s e miatt az
.b.postoli Szent széktől állásából elmozdi t t atot t ~

most az OPUS PACI~~ ügY'roze"~5 igazgatója lett.
~lint már mult.kor i számunkban közöl

tük? Eeresztóczy llil:lóst 9 Horváth Richárclot és Má
té Jánost az "ipostoli Szentszék kiközösitette,mert
képviselői mundátu.mukl~61 nem mo nd t ak le. Nindhár
man megjelentek a képviselőház legutó1J1Ji ülésén S

ezzel tüntettek a Szentszék rendelete ellen. Mint
magánfcr:rsából értesülünk, Eeresztéczy gyakorlati
lag alávetette magát a kiközösitesnek 5 HorviJth Ri
chárd annak ér-vényo ellen foglalt állást.

Jellemző az Egyház kormányzati sza
badságára? hogy Endrei Mihály kénytelen volt az ex
kommunikált Horváth Richárdot Eudapestel1 templomi
gazgatévá kinevezni. (Ferenciek-tero). Horváth Ri-
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füzi, hogy
nato-c tart
széket még

chárdnak alőzetesen köteleznie kellett magát 1

hogy nem fog funkciót végezni. Igérete ellenére
mégis felment a szószékre. Esperesét pedig, aki
vonakodott Sándor Dénes temetését, mint exkommu
nikáltnak átengedni, feljelentette az egyházügyi
hivatalnál, minak következtében azonnali hatály
lyal felmentették az esperesi tiszt alól.

Az Apostoli Szentszék nem nézhet te
szótlanul intézkedéseinek semmibevételét s 1958
február 15-én kötött ujabb rendeletével mind a
három képviselőt névszerint is kiközoo i tettnek
jelentette ki. Ez ujabb indézkedésnok sokkal su
lyosabb következményei vannak, mint a korábbinak.
Amig Horváth Richárd templomigazgatói kinevezé
se pl. kánonjogilag ugyan meg nem engedett ~ de
mégis érvé.nyo~ volt, az ujabb névszerinti kiközö
si tés után ilyen állást sem tölthet be. Nem él
vezhet semmiféle egyházi javadaImat, nem vehet
részt hivatalos istentiszteleten vagy szentbe
széden, szentségekhez nem járulhat, hiyatalát
nem folytathatja, egyházi ügyekot nem intézhet s
még temetésben som részesithető, ha a bünbánat
jele nélKJl halna meg.

A S. Congregatio ConcilIi még hozzá
roméli,hogy a három pap komoly bünbá

s nem kényszeritik az Apostoli Szerit
sulyosabb intézkodések megtételéro.

L'rdekes n kommurrí.s t ák magatartása ez
üggyel kapcsolatban. ;unig előszőr "megt í.L t.ot t ák"
a rendelet kihirdetését és alkalmazását, logujab
ban a lDllügyminisztorium szóvivője kijelentette,
hogy nem tud a kiközösitésről, mert "nem áll le
velezésben fl a Szentszékkel. Ugyanakkor azonban
Horváth Richárd valószinüleg a kommunisták
utasitására március 16-án szentmisét és
szentbeszédet mondott a Feronciek templomában s
az őt interjuvoló ujságir6nak kijelentette, hogy
n0~ kapottflhivatalosf! értesitést.a kiközösitésről

s e miatt nom tartja magát kiközösitettnek. Hoz
záfüzte, hogy a vértanuság olyan privilégi~~ ,
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melyet az Isten nom ad mag mindGnkinek~ E ki
jelentésből következtetni lehet arra, hogy az
Egyház intézkedésének elfogadása Horváth Ri
ehárdra nézve a vértanusággal egyenlő következ
ményt jelentott volna.

Kétséctolor1? hogy mindhárman két
malomkő közé keruItek. Le igy szokott járni az,
aki azt hiszi, hogy sátánnal 50 ;,(-ra ki lohet e
gyezni.

- o - o -

+ II a lot ta iri k

Brenner

a p d ~ i hivatás vértanuja.

:Brenner -Iáno s , a szom-bathel;yi Bren
ner mérnök f i a , aki t 1955 juniusában szontol t ck
pappá Szombathelysn. Első szentmiséjét a szom
batholyi Dornonko s nővsI'ok t.omp'Lomában muta'tt a bo
a Mindenhatónak. ~:anucluctora a templom plébéino-

1 -'- or'~' " • t'· T'- 1,/1953sa 'TO L o h..,3·v -COST"\Tc;ro sz i n E~rlpé1p ; La.sz C"

ord. ) és JózseI (1957 ord.)
án i minőséGben Rábaxc the.lyro

került dr. Kozma Forene esperes pLébáncs mo l l.é ,
ahol h i va t ás á.t nu ntaazcr-ücn teljesi tve müködőt t
tragikus haláláig, 1957 docembor 15-ig. Rábakot
hely filiái ~ li'arkasfa, Zsida és Nagyla!:.

A tragikus esotr61 a kBvotkez6 ké
pen számcl bo egy egyszerü falusi asszony. Idé
zet a lovélb61 " "Ilyen nem fordult e16 még a
mi környékünkön soha, Világéletemben, hogy egy
papot meggyilkoljanak. Elölről kezdem. Kozma
e ap , dec. 14-én d é Lbcn kiment Par.kasf'ár-a , hogy
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a betegek a karácsonyi szent gyónásukat elvégez
zék. Kint is aludt, hogyvásárnap reggel ne kell
jen ismét kimennie ~ tehát ott maradt misézni.
Brenner káplán egyedül volt itthon és egyedül is
aludt, mint máskor is szokott. Vasárnap anyámék
mennek a félnyolcas misére, én meg otthon marad
tam mint máskor is szoktam. Alig hogy elment a
nyám, jött is vissza és azt mondja, baj van. Kér
dom mi? Nincs pap, mondják. Hogy hol van? Lehet,
hogy valahova b~óntatni hivták, igy gondolta min
denki. Aztán jött a takaritónő, bement a plébá
niára és látja, hogy üres minden. A káplán szo
ba is üres, de nom hiányzott semmi, karórája is
az asztalon volt. Később 9 óra~féltiz felé jön
a hir, Zsidán megtalál ták meggyilkolva. Karing
ben volt, szent ség a l1yakálJQ1;~ tehát gyóntatni
hivták éjjel Zsidára. A Stoldcer Sanyiék háza mel
lett volt. Stokkerék I:lire észrevették a segélyki
áltásokat (és talán nem is mortek kimenni azon
nal, s mire kiI:lentek ) már csak az utolsó hörgé
sekei hallották. Sanyi azonnal bement a rendőr

ségre és az orvoshoz. Mikor visszaértek, csak
akkor látják, hogy pap. bz volt l5-én, vasárnap.

Megindult a nyomozás, Szombatholy
ről, Pestről vannak nyomoz~k és még mindig folyik,
mert tettes még nincs. l6-án, hétfőn este vitték
bé a szentgotthárdi temető ha.l.o't t as házába a
holttestet. Kedden roggel bementem Gotthárdra és
én is kimentem a tometőbe megnézni, de teljesen
nem tudtam meV1ézni, nort akkor még ruha nélkül
volt, csak egy lepedővel volt letakarva.S~ogény

össze-vissza volt szurkálva. Az egész feje ösz
sZG-~issza volt verve, nyaka két helyen is át 
szurva,mellén is szurás, arca lekarmolva. Azt
leirni nem lehet. Kedden estefelé megint elvol
tunk a temetőben, mert koszorulzat vittünk ki~ak

kor már koporsóban volt és szépen f~l volt öltöz
tetvo karingbo 9 stóla a nyakában~ az oltáriszent
ségtartó a mellén. Ugy ahogy meggyilkolták. 1~

kor megint mognéztem~ szegény mintha csak aludt
volna. Másnap reggel rorátén kihagyta az esperes
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ur, hogy ma déJután negyed háromkor lesz a teme 
tés Szombatholyen a szalézi t emplom kr ip t á jába ,
IS-án mentűnk 8zombathelyre a 10-os vonattal, de
nagyon sokan vol tunk az egész plébániáról. A nagy
szalézi templom tale volt néppel. Niikor hozták a
koporsót végig a templomon mindenki hangosan sirt.
Utána jöttek a hozzátartozók? szegény édesanyját
mikor megláttam, azt gondoltam, hogy is birja ki
ez a szegény asszony, mikor a három közul őt sze
rette legjobban. II templom kőzopón vol t fölravata
Lozva , Az a rengeteg ko azor-u ami ott volt. Igaz,
hogy csak Ketholyb61 magából vol t Vt1gy 15 dr-b , A
többi közsóCből szintén.

1\. püspök ur temette. Olyan gyönyö
rű vol t az a sok ptc1,p mikor szokundál t. j~zt a sz.ép
beszédet, ami t (.1 jJÜS1Jök ur mondott loirni nem le
het. Nagyon soJcszor hangsulyozta, hogy r':int vESr
tanut tokints-Lilc és 11.8 6rotto, hanora hozzá imádkoz
zunk és közbonjárásái kérjük. l/.ikor a tOillplorJban
bofojoződött a 2zortariás, uiána a papság és a ro
konság 18vonult a kriptába. 72 pap volt egT'Jtt.O
lyan gyönyörű volt rükor a koporsót hozták ki a
templomból, az a sok pap fehér karingben és mind
egyikr..él egy-egy ko s z or-u , ]"em is tudom, hogy hova
tohették azt a sok ko sz or-ut ott lent a kr-ípt.ában.."
Eddig az idézet.

J:8[)'y haz ai uj ság ir j a ; "megtalál
ták a r-ábaket ho l.y'i papgyilkost é,s átadták az u
gyészségnek. A rOl~dőrsög illetékos szervoi szélos
körfi. nyomozást inditotta1\: a bestiális gyilkosság
foldoritéséro 9 s Dár a gyilkosságot követő második
napon kézrokeritették és őrizetbe vettókidős T6
ka Forena szentgotthárdi lakóst 9 a gyilkost. "(Lz
űggyel kapc so La to s nyomozás a napokban befejező -
d ö t t , ) .

j, hazai ujság az orí.rrt "idős Tóka Fe
rena még a mul t nyár-ori haragos viszonyba kerül t
Brenner János lelkésszel. Haragos v i az onyuk a-
zért keletkezett, mert a lelkész a gyilkos ~acsét

hozzásegitette ahoz, hogy bokerüljön a győri papi
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szemináriumba 9 s ezzel Tóka Ferenc idős 9 munka 
képtelen szülei támasz, gondozó nélkül maradtak.
Idős. Tóka Fereme a gyilkosság elkövetése 016tt
már többször hangoztatta, hogy ezért 0eYf!.f.ür
majd felelősségre vonja Brenner János lelkészt.
Bestiális tettét vaLóban boteggyóntatás ürügye
alatt követte el toljes hiclogvérrol az éjszaka
leple alatt."

Brenner János káplán halálával is
mét szaporodott a magyar vértanuk száma.

U e g h a l l t a k:

2. Jr. Simon László pp. kamarás 52.
évos korában Budaposton, 1957 dec 5-én.

3. Szabó Eiklós Izidor 9 Bzerrt Baz i I>
rendi álQozópaP9 78. éves korában 9 docombe1'bon.

4. 'I'őr-ők Mí hály plébános, 8zonhat
hcly-eGyház]~lGgyét;l9életének 7S. évében 1957. doc.
18-án.

5. Rioffling Alajos, tb. kanonok~é

loténok 84, szent hivatásának 58. évében O1'08z
t onyban , 1958. január ll.

6. ~agner Mihály apostoli protono
tárius 9 győri nagyprépost~ életének 81. pap8ágá
nak pedig 56. évébon 1958. január lo-én.

7., Dr. Németh j~ltal, voszprém-ogy
házmogyei áldozópap. püspöki tanácsos, a Közpon
ti Hittudományi Akadémia professzora f. év jan.
13-árll1

8. Halász Pál c. apát, a szegodi
káptalan az oná o.ra , életé",18k 68. évében,papságá
nak 45. esztendejébon f. év jan.16-án.

9. Gidró István Bonifác, tihanyi a
pát, gyéwántmisés áldozópap. élotének 89, szorzo
tességének 70. papságának 65. évében a győri kór
házban. 30 évi tanárság után Komáromban volt ház
főnök-igazgató, majd la évig apát Tihanyban 9moly
után nyugalmi éveit Pannonhalmán töltötto.
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la. Tower Vilmos, pápai prelátus,
győr-egyházmegyei áldozópap, arany misés, az Eu
rópaszerte ismert kiváló papiró, a félhivatalos
magyar sajtótudósitó, a Magyar Kurir több, mint
egy évtizeden át volt kiváló munkatársa, életé
nek 79. -papaágának 57. évében január 21-én el
hunyt. Mint tábori lelkész elérte az ezredesi,
főesperesi rengot. 5 nyelven beszélt. Több,mint
35 könyve jelent meg, nemcsak magyar nyelven,ha
nem német, francia, angol és olasz nyelven is.
Egyik kiemelkedő munkája volt, amely tiz nyel
ven jelent meg g !!.Ami r. Napoleon élotrajzából
kimaradt!! c. művo, molynek legujabb olasznyel
vü kiadása ezelőtt 2 évvel látott napvilágot
Romában. Még betegsége alatt is dolgozott és
befejezte uj könyvét, moly a lourdesi jubileu
mi évre iródott.

ll. Szakszan Dezső meghalt janu -
ár 21-én.

12. Sármány Ferenc ér eki taná
csos, a budapesti szent Család egyházközség
péébánosa életének 64. papságának 40. évében
január 24-én,

13. Berta János fertőszentmikló

si esperes-plébános 64. évében • A székosfe 
hérvári Otthonban január 25-én.

14. Elszasszer Gyula S.J. életé
nek 80. papságának 56. évé~en februárban.

15. Kreuzinger Géza ny. plébános
56. éves korában februárban.

16. Farda Adolf, :Budapest külsőfe

rencvárosi plébános életónek 76. papságának 48
évében, február 19-én.

17. Fekete Ferenc vaCl ny. esperes
plébános 68. éves korában Veresegyházán febr.4
én •

18. Szekulai Pál káplán, 32. éves
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korában tragikus körülmények között Hajmáskéren
febr. olojén •

esperos-plé
évében Nosz-

tb.
57.

19. Montes Domonkos
bános élotének 80. pnpságánnk
mélyon márc. 4-én.

20. Virág Ferenc pápai t.r-óná.I Ló ?pfJ
esi megYGspüspök? a püspöki kar nesztora?6loté
nek [-39. papságának 66, püspökségfJnek 32? évé
ben már-c i us 2-án viSSZc[,c1"ca nemas lelkét a rro_
rent~nGlC.

21. Dr. Vécsoy Józsof Aurél pp. pro
Lá t'us , kassai kanonok 75. éves ko.r ába-, elhunyt
már-c , 20-án"

22. Dr. Balogh cillün?kiváló régész
ku t at ó 7L (.NOS kb r-ában Buclaposten márciusban
n1og~11é~1t e

230 Bud anovti ts JJé~jCS pp. tró11.á116 ~ Cn
püspölc ELl) Ost o .B,dh'liY'lisztrá.toI' b5" óvos kor6.1J211~

már-c , 29-én Bc'cü'on olhunyt.
24" Fcke t e Ii,·láT"ton -i":..g C. iroda ig>a~g'a

tó 5 72 0708 kor-ában Budapcs t on , ápr i lis 10- én
r'lGghéÜ t.

25. PáJics j';ár"toL :3zondi plébános 117
é\ros 1~OI'2,1)all 6:pI~. 9-én ol11u_1J.:r1;('I

26. Iio r v á.t.h Kand i d bonc ón áldozópap
67 3'108 korában Bud apoe t on á:jJrilis ll-én oLhunyt ,

27. Dr.Pint6r L5sz1ó a volt lcatcli-
kU8 log6úyogyl Ol'szi:'ibos iG'azl;,atója~a l1agyv~~ri2,-

di o scrika og'ytléizrl1ogyo apo sto I i kor-mányz.ó ja, Sze
godorl márc í us 5-ón toe1ct-~é~.,=",

213 •.Fülöp Ferenc a bridgoporti Szt.
István ngyházközs5g 10lkipásztcra 39. éves korá
ban autószGro~-lCs5tlOl'l8égkövot.koz té bon moghal t.

REQUiBSClu~T ITI PACE.

- . - .- ..
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III.

h c l y z e t.
= = = ::: = =: = ;::

Lz DFGztriai magyar p::Tpság szoká
sos évi rekollokcióját március 12-8 L tartotta
Bécsbcn , az IsJcoi Llogvál tó Loányc i nak lolkigya
korlatcs ház ábar., L agyszá1'1ban egyb egyiLl t Lla
&'''Yar papságot :':)r. I,ác!zló Lstván pét.-LSpök Ur is 1'1eg
látogutta a-'G'Y hóvihar ellenére is 6s il lolki
pásztori konfero~ciát d vezette.

.: Fewpók Ur ~ Burgenlé:.o.d :C"'_:pás.ztc
ral ki mostegybe:l a mi apostoli vizitátorunk is
a konferencia végén néhány szót intézett hoz 
z ánk, Elnol1dotta~ hogyha a IIag:J"arországgal hatá
ros részeken jár mindenütt olhanyagolt utakat ta
lál. Valamikor míLyen élet f'or-ga.Lom vol t i tt.Host
szögesdrótok koresztezik sok helyen az utakat és
benötte a fü. A magyar papok, akik otthonról el
kerültek, vi5sázzanak, nehogy idővel az ő lelkük
ben is elmosódjon a hazafelé vezető ut, neh9b'Y
ezt is benője a f'ű, IJelcünk a hazafelé vezető u
tat mindig gondosan ápolnunk kell,mindig tisztán
kell tartanunk. Dolgoznunk kell itt kint is az
otthonért s a jó Isten megadja majd, hogy meg
nyilnak ismét Et most füvel benőtt utak !

:Iároius ll-én este Po Cser Palko
vits István S.J. a~ta az elmélkedési pontokat~
Már-c i us 12 lelkivezetője P. Őry T.íiklós c3.J.voit.
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Ha.l~o.~aio.!s,•.:... ]2.el v.§.tet,i l2.r oblé.!!!.á.!s,• .:..•.:... __

l. Rekollekció. Au orságos évi re
kollekció meI Let t felvetődött évenként 2 helyibb
jellegü rekollekció gondolata. E:;j lenne az egy
máshoz J(özelebb lakó papok testvéri találkozása.
Ezek megszervezésére a következő paptestvéreket
kérték fol;

3. Klagenfurt-C~az;Vongrey Felix
4. Tirol-Vor~rlborg; Tóth Béla.

és Henye Géza

l Bécs z Asztalos JÁnos
2. 1inz- Salzburg g Horváth Géza

A szervezésre felkért paptestvérek
e heLyi rokollekciór~l rövid be:3zámolót kü l.d onek
P. Órynok.

2 •• ,,~3 "_usztriálJan élő magyar papol:
névsOI'átkértékismét apartestvérek.

3. Ji naG-yars u0G'őrzése va.l Láa i
"és ~8:i~' szerJI1011t 1Jó l o LZ az OLligT{~ció8 papság elo-

mi do legfontosa1Jr, kötolcssége. Ezon mí.nd enben
't ámo gas auk eg~71TIást! ! !

4. Öreg, betegpapok részére papi
otthon, cogszorvozése. Esetleg üdülésre is al-
kalmas éPlilot megszerzéso'? 'l'ölJtJGl1 a j ánl o t t ák kcd
,rező biztosí-tások kötését .i s , ~":lost csak: a PI":;O
16111a felvetése 9 hogy 20 gond(~lattal foglalkoziü
1e1188881:1"
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Dr. T Ö r Ö k J e n Ő -

Lelkiolvasmány a külföldi magyarságnak.

Uj könyvkiadó létesül t e cél szolgálatában.

A lúilföldre szakadt magyarság ke
zébe megfelelő lelkiolvasmányt adni édes ~ny~

nyelvünkön c elsőrendü feladat. Természetes? ha
ez nem törtónhetilc egységes irányitás néllcül.

JDzzel a célzattal a.l akul t az Ös
terreichisches 0Qelsorge-Institut ma~Jar szakosz
tálya? amely intézot vezetője, az osztrák lelki
pásztorkodó papságnak évtizedek óta hivatott
vez ére, Karl Rudolf prelátus a "Pastorale Ungar
hilfe" nevet adta.

l1Z alábbiakban beszámolunk arról?
hogy eddig mi történt e téren. Háron mozzanatról
kell itt szólni " L o s zer-kaz t é s , 2. a könyvki
adás, 3. a terjesztés kérdéséről.

l. S z e r k e s z t é s. Az el
ső lápés volt egységes tervet késziteni a logfon
tosabb könyvek kiadásának előkészítésére. Hunya
páter jellegzetes kifejezése volt itt a jelsza
vunk~ " lényegi kereszténység". A poriforiáJis
kérdések itt és most nem jöhetnek szóba. Elsősor

ban a középponti jelentőségü, lényeges témákat
kell feldolgoznunk.

Uj könyveket iratni vagy régieket
ujra kiadni? Természetesen az előbbi volna az
eszményi. Do a szüks6g kiáltó, az idő rövid és
"bis dat, qui cito dat ", eleinte nem lehet elzár
kózni régi bevált könyveknek - esetleg részleges
áldolgozással való - ujra kiadásától.

Az olvasóközönséget is fel kel-
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Le t mérl'íL Az általános kategóriák mellett 5aninő
él, tömeg és az alit? jelen esetben sz ámo l nunk
kell a vallástól - még vagy már - távolálló 9 a
matorielizmustál kikezdott rétoggel~ különösen
a fiatalabb korosztál okban,

Mindezt ez ánbavéve a a következő

könyvkat ogór-Lákat kellett rÖbzitoni a könyv i
gén;)Tfelméréso u t án . L Hitta,'!könyvek 9 2 clép
SZerL1. teológiai irodalom szélosebb köröknok(fű

zetek és könyvek ) 9 30 tudonányos igényű világ
nézeti irások a. hi t és profán t.udományok határ
kérdései teTületér61~ 4. lelkiolvasmány~ ~szko

tiln18 irodEtlom szélesebb köröknek;i 5. theolób'i
ai munkák az e l í.t.nek , "La'i ent.hoo Log i o "] 6" .ü~jZ

k~tikus irod'::olon ugyanez eknek , 7. a vilá.gi élPOS

tolság és az A~C. pr-obLema.t i kája ,
il. sorrend megállapitásánáldöntoen

eset-t; a latba a kőnig-stoini papi értekezIoton
kialakult folfogás, szombol1 az oredoti clgondc:-
lással? 21..cüly az első teondéík közé sorolta s.z
elit igényeinek kielégit6sét.

n. K ö n y v k i cl d á So

li "Pastoralo 'Ungarnhilfo" házi könyvkiadót lé
tesített a rr.agyar kat. v al l ás í. irodalom fo,jlesz
téséro; Yef.laéL0.fU.§.lF~2.TICI~::;_0B.:PORIS boi Ös
torr. Soelsorge-Institut. 7ion I. Stephansplatz
3/111. A tervozett és logfontosabbnal-. itélt]
do más kiadóI által kiadásra nom kerülő művöket

c kiadó adja ki és El bofolyó jövedelmet azonnal
ujabb kön~~ek kiadásába fektoti bG. E kiadó a
Seelsorger-Verlaghoz haso~lóan a VERLAG HERDER,
WIE::'! vódőszárnyai alatt muköd i k , ittvanfőlo

rakata s a bizományi koroskodőhálózatközpontja.

Iiás k í adók hasonló tárgyu kiadványainak eladása
is ide kapcsolódik majd, orről-a ter jesztés so-
rán az ó Lunk,

Melyek a 0.11. C. (Opus IVlystici Cor
poris) első kiadványai 5 amelyek már megjelen
tek és 1958 első felében még esodékosek ?
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l. Hi t tankönyvek. Megjelent Endre
falvy Otto Krisztüsi erkölcstana nők szrunára~

gazdag olvasmányanyaggal. Sajtó alatt van Schütz
Kis dogmatikája uj ecclesiologiai traktussal. E
lőszőr forditással próbálkoztunk? majd megfele
lőbb eredeti készült~ de a hasonló betütipus(ma
magyar ékezetek) beszerzése sajnálatos késedel
met okozott.A nyár folyamán .negjelenik teljesen
átdolgozva Endrefalvy Hitvédelme is. (Ausztriai
használatra~ kisebb példányszámban s0kszorosi
tott jegyzetekben megjelent Pflieglerci:Der Weg
cimü erkölcstana fiuiskolák részére~ val&~int La
kos indre Hitvédelmi jegyzeteio)

2. Népszorü irások ,; A "VILÁG VI
LÁGOSSÁGA" népszerű-fITzetsorozatban négy tárgy 
csoportot ölol fel. A hit és ~ilágnézet kérdé
sei t tárgyaló kék füzetek sorában eddig megje
lent Radó Polikárp OSBg Van Isten~ Van másvilág
és Schnattner~ Krisztus, Egyház~papságo -
Riadó; Van lélek és Tower g Van Krisztusunk, to
vábbá egy lourdesi füzet még a nyáron megjelsnik.
- A család és r-evolés kérdéseit tárgyaló piros
füzetek sorozatában megjelent "Ez a házasság"ci
men a Casti ConnubiI körlevelénok ifjuság szárná,
ra készült népszorü kiadása. Előkészületben van
Pereira és Anno-Ilarie serdülő fiuk és lányok ré
szére irt füzeteinok forditása és Wirtz Hans két?
fclnőtte-bb if juságnak és jegyeseknok szóló füze
te. - A vallás és lelkiélet tárgyu lila füzetek
sorában az Egyház reggeli és esti imája valamint
a most készülő vasárnapi misekönrr szövegével e
gyező l1issa reci tata (konferáló és énekszövegek
kel) korül kiadásra•

.il. népszerü teológiai irodalmat az
IGAZSÁG ÉS ÉLET könyvsorozat kivánja közvetite
ni~-Els6 köteto-g 1oidl~ Végső kérdések c. né
met nyelvterületon közkedvelt könyvecskéje~ rövi
desen megjelenik. Ezt követi majd Blieweiss há
zasságra előkészitő könyve.

3. A hit és nrofán tudományok ha-
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hárkérd(.s~oi t tudományos vértozotbon tár~jt>lc5

rövid viltGnézoti füzetek a "JIERRE?~ kiadvány-
sorozatban jelonnek meg, elsősorban az egyotemi
ifjuság haezriá'l a.t ár-a , Eddig mogjelont ~ Dr. Wolf~

gang Büchel SJ.i -l~arat, csoda, toromtés? ( Fi
zikai világkép és koresztény hi t). - Kövotik
l3runnerz Van-e jövőjo a keroszténységnek ? ,lln_e8
Modern biológia és kor osz t ény hi t, Hí r echmann
Lliro jÓ a Lc'Ik'í Lsraer e t ? Hartmann , Tekintóly és
szabadság.
Ad II/3. rIogjogyezzük, hogy obbe a csoportba vá
gó, do hosszabb lélegzotü tudoc:.inyos tanulmélnyso
rozatot a ICORDA-Tostvérok is kiadnak , első köte
te a napoleban jolmük meg ~ Dessaucr 6 1~ vallás
a ma terfLl.Jszottudományának tükrében.

4. Lelkiolvasmány szélesebb körök
nek a ltp iLY;. CHRIS~'I - KÖNYVEKII sorában fog megje
lenni. Elso köteto ~~ffray-Truglyg Bennon él
_Krisztus ~ a Szalézi llüvek otthon igen népszur-~i

kiadványának változatlan Lenyor-at.a, májusban jo
Lcná k müge Eztkövct118 idővol Szoghy Ernő pompás
kis könyve az imáról~ A belső várkastély kapuja,
és Pr:.tsol'l mi somagyar ázat a, V2:...{s~Y lTIá,s könyv ét s z.orrt-,
Diséről ? i\;z if'jusági lolkielV8,sLlányok közül Da
niol-Rops Jézus élete és Cour-t o í s abbé gyorrnokok
nek irt bibliai történotoi vár-nak kí.nyomtatásukra.

)0 ~ világi apostolok kiképzését és
lelki t6.plálását szolt'álóflszilárdabb" lelki táp
lálék:L~2, osak azután fog sor keriihli. Gondol tunk
i tt ogy Krisztus-r:lOnográfiára, az Egyházról szóló
műr-o (itt elsősorban Sucha.rd müvo jön számitásba) ,
laikusdogmatika és - morálisra? a francia E.G.
kiadásában mogjG~ ont és oLy közkedve l tségnok ör
vondó Doctrina Spiri t.uo l Le f'űz e t so.roz a't'r a , 1\10n
tch01Ül modorn aaz ko t í ká j ár-a, IQléíkészülotbon van
a SzentatYfillak a világi apostolságról szóló tani
tásána~ magyar forditása ős Godin abbá hires,ott
hon fO okszorosi tásban köakéz or, forgó könyvo,
Kovász a kenyérboYlo
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III. T e r j e s z t ~ s •
.Az O.M.C. kiadásában megjelent könyveknek, esak
u{JJfmint az eddig megjelent Szentirásnak, katekiz
musnak, Anonymus-kiadván.yoknak terjesztésében a
la:gf'őbbreménYÜl1ket a Ft. Papságba helyezzük. A
szentbeszédek során való megemHtés, és ennek kap
csán a templom előtti árusitás ~apasztalat szo
rint mindig sikerrel járt. li Pastorale Ungarnhil
fe (Wien, IV. Postamt 51, Fach 30) aterületileg
illetékes lelkészelmek kivánt példányszámban 30
1-os kedvezménnyol megküldi a könyveket, füzete
ket. II jövőben~ a kezdetinehé:zségek lc;ki.i.zdése u
tán sor kerülhet 0.1'1'0. 9 hogy az összes területi
lolkészek tiszteletpéldányt kapván megjelenés u
tán azonnal értos-Liljenek az uj kiadifányokról.

ITI legfontosabb ut mellett kollett
gondoskodni o{J'"Y riás.í.k utr.ól is. Nemcsak ...~é.rt,
hogy a papságot lehetőleg 'toTomontosit::fLik a nem
papi munkától, haneoazért, mert a tavaly kijött
kétszázezernyi magyarség körében nerilcsekély azok_o
nek a száma, akik - már vagy még - a papság szá
mára nehezen hozzáférhetők - de akiket a könyvek
és sajtó utján el koll és el akarunk érni. ezért
könyvkéreskedői hálózat r.évén is forgalomba
hozzük-valamennyI kiadvanyunkat:- li. főlerakat Her
der (Wien I. -701Izeile 31) bécsi könyvkereske
dése • Európa minden országában, ahol magyarok
tömegesebben élnek, van bizományi l orakatunk, e
zeket füzeteink boritólapján hirdetjük és folya
matban van a tengerontuli országok ilyenirányu
megszervezése.

J'.i[ivel a PiillTOR..\LE UNG.t"'lliNEILFE je
lentős célkitüzóse az egys§gesités, megkértük a
.1öbbi kiadókat, hogy jolentősebb vallási tárgyu
müveiket szintén adják e könyvkereskedöi hálózat
bizományi kezelésóbs. Ezzel a célzattal hirdettük
kiadványaink oaritólapján Sz€ntirás és a vasár
napi (rödiven megjelenő ) Misszál8 mellett Prohász
ka Elmélkedéseit, Dallos imakönyvét, Bangha, Tóth
Tihamér és Csaba Ha:rgit könyvaf t. valamint leg,ie-
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lentősebb folyóiratunkat a IGiTüLllCUS SZ~iLÉT és
a magyar ifjuság irodalmi és kulturális folyói
ratként az "Ahogy lehet" c. folyóiratot. Itt ner:!
akartunk e lapok eddigi érdemes terjesztőinek jo
gait csorbitani? hanem a font emlitett okokból e
folyóiratokat is a papi uton kiv~l más, mindenki
számára könnyen, könyvkoreskodői uton hozzáférbo
tővé tonni. lEég non indul t E10g a rendszeres tor
josztés és r:!áris a világ minden tájáról, a skan
dináv félszigetről éppugy mint Kanadából futott
be érdoklődős odaszakadt testvéreinktől a hird0

tott ká ad'ványok és folyóiratok után.
Igen hálásak volnánk, ha a Főtisz

telendő Atyák mogirnák észrovételeikot akár a
már megjGl'J~lt? akár a tor;';ozottldadv"ányokkal
kapcsolatban. Különösen pedig azórt volnánk hálá
sak? ha sogitséget kapnánk a forditás munkájában
vagy , ha orodeti kózirat0t kaphatnánk kiadásra a
jolzott t ár,S'Ykörökbon. Érdoklődől:nek sz í.voaen müg
neveznénk több oly müvet a. kivánt ,nyelven, ame
lyek fordiitásra szóba korültok. 58 igen hálásak
volnánk a könyvapostolságnál való közremüködósó
ért - hiszen minden befolyó jövodelmből ujabb
könyvek korülnok kiad.ásra.

Befojozőül móg arra a kérdésro kell
válaszolmmk, hogy miért neu szoropela fenti
progriu:lmban a papság s a j á t igényeinek közvotlen
szolgálata ? Erről sok szó osett. Do az a folfo
gás a.Laku.It ki, hogy 3, Ft. Atya1c raí.nd rendolkez
nek oly nyolvismerottol, hogy a l~ilfö)di irodal
mat használhatják. l'~ásfolől 2-3000 példányszá
mon nInI nom fizotődik ki a nY0cntás. De mindig
nyi, tvaáll a kőzvo t i tő meco Ld ás ~ Aüonnvi bon régi
irodal munl- pepsác;ának sz árrt kiad"l7ányaibál, 0180
sor-ban a Papi Lolkiség füzeteihől "- gondoljunk
elsősorban Páter Hunya, Ernő atya? Halász Pius
irásaira ujra kiadás igónye Derülne fol, azo-
ket az ilsGnyeket sokszorositás utján szivesen ki
fogjuk olégiteni,önköltségi alapon, a magyar papi
egység eszményének szolgálatában.
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Magyar Lapok Folyóiratok.

Többek kórésóreközöljük az emigrá
cióban megjol enő magyar ujságok és folyóiratok
neveit. Közlewónyíink nom teljes és köszönettel
vesszük a kiegészitéseket.

Ka.toLá.kus Iíagyar-ok Vasárnapja. Az U8A-i erdélyi
ferencosek-által-szerkosztett, hetenkint készer
megjelenő ka.t cl i kus szollemü politikai és kul tu
rális lapo

Délamerikai rIagyar Hír l ap, ;'. braziliai magyar
bencések-kat'öYíküs-szeIlcmü politikai és kul tu
rális heti lapja.

Uj Hungária. Elinchenb<m ITlGgjelenő liberális
szellemü-hetilap.

Kanadai Magyarság. Hetenként kétszer megjelenő,

kommünistaellenos liberális politikai lap.

Független J'iag'Yarság. Azelőtt Dél Keresztjo ci
men Jelent-meg; Politikai hetilap.
A._ l' • U· ]'1 '
::-rl~.1.:!:a:!: _J_ -~i~;laEs~g.:.

Mmerikai Magyar Népszava, USA-ban mcgjelenő szo
Cialista-lap; - - - - - -

Fáklya. Kéthly Anna szocialista mozgalmának hi
vatalo;: lapja.

!!a~a~ ~t~á!:.Az HHBK hivatalos köz Lőnye«,
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Hidfő Londonban megjelenő jobboldali szollo
mü-hetila.p.llA Nemzet" az Otthon és a Jövő 8201

géUatában állóemigrációs politikai hetilap.

Cél. .Antibolsevista Folyöirat. A hungarista moz
galom lap~:::,.

~z_U!. Katolikus Iiagyarck lapja. Bécsben jelenik
meg •

Bécsi Tíagyar Hiradó. Hetenként mog joLcnő liborá
lis szöllemü-polItikai lap

~r~d!;l::::i_U,;2~~g:.. ~ -bal:l~al~ magya'r irók kótho
"tenkont megJolono p ol í. tlkal és irodalEú Lap j a

~a~á~n~p~ ~8~él' P. Rittrich kalazantin~d Atya
az egész sz.e.bad világban ismert és köz.kedvo.I t
népszorüen szerkesztett havonlcí nt megjolono lap
ja. Ujabban a Kulturélattol ogybekapcsolva jolo
nik 1~1eE;.

Katolikus Szemla. Az A.C. Hungarorum in Exter
nis kiadasaoan-négyszer ogy évben jelenik DOg.

l:JlOi~-;:,r Loho t , A nyugati magyar ifjuság irodalmi
és-külturális folyóirata.

Pannorri a 03,cra. A műnohorri és br-üxe lL'i magyar fő

lolk6szscg-v&llási és kulturális lapja.

Kr óri.ika, A magyar- legi til-:-dsta moz.ga.Lom havilap ja.

Sziv. Az amorikai jezsuita atyák hitbuzgalmi
lapja.

Lármafa. Erdélyi kérdésGk~el foglalkozó negyod
évonkint mogjelenő folyóirat. Ujabban Délvidék
és Folvidék kérdéseinok is helyt ad. Megjelenik
Li cnz , Oe t t í r-oL,
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Látóhatár. Baloldali irányu politikai és irodal
mi-havilap.

Virrasztók. Belgiuni ifjusági lap.

Magyar Cserkész. A magyar cserkészet USA-ban
havonkint megjeloné lapja.

~e~e~ő~ ~aEj~. A magyar cserkészvezeték lapja•

.Nemzetőr. A szabadságharcos magyar ifjuság ha
zafias; politikai GS kulturális kéthetonkint
megjelené lapja.

Március és Október • A franciaországi ifjuság
helyI Iapja.- - - -

Igazság. A norvégiai szabadságharcos ifjuság
helyI lapja.

Koldusdiák. A némotországi gimnázium if jusági
lapja.-
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Másfél éve w1nak, hogy a magyarok
vándorlása megindult Nyugat felé. Heteken hónapo
kon át szakadatlan jöttek. Jöttek öregek, jöttek
fiatalok, családok, egyedülállók és. ezek közt nem
kis számban fiatal leányok.

Hi tekintetünkkel most az egyedi.i1
kijött magyar leányokat keressük g hol, merre van
fiak itt Ausztriában, mit csinálnak, hogyan élnek?

Néhányan nagyon kevesen privát he
lyeken laknak. A többség különféle Heimekben van.
Egy kis rész található lágerekben is - ezek vagy
azért vannak itt, mert kivándorlásra várnak és

!larr a a rövid időre" nem tartják érdemesnek, hogy
elhelyezkedjenek valahol. Itt-ott dolgoznak, kü
lönben II vannak ". Csendes letargiában telnek
napjaik. A másik része azért van lágerben, mert
jól érzi ott magát, mert ugy élhet_ ahogy akar.E
zekre csaknem teljes bizonyossággal kimondhatjuk,
hogy elvesztek.
Miért jöttek ki ?

Ha a hátteret kutat juk, miért,
honnal jöttek ezek a leányok, legalább 90%~náJ

rendezetlen családi körülményekre bukkanunk rá ~

elvált szülő, veszekedő apa és anya, mostohaapa,
mQ~kába járé édesanya és a felnövekvő kamaszleány
megragadta a legelső alkalmat, hogy elinduljon
megkeresni az igazi boldogságot. És nem találta
meg, mert nem találta meg az otthont. Ez
a hiányérzet még nagyobb azokban, akik rendezett
családi életből jöttek és talán tovább tanulási
lehetősóg vagy valóban a forradalomban való

- 39 -



résztvétel miatt szöktek el hazulról.
Egy 18 éves leány mondotta a Heim-

ről 'beszélve, " nem, nem kaszárnya nem is
hotel nem tudom - csak azt tudom, hogy nem
otthon, amelyik értem van, idegen vagyok ben-
ne.

Valóban miért nem otthon az Otthon?
Sokszor a nevelők egymással foly 

tonos ellentétben állanak. Mennyire látják ezt
a leányok ! És az eredmény? Egyik vezetőt ki
játszák a másik ellen, kétszinüek, opportunis
ták lesznek.

Sokszor maguk a gyermekek megérzik,
hogy anyagi előnyt~ személyi hatalom, érdek
az, ami az otthont létrehozta - ahol látják,
hogy ők vannak az otthonért és nem az otthon
értük.

MaAY!ir_v~z~tő hiánya.!". A tapasztalat egyre in
kább azt mutatja, hogy a magyar ifjuság
számára a magyar vezető a legmegfelelőbb. A
nyelvi nehézségek miatt is mennyi vita,
megbántás, neheztelés származott ilyen nyelvi
félreértések miatt. De kell a magyar vezető

azért is, mert ugyan. hogyan tud a vezetőnő

ugy elbeszélgetni " leányaival" belső problé
máikról, életükről, nehézségeikről ha az i
lyen beszélgetésekben elkerülhetetlenül je
lenlevő egyéb gátlások mellett még nyelvi ne-
hézségek is vannak. És még valamiért kell
a magyar vezető ! Az otthon belső hangulatát,
lelkét csak az tudja megteremteni, aki érti
a magyar lelket, aki tudja, ismeri a ráhatá
sokat~ befolyásokat, küzdelmeket~ problémákat,
melyek tudatosan vagy tudat alatt érték vagy
érik a magyar leányifjuság lelkét.

Tudjuk nagyon jól, hogy nem an
gyalok a mi leányaink. Tekintélyt nem ismer
nek, szemtelonk, nagyszájuak, felületesek ,
erkölcsi nézeteik sem a legtisztábbak - de ki
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leányaink prob-
csak mutatni

.Azt kéri,min
meg értük a
foglaljuk be

tehet erről? Hibás benne az otthoni mai tár
sadalom, hibásak a szülők, hibás az isko 
lai nevelés, hibás Nyugat mozija, erköl
csi felfogása, egész légköre. Telán legke
vésbbé hibásak ezek a leányok maguk. Nem hal
lottak, nem láttak mást. A n6valékön áll
mo st, hogy rnegi smer j ék a "mást" !

Ol;y-an nevelő kell mellé jük, aki
hivatásból és nem keresetvágyból közeledik
hoz z á juk, vállalja Istenbe kapaez kodo t tan a
munkával Jaro sok fáradtságot, Aldozatot,
csalódást, aki hitét, hazaszeretetét, er-
kölcsi biztonságát át tudja önt"eni a :tábi
zottakba, aki minden csa16dás után letörés
nélkül tud ujrakezdeni , nki átérzi, hogy Is
ten 6s hazánk előtt :f.'''::I ~·H)s ezekért a lel
kekért.

Befejezésül még rá kell mut~tni a
nagylányok, a 18- 20- 22 évesek problémájára
Ls , 1:J00oknek a lakás a problémájuk. 18 éves ko
rukig agyondédelgetik a gyerekeket, törődik ve
lük r's, íIJCWC, vVCC, Jugendring stb. Aztán ha. be
tölti 18 évét akkor e6~szerre leveszi róla
mindenki a kezét. Pedig mennyire szükség vol
na ez oknek is meleg otthonra baráti segitő kéz
re.

Ime néhány mozaik
lémáiból. Ez a nehány sor nem
akar de tettre is akar hívni.
denki saját hatáskörébe tegye
mit tenni tud és imádságainkba
őket.

Nem osak a fiukért, e lányokért is valaki,
mindenki felelős !

( W. G. )
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Dr. Gáspár Pál
székhellyel (200
ujabban Szóke Já-

ál.Lamokban s

(Kivonat egy lelkipásztori jelentésből.)

A legtöbb menekült Svédországban
él. A katolikus magyarok száma 6000. Az ország
területe négyszer akkora~ mint Csonkamagyarar 
szágé. A menekültek 50 l~a 2000 km. hosszuságu
területen szétszórt apró diasporákban él. Na
gyobb magyar centrumok a következők 2 Stockholm
1000, (a városok közvetlen környéke beleszá
mitva. ) Göteborg 800 ( ebből 150 egyetemista
és középiskolás diák ) ~ I~lmő 600.

Pap hár-om van.
Stockholm~S01t Jenő Gavle
kq~ Stockholmtól északra)~ és
nos Salézi Stockholmban.

A három pap alig tudja az egészet
bejárni, a szentségeket kiszolgáltatni? az első

áldozókat előkésziteni. Rajtuk kivül még lega
lább egJr papra volna szukség !

Nemcsak a hitközömbösség elkerülé
se miatt kellene sürgősen lelkipásztor. A sür
gösséget még az is alátámasztja~ hogy a magyar
szektáriánusok 9 akik svéd szolgálatban· álla
nak~ azokra a helyekre járnak agitálni,aho
va a lelkipásztor a legnehezebben tud el
jutni. Itt már a hitehagyás veszélye is
fennáll.
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irás, sem
a kb. 1000

a szekták

A 6000 kat. menelDllt közül csak a
kisebb résznek van imakönyve, Szentirása és hit
tankönyve. Ezzel szemben a magyar szektáriánu
sok rosszindulatból, s svéd prot. papok jószi
vüségből adják a hitbuzgó katolikusoknak a
magyar nyelvü, prot. kiadásu bibliát. Több
ször elhangzott már a panasz, hogy mi kato
likusok még Ujszövetséget sem tudunk adni Ez is
igen nag~ baj prot. többségü államban, ahol
mi csak elenyésző kisebbségben vagyunk.

A svéd állapotokat összefoglalvab
papra és szentkönyvekre lenne szükség. Ha nem
lesz .•••• a jövőt csak az Isten látja.

Dánia területe valamivel nagyobb
mint Dunántul. Né'gy-nagyobb szigetből és eg'J
félszigotből áll. A meriekü'lt ek száma itt a leg
kevesebb kb , 600 katol Lkus , de teljes diaspo
rában élnok ezek is az ország minden részében.
Imakönyvvel, Szentirással, hittankönyvvel nagyjá
ból el vannak látva. Az utak igen jók, ezért rt

közlekedés is gyors.

Legrosszabb a helyzet TIo~végiá~

baQ. • l~ugusztus végétől kezdeve nincs magyar
papjuk. A menekUltek pasztorációját hosszu i
dőn keresztül P. Taxt oslói egyházmegyés pap lát
ta ol. A paphiány mí.at t , - tudtunkkal, - püspöke
kivette ebből a munkábó I , Igy most senki sem
foglalkozik külön a menekültekkel, köztük a ma
gyarokkal sem.

Norvégia is elég nagy ország,fő

leg ho s az u , Rossz ut jai vannak , vasutja pedig
csak egy kis részen. ~osszusága akkora, mint
Koppenhágától ~zicila légvonalban.

Tudtunkkal sem imakönyv, son szent
hittankönyv nem áll rendelkezésre

kat. magyar menekültnek. Norvégia
burjánzó melegágya.

Dánia és Norvégia egy pap ál-
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tal történő ollátása lehetetlen. A kettő

közül az egyik biztos kárát vallaná. Az
évenkénti 2-3 szori átmenés pedig csak
ünnepi köntös lenne. Most a legszükségesebb,
hogy a pap állandóan a hivei között legyen.
Sokszori látása adja vissza a lelki és val
lási egyensulyt az ingadozó lelkületü mene
külteknek.

Az igazságosság elvén kivül a
hit és az ~g~ház érdeke
ahol bővelkednek~ onnét
a szükölködő helyekre.

is kivánja, hogy
köldjenek segitséget

ITapjainkban erősen áll a Szent-
~ras mondása Fratres~ sobri i estote et
vigilate••.• Lz olnyelés veszélye a materia
lista gondolkodásu északon sokkal erősebb ~

~int volt odahaza az elnyomatás legsulyosabb
éveiben.

}~atásunk sok, de a munkás ke
VBS. De akik jönni akarnak~ hitbuzgó 9 ke
gyelemből élő papok legyenek> mert az el~

kallódás veszélye itt elég nagy. Egy pap
ballépésének hatása pedig hatványozottabban
hárul vissza az Egyházra s mint a kimondott
katolikus államokban. Kevés hivő és még
kevesebb pap él az északi államokban, azórt
üvegházban élünk és mozgunk.
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l. !ö~ifis!e~n~ _K~n~r~s~z~s.:.

A Kirche in Hot kongresszus az i
dén Julius 31- augusztus 4-ig. Iiz egyben alkalom
az európai magyar papság találkozáRára és a ma
gyar problémák megbeszélésére.

Alö.k a Mag"Jar Papi Egység ker-e't é-

ben óhajtanak erre jelentkez1ü 7 kér jük junius 15
ig lhe-y Sándor főtisztelendő Urnál jelentkezni>
hogy akiknek ~,lS":D szükséges? ez idejében 01
intézhető logyen~ 6s a lótszáDról KöniGstoin
is idojóben tájékoztatva legyen.
Cim; Spi ttal a. clo Dr au, Lagcr ,

20 ~Glk~gla~o~l~t.:.

Többek kérésére kót magyar papi
lelkigyakcrlat terve merintfel. Az egyik a
Königs"i;eiL1i kongresszus időpontja körül ~ König
s t e i rrt ó l lehetőleg nem mensz e , hogy egy uttal ez
mogoLd.ha'bó leg,jTon.

/1. másik Ausztriában J3ischofshofon
mel Le t t st" Ruperr t. I\ii8~jiósházbal1 szept o elején
vagy végén.

Aki~ valamelyik magyar papi lolki
gyakorlaton résztvanni óhajt? kér jük LehetóLeg
j.unius 15-ig jelezzü Marosi Lász Ló c i mé-i , hogy
idejében elől<:észithető legyen minden
Cim ~ Spittal a. cl. Drau Österreich.

A lelkigyakorlat további tudniva
lóiról a jelentkozési határidő után pontos ér
tesités megy a jelentkezett paptestvérnek.

30 Lourdesi zarándoklat.

Dr. Zágon József prelátus ur je-
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lezte, hogy szeptember 14-töl 17-ig lesz a Má
ria Kongresszus s egyuttal az ünnepségek hivata
los bezárása. A Kongresszus külön szekcióval em
lékezik meg az üldözött Egyházról, s az egyes
nemzetek erre külön nemzeti zarándoklatot fognak
vezetni. A helybiztositás nem könnyü,de a fenti
célra egyenlőre fenntartanak bizonyos számu he
lyet. A lakás ellátás meglehetős drága, négy á
gyas szobában a napi penzió 1.100 Frank. De ezt
is csakkedvezménllyel sikerült a rendezőbizott

ságnak szerenie és azzal a feltétellel, hogy már
most le kell fizetni a foglalót. Zágon prelátus
Ur egyenlőre 50 helyet tartott fenn magyar cél
ra és a foglalót lefizette.

Aki Ausztriából menni akar Lour
desba sürgősen jelentkezzék ~Aarosi László eimén,
hogy helye biztositva Legyen és Zágon Prelátus
Ur is minél~' tiszta képet kapjon a jelent
kező magyarok f!:. imáról.

Tehát a jelentkezés ~ II R Q Ó ~!_I_!
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1648) •

K a l a z a n t i n u s o k ?

"A Jámbor Iskolák" müvében, melyet
1600 körül alapitott Romában öregedett meg•••••

De ifju maradt a szegények Gyerme
keivel szemben, akik önmagukra hagyatva, testi
leg~ lelkileg látott tönkre menni ••••

De tovább élve Rendjében (Piaristák)
és mint hatalms pátronusa a I\alazantinuBoknak•••

Ez Kalazanci Szent József (1556-

+

A gyermek felserdül, egy napon el
hagyja az iskolát és az életbe lép, mely e3er
veszéllyel veszi körül ••••

Az ördög nem alszik és posztján áll.
A környezet, a munkahely~ a barátok - elég
gyakran megfertőzvo a kor szellemétől, illető

leg a rossz szellemétől - elvégzik a többit.
És mily könnyen lép az ember, mi"n

denekelőtt az ifjuság, él széles utra és ezen
feltartozhatatlanul gm" ~l tová,bb a testi-lelki
örvénybe•••

Ez vol t égető ~ tlag;y gondja a KaLar e

zantinusok alapitójának2
P. Schwartz 1intal l'iáriának.

+

li Kal az arrt í.nuaok ogy szerzetes rend,
melyet 1889-ben alapitottak Kalazanci Szent Jó
zsef védnöksége alatt.

És mi a müködési -éorülete?
A modern lelkipásztorkodás minden á

-boga. Tanonc és segédottho~9 napközik,ovodák,
plébániáin a gyermekek, nők és férfiak lelki -
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pásztorkodás 2.? Ausz t~ia első kétéves sZOC2a
lis szominári~~a a szoci á l i s munk áb a ál l ók ré
az ér-o , l1ári 2~ kongr egác.í.ók , népnevol ő sz í nj á t; 

szás 9 zono és é~okkarok , az ifjuság üdültoté
so stb. stb.

Az enigrációbe.ll élő magyar ifju
ság 9 akiben szorzetes papi , vagy szerzetes
testvéri hi vat ás él s zor et et t e l j os fogadta t ás
ban és t .ámogc.t áaban r észosül.

Ugy il r;i mnaz i s ták mí nt a ké sői

hivatásuaknak e.Lk a l.orn adódik t anulmányai" foly
t a tás ára.

Az o~ F6t i s z t ol ondá Paptostvér 9 a
ki ilyan if j d~:ról t ud 9 irányi tsa őket a Ka l a
zant inusok Rondf5n6kéhGz ~

Gonoralat dor Ka'laaarrt-í nor
Wien XV. Gobridor Langgasso 7.

Franz Reich p inx.

P. Anton Maria Schwa r tz
Sti fte r de r Kong r ega tion f ül'
d ie chr is tI. A rbe it e r C. o p .
im K r e is von Junga rbei te r n .
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