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Előfizetési

ára félévre 1 P 80 lill.

Egyes szám ára 40 iill.

Midőn egy új munkaév kezdetén bizalommal zörgetünk be lapunk
Olvasói és Barátai ajtaján, az Or Krisztus mondása lebeg szemünk
előtt, aki mondotta: ,,Azért jöttem, hogy életük legyen és bősége
sebb legyen/" Igen, mi is azért jövünk, hogy kedves Olvasóinkat a
krisztusilag stilizált élet és erkölcsös jellem kialakításában segítsük
és a lelki élet kristályüramainak szabad folyását biztosítsuk.

Mint barát a barátjának, mi is a legjobbat akarjuk Jóbarátainknak. Az isteni Mestert akarjuk odaá1lítani minden kedves Olvasónk
mellé vezérnek és tanítónak, életpéldának; követendő útnak, igazságnak, életforrásnak. Mert O a mindíg célravezető, a folyton tovahaladó
út; O a folyton beszélő Igazság; O a folyton viruló élet, az élet bő
sége és telje.
Az Ö útja nem poros, rögös utakon, kísértések útszélein vagy
töretlen földön, nem is a sokaktól taposott széles úton, mocsarak s kiégett sziklafalak között vezet, hanem a természetfeletti rendeltetés és
kegyelem keskeny ösvényén át. Ha néha tövises is ez az út, ha sok
önlegyőzést, lemondást és áldozatot követel is, nemes,
tiszta örömökkel kecsegtet és zavartalan boldogságot ígér: az Isten színe előtt
járó feddhetetlen életnek öntudatát és a tiszta szív békéjét, édes, szent
örömét. Hogy e nehéz időkben lélekkel bírjuk a folytonos küzdelmet,
e kettőre van ma leginkább szükség /
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A fényes arcú Krisztus szólít munkába mindannyiunkat, hogy kövessük Ot! Mi örömmel indulunk és szívesen megy ünk, hogy Ot követvén: Mindent csak halhatatlan lelkünkért tegyünk. Hogy zengő
istendícséret legyen életünk I
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A lelkek üdvösségének hűséges szolgálatában áll, az Isten gondolatait sugározza, az O világosságát tükrözi, az élet erejét lükteti, a
lélek szépségét, . üdeségét munkálja, ezzel az egyetemes keresztény
katolikus kultúrát, az egyéni és családi élet boldogságát, a közélet tisztasagát, a közjót és a békességet szolgálja minden belŰjével, sorával
az Utunk.
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Munkánk azonban nem volna teljes, ha kedves Olvasóink s lapunk Barátai öriösen nem adnák tovább és nem tárnák fel más érdeklődők, biztos utat, eligazítást és megnyugvást kereső testvéreik előtt
is ezeket a lelki kincseket, ha nem vezetnék Krisztushoz az igazságra
szomjúhozó jóakaratú lelkeket .
. Ezért kéri az
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kedves Előfizetőit, lapunk Vásárlói t és igaz Barátait, rejtett
Apostolait, hitvalló szeretettel adják oda lapunkat mindazok

~========== kezébe, akik azt még nem ismerik. Higgyék el, hogy ezzel a
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jelentéktelennek látszó cselekedettel észrevétlenül is Krisztus
mentő és életújító munkáját végzik, a szebb jövő hajnalpirkadását siettetikl
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Gondolatok az új évfolyam küszöbén
A könyvnyomtatás ötszázadik évében járunk.
Azóta nagyot fordult a világ so{a.
Gutenberg egyszerü betüiből s könnyü kezelésü
könyvsajtójából gigászi méretü mammutkolosszusok
lettek, óriási rotációs gépek, melyek pokoli dübörgésükkel túlharsogják a világvárosok izgalmas életének
fülsiketítő zaját, megremegtetik a fényes sajtópaloták
falait s szinte ontják magukból a sürün telenyomtatott
papirost.
Valóban: a világ nagyot változott Gutenberg óta.
Még többet a kézzel írott, gondos szorgalommal
másolt, lelkiismeretes munkával kicirkalmazott, díszes
iniciálékkal ékesített, kincset érő kódexek óta.
Az olajmécs füstös és pislákoló fénye mellett szorgalmasan másoló barátok és íródeákok végleg eltüntek II helyüket festékfoltos overallokban dolgozó, kérgeskezű munkások lepték el: a nyomda napszámosai.
A könyvek megszerkesztése, technikai előállítása, terjesztése ma már nem esztendők vagy esetleg évtizedek,
hanem szinte hetek és napok kérdése. A tollbamondás, a gyorsírás, az írógép megrövidíti a szerző munkaidejé,t és a nyomdák gépóriásai pedig nevetséges méretre csökkentik le az előállítás munkatartamáI.
A technikai könnyítések, a mindinkább lüktetővé,
mozgalmasabbá, ennélfogva problematikusabbá váló
élet és egyéb körülmények nagyhatalommá, félelmetes
tényezővé tették a sajtót.
Valóban: nagy szerep jutott neki.
Irányítja az emberi gondolatot, meghatározza az
emberi tudást, alakítja a közvéleményt, értesíti a ny iivánosságot, egyszóval döntően befolyásolja a KÖZéletet s még a magánélet szentélyének küszöbe előtt
sem áll meg, abba is behatol és nem csekély mértékben alakítja a magánvéleményt, az egyéni felfogást és
a világnézetet.
A saj tó tényleg nagyhatalom s tekintettel a modern élet körülményeire, kell hogy az legyen.
A kérdés csak az, - és az erre adott feleleten
van a hangsúly - hogya legújabb kor nagyhatalma
amely ma már egyébként minden vonatkozásban
világhatalom - kinek a szolgálatában áll, mily eszmét terjeszt és mennyiben felel meg felelősségteljes,
nemzetet és embert nevelő küldetésének.

Ettől és csak ettől függ a világ sorsa, az emberiség
magasfokú kultúrája és nem utolsó helyen a lelkek
örök üdvössége.
Kell tehát, - mondjuk ki minden kertelés nélkül
- hogya modern sajtó Krisztust szolgálja, Krisztus
gondolatát közvetítve Krisztus erkölcsét terjessze.
Krisztus-hű sajtó kell! Erre van felfokozott mértékben szükség különösen manapság, amikor ellensúlyozni kell azt a lelket rontó és a nemzeti jövőt
veszélyeztető sátáni munkát, amit azok vállalnak és
végeznek, akik eléggé lelkiismeretlenek ahhoz, hogy
visszaéljenek a sajtó ·hatalmával.
. Abba, hogy a krisztushű sajtó hogyan alakul, mű

ködik,

fejlődik,

teljesíti küldetését és viszi diadalra

a krisztusi gondolatot, a Szentléleknek is, Aki azért

jött, hogy mindenre megtanítson, van beleszólása.
Sőt! A sajtó terén is, és föleg a
tőle függ!
Tőle függ, mert azért jőtt, hogy

sajtó terén, min-

den

ket. Tehát irányítania kell az
befolyást gyakorló sajtót is.

irányítsa életünéletünkre oly döntő

•
A Szentlélek alakító és irányító hatását

elsősorban

a sajtó emberével, akinek mestersége és élethivatása
az írás, érezteti.
A keresztény, a krisztusi gondolat és kultúra szolgálatában álló író bizonyos fokig és mértékben mindíg a Szentlélek orgánuma, közvetítő szerve. Éspedig
azért, mert hivatása, küldetése a krisztusi gondolatot
megismertetni, terj eszteni, az emberi, sokszor nagyon
is megkérgesedett értelemhez közelebb hozni, a jelen
életének különböző és bonyolult megnyilvánulásaira
alkalmazni. A keresztény író, a toll embere nagy és
szent küldetésben jár: apostol. Krisztus apostola, szószéke a sajtó, hangja a nyomtatott betű és a templom,
amelyben megszólal, a közélet hangos, zsivaj os piaca.
Amilyen szent a küldetés, oly nehéz és felelősség
teljes. Férfias, izmos, teherhordáshoz szokott váll kell
hozzá, mert Krisztus legújabb apostolának, a sajtó
emberének a verejtékes, küzdelmes, szenvedélyes,
ellentmondást arató munka 9úlyos keresztjét kell hordania. Erős, tévedéstől mentes lelkiismeret, teljesen
kifej lett felelŐSSégtudat kell hozzá és az a bizonyos,
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a sajtó emberét jellemző fínom érzék, amely megtanít ja
arra, hogy mit mikor és hogyan kell mondania. Mert
nem mindegy, hogy mit mond és sok függ attól, mikor
és hogyan közli mondanivalójátl Éleslátónak kell lennie és fínomhallónak, különben nem tud rátapintani
a kor bajára és nem képes Krisztus gyógybalzsamát
csepegtetni a korszellem sajgó sebeibe! Egész embernek, tántoríthatatlan jellemnek, befejezett egyéniségnek kell lennie, aki világosan látja az ulat és eléggé
erős. hogya tömeget oda terelje, vagyis Krisztus
nevében vezesse.
Elképzelhető, hogya Szentléleknek. Kinek feladata
a világ megszentelése. ne legyen kapcsolata ezzel az
emberrel. hogy elzárkózzon előle és ne segítse meg
Isten országa kibontakozásának érdekében súlyos
munkájában és felelősségteljes <kötelességteljesítésében ? Nemközelfekvő a gondolat, hogy az isteni Lélek
éppen azokra száll le és azokban működik leghatékonyabban, akiknekirott szavától annyi lélek világnézete, erkölcsi felfogása és örök sorsa függ? Azt
hiszem., nem szükséges dogmatikai érvek után kutatnunk. elég a logikus gondolkozás és a Szentlélek
küldetésének ismerete. hogy erről meggyőződj ünk I
Az Isteni Lélek minden bizonnyal megsegíti. a
sajtó gOIlldterhelt emberét, az íTót és az Ö megszokott
módján megmondja neki, hogy miről, mikor. kinek és
hogyan írjon. Hisz Krisztus ígérete szerínt az apostolokna·k és a tanítványoknak is megmondotta. hogy
hogyan és mit beszéljenek.
Egy azonban mégis szükséges. Az tudniillik. hogy
a 1.011 embere, akinek nemes mestersége az írás, belássa. mennyire rászorul a Szentlélek. mennyire nem
boldogul irányitása nélkül és esetről-esetre. vagyis
valahányszor kezébe veszi a tollat, hogy munkához
lásson, hozzá forduljon ihletért. mélységes meglátásért,
izzó gondolatért és Krisztus ügyéhez méltó kifejező,
közvetítö erőért.
A sajtó embere legyen a Szentlélek vezetett je.
Orgánuma, közvetítő szerve, sokat dédelgetett és gazdag világossággal megajándékozott kedvence. Akkor
nincs többé égető sa jtókérdés.
Mert a sajtó legégetőbb problémáinak ez a sikeres
megoldása:
A Szentlélek ihlete és működése a sajtó emberében.

•

A sajtó, e félelmetes nagyhatalom sorsa nemcsak
a toll emberének keskeny és kifejezésteljes kezébe van
letéve.
A sajtó sorsa a kiadótól is függ, tekintet nélkül
arra, hogy egyénről vagy vállalatról van szó.
És ha e helyen a kiadóról is megemlékezünk, az
nem, legalább is nem elsősorban abban a vonatkozásban történik, hogya sajtó anyagi megalapozása, továbbá a terjesztés és a vele kapcsolatos propaganda
tőle, vagyis üzleti hozzáértésétől, szervező tehetségétől és szívós munkájától függ. A kiadóval kapcsolatban inkább arra gondolok, - és ez áll valóban elő
térben - hogya kiadónak a kezében lévő anyagi eszközök alapján döntő befolyása van a sajtó szellemére.
Végelemzésben - mint a tapasztalat bizonyítja - a
kiadó csak azt az írást és Irót engedi érvényesülni,
vagyis dobja piacra, ami és aki szellemi, világnézeti
felfogásának megfelel. Sőt, az ügyes, élelmes és hozzáértő kiadó sok esetben jómaga jelöli ki az általa
befolyásolt szerzőnek és írónak a meghatározott témakört és elvárja, hogy azt az általa meghatározott szellemben dolgozza fel.
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A kiadótól tehát nagyon sok függ szellemi, világnézeti vonatkozásban.
Nem tudom elképzelni, hogy a Szentlélek, aki oly
éber féltékenységgel őrködik a krisztusi gondolat lüktető élete és győzelme felett, ne vonná bele világot
megszentelő müködésébe it roppant felelősséggel megterhelt és rendkívül nagy küldetésben járó kiadókat is.
Nem hiszem, hogy megtagadja tölük segítségét és megvonja ihletét, feltételezve, hogya kiadók is belátják
rászorultságukat és döntő fontosságú sajtóterveikben
nem járnak el önkényesen, hanem az Isteni Lélek
soha el nem apadó világosságára, ihletére támaszkodnak.
A sajtókérdés minden feladatát fényesen meg lehet
oldani. Csak a Szentlélekhez kell· fordulni világosságért
és sugallata szerint kell cselekedni.

•

Egy szavam volna még azokhoz, akikhez mi írók,
szerkeszlők és kiadók nagy és fontos küldetésben
járunk: az olvasóhoz egyénenként és tömegében véve.
Most, hogy az ősz beálltával megindul a komoly
munka, forduljon az olvasó is, éspedig tömegében, az
Isteni Lélekhez és kérje világosságát.
Az olvasótábornak is szüksége van erre, mert csak
az Isteni Lélek világosságában ébred azon, nagy és
súlyos feladatok és kötelességek tudatára, amelyek a
Krisztus gondolatát hirdető sajtóval kapcsolatban várnak reá.
Mert a sajtóval szemben az olvasóna'k is vannak
kötelességei.
Első helyen áll ezek között az együttérzés, a szó
szeretetteljes és lelkes értelmében, A sajtó nem öncél,
nem önmagáért van. Az olvasóérdekét szolgálja. Joggal várhatja el tehát, hogy az olvasó résztvegyen életében, együttérezzen vele, osztozzék sorsában és részesítse leg.messzebbmenő támogatásába.n.. A sajtó nemes
feladatát csak akkor képes teljes mértékben teljesíteni, ha tudja, hogy az olvasótábor tömör egységben
mögötte áll, teljes mértékben méltányolja törekvését
és támogatja munkáját.
Ezzel már az olvasó feladatainak másik köréhez jutottunk el. A sajtó munkájának támogatásáról van szó,
mégpedig abban az értelemben, hogy az olvasótábor
is gondoskodik a sajtó elterjedéséről és szívén hordja
a szükséges propaganda ügyét. Nagy és fontos feladat
ez, melyet az ellentáborban már régen nemcsak megértettek, de átütő eredménnyel meg is oldottak. Mi
ezt annál inkább megtehetjük, mert van sajtónk és
irodalmunk, vannak kiváló íróink és a hivatásuk magaslatán álló kiadóink. A magyar vallásos irodalom
valóban a fejlődés magas fokán áll és kibírja az összehasonlítást. Van alkalmam és lehetőségem a nagy és
vezető keresztény nemzetek irodalmát figyelemmel
kísérni. Örömmel állapíthatom meg, hogy ma már semmiben sem állunk a külföld mögött. Ez föleg azoknak
legyen mondva, akik mindíg és mindenben találnak
elítélnivalót és nem tudják vagy nem akarják elismerni az elért eredményt. Sajtónkra, kiadóinkra és írógárdánkra büszkék lehetünk. Nem vallunk tehát szégyent, ha a mai kor igényeinek és szükségleteinek
megfelelően bátran kiáll unk sajtónk mellé és vele egy
összefogásban dolgozunk Krisztus földi országának
felépítésén.
Sohase feledjük el: aki a sajtó érdekében munkálkodik, az, főleg ma, a Szentlélek munkatársává
válik.
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"Boldogolt a lel'" szegényeit,
.... erl ö.éL: ....ennye..neL: országa • • •"
Irla: Dr. Városi 151 .... án

Van egy kedves szó a mi emberi nyelvünkben,
amelynek hallatára fölcsillan a szemünk. Mindnyájunk
álma, vágya, törekvése, hogya mi nevünk mellé is
odamondják mások e szót ünnepi jelző gyanánt. És
mégis kevés szó van, amelyet annyiszor megcsúfolnának a földön, mint éppen ez. És ugyan melyik ez a
különleges szó? A legtöbbször használta.k egyike: a
boldog ...
Ó, csak boldogok lennénk és csupa boldog ember
mosolyogna körülöttünk I Csak ne látnánk eltorzult
arcokat, zavaros szemeket és vergődő szíveket! Szinte
erőszakoljuk, hogy minél több embert mondhassunk
boldognak. És közben boldognak nevezünk olyanokat is,
akiknek házatáján mindennapos vendég a boldogtalanság. Látunk egy-egy gazdag embert. Villája van a
budai hegyekben vagy Erdély fenyvesei között. Autója
van. Tündöklő ruhái vannak. Százak, ezrek lesik a
szavát. Könnyen megállapíthatjuk: milyen boldog lehet
ez az ember... Pedig talán egyike a legboldogtalanabbaknak. És látunk olyanokat, akiket szárnyára vett
a hírnév. Hasábokat ír róluk a világsajtó is. És látunk
fiatal párokat az oltár előtt. Látun.k piros arcú, élettől duzzadó embereket és szinte irígyen suttogjuk:
milyen boldogok ezek... Pedig talán több keserűség
van a lelkük mélyén, mint ezer betegnek az Új Szent
János-kórházban vagy száz rabnak a nosztrai fegyházban együttvéve.
De vajjon hát nincsenek igazán boldog emberek.
a földön? Vannak. Csak rendesen nem ott, ahol mi
keressük öket. Mert mi vagyonban, dicsőségben, szépségben, szerelemben, gondtalanságban keressük a boldogsagot. Jézus Krisztus pedig fölment ama palesztinai hegYre és nyolc rövid mondattal elsorolta nekünk,
hogy kik az igazán boldogok. Hallottuk mi ezt sokszor.
Ó igen. Még gondolkoztunk is olykor-olykor a szavai
fölött. Hivatkozunk is nem egyszer a nyolc boldogság
lélekemelő igéire. De azért valahogy újra meg újra
elhomályosul előttünk a Hegy és élét veszti a szó.
Tennészetünk egyik szomorú tulajdonsága, hogy elfelejtjük hamar, amit nem volna szabad felejtenünk,
és nem tudjuk felejteni, amit magunk is szívesen felejtenénk ...•
Szent Máté apostol beszéli el evangéliuma ötödik
részében, hogy az Üdvözítő, nem sokkal nyilvános föllépése után tanítványaival együtt Galíleában járt-kelt.
Tanított a zsir.agógákban és gyógyította a betegeket.
Amikor egy ízben nagy sereg követte őt, fölment a
hegyre ..... és megnyitván száját, tanítá őket, mondván:
Boldogok a lelki szegények, mert övék mennyeknek országa". (5, 2. 3.) Különös kifejezés, amit nehezen
értünk: Boldogok a lelki szegények. Tudjuk, mi az a
lélele a mi halhatatlan részünk. És tudjuk, ki az a
szegény: akinek semmije nincsen vagy aki valami
anyagi jóban, szükségesben szűkölködik. De a kettő
együtt szinte ujságként hangzik ma is: lelki szegény.
Az a néptömeg is elcsodálkozott. Azelőtt sohasem hallott ilyesmit. Föltűnt, hogy Jézus nem azt mondotta:
boldogok a szegények... - ezt nem is mondhatta

volna ... - hanem azt hirdette, hogy boldogok a lelki
szegények.
De hát nézzük meg közelebbről mi is: hgyan kiket
kell ilyeneknek mondanunk? Nem könnyű kérdés ez.
Egy Szent Agoston, egy Szent Ambrus, egy Aranyszájú
Szent János - tehát az Egyház kitűnő tanítói is sokat tépelödtek e szavak fölött. Igaz, hogy a Szentlélek Istenen kívül nekik köszönhetjük elsősorban, ha
mi ma már tisztában vagyunk a kérdés lényegével.
Mert tényleg, mi már tudjuk, hogy mit jelent a lelki
szegénység és azt is tudjuk, hogy mit kelI tennünk,
ha mi is ilyen lelki szegények akarunk lenni. Ismerjük
az igazi boldogság ej!yik fontos útját.
Ime: az a lelki szegény, aki a földet és annak
értékeit közönyös szemmel tudja nézní. Nem vágyakozik utánuk, ha nincsenek birtokában. Ha pedig vannak földi javai, akkor a szíve nincs hozzákötözve
azokhoz. És az is lelki szegény, aki elégedett a naponkinti tápláló falattal s az egyszerű ruhával, ami élete
fönntartásához szükséges. Aki nem siránkozza tele a
világot, ha vagyona elveszett és nem a·kkor van ünnepnapja, ha gazdagodott valamivel. De az is csak lelki
szegény, aki még a szükséges dolgokban is szűkölkö
dik vagy éppen mások irgalmasságára szorul és szívébenmégis ,kivirágzik a vidámság bájos virága.
Elnézem gyakran a koldusokat. Utak mentén, templomok kapujában. És kérdezem magamban: vajjon ez
mind boldog? Nem. Hiszen nagyon is könnyen lehet,
hogy az a mások alamizsnáján tengődő ember lelkileg
nem szegény. Ha t. í. minden vágya a vagyon. Talán
az Istent is odaadná, ha érte pár ezer pengőt kaphatna. A lelke zavaros és gyülölködő. Tele van irígységgel. .. Az ilyen ember valóságosan szegény. De
nem lelki szegény és azért a hegyibeszéd szavai nem
illenek rá.
Elnézemsokszor a gazdagokat is. Faragott balkonokon könyöklő földesurakat és áramvonalas autókon
száguldó iparmá~násokat. Vajjon ez mind lelki gazdag
és azért elutasítást nyer egykor a boldogság kapujában? Nem. Mert nagyon könnyen lehet, hogya tízezer
holdas nagyúr és a tömérdek részvény gazdája lelkileg
szegény. A föld javaiban gazdag ugyan, de a lelke
nem nőtt hozzá a vagyonhoz. Javaival úgy él, ahogyan
az Isten akarja. És egy szép napon Isten iránti szeretetből akár egész vagyonáról is lemondana, hogy valóságosan is szegény legyen. Boldog a hegyibeszéd Krisztusa szerint, mert lélekben ő is szegény.
Ah igeni Nagyon jól tudom, hogy mindez ma nem
hálás téma a tömeg számára. Mert hiszen ma elferdült életünkben az igazi értékek iránytűje. Nagyon is
hajlamosak lettünk arra, hogy gyűlöljük a gazdagságot, ha mi szegények vagyunk és gyűlöljük a szegénységet, ha meggazdagodtunk. A bírvágy ördöge mindíg
jól érezte magát a földön, de ma egyenesen orgiát ül
az emberek között. A világ irtózik a szegénység puszta
emlegetésétől is. Nem csoda, ha ijedten kapja föl fejét
a lelki szegénység hallatára is. Könnyen elfordul hirdetöjétöl, mert nem érti az evangélium ot. Nem fér
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fejébe az igazság, hogy Krisztus nem taszított el minden gazdagot és nem emelt magához minden nyomorgót.
Nem érti, mit keres Nikodémus az evangéliumban, ha
egyszer elhangzott a szegény Lázárról szóló példabeszéd is? Csodálkozik a szentek seregén, ha királyokra és hercegnőkre esik tekintete, de csodálkozik
a szent szolgálóleányok és koldusok láttán is. Kétségbe vonja az igazságot, hogy vannak a fől dön nincstelenek és kinullázoUak, akiket az utolsó ítélet Krisz{usa is eltaszít magától és vannak roppant vagyonok
fölött rendelkezők, akiket egykor keblére ölel az Úr.
A sok értetlenség mind abból származik, hogy az emberek nem akarják megérteni a lelki szegénység
fogalmát.
Nekünk azonban meg kell értenünk a Hegyen
tanító Krisztus szavait. És akár van vagyonunk a
földön, akár nincs, de lelkileg szegényekké kell lennünk. E nélkül nincs igazi boldogság.
A lelki szegénység megértése és elsajátítása nem
nehéz annak, aki gyakran néz az Üdvözítő Krisztus
életére. Mert az Úr lelki szegénységének tényét és
módját is könnyen észreveszi, aki meglátja az ő nagy
szeretetét a valóságos szegénység iránt is. Ime, a mindenség emberré lett királya Betlehemben született.
Senki sem vetheHe volna szemére, ha carrarai márványból, libanoni cédrusból és egyiptomi aranylemezekbői épít magának palotát Jeruzsálem legszebbik terén.
Ő mégis az istállót választotta. Még Szent József és
a Boldogságos Szüz názáreti házikója sem volt számára eléggé szegényes. Ő jászolt és hideg szalmát
akart. És mert Szent József gondoskodása hamarosan
fölcserélte a barlangot valamiféle lakályosabb kis betlehemi szállással, hát az Úr úgy irányította a dolgok
menetét, hogy Heródes üldözése még ettől is megfossza őt. Egyiptomba ment, a még nagyobb nyomorúságba. Visszatérése után pedig egyszerű rokonok
szürke környezete várta. És várta a mühely is, hogy
két keze munkájával segítsen a mindennapi kenyér
előteremtésében. A nyilvános működése megkezdése
után még erről a primitív kényelemről és szegényes,
de legalább emberileg nem megaiázó életformáról is
lemondott. Akkor már csak mások alamizsnájából élt.
Valóban, találóan mondotta magáról: "a rókáknak barlangjaik vannak és az égi madaraknak fészkeik: az
Emberfiának pedig nincs hova fejét lehajtsa". (Lk.
9, 58.) És halálakor még utolsó szál ruháját is a katonáknak adta, hogy sorsot vessenek rá, míg fönt a
kereszten beteljesül az Atya akarata.
Nem, nem, - sikolt bennünk a nagy ideáloktól
való ijedezés - az Úr példáját mi nem tudjuk követni. Abban az értelemben csakugyan nem, hogy teljesen hasonlóak lehetnénk valaha is hozzá. A valóságban és lelkileg is szegény Krisztus indítását azonban jó lélekkel elfogadhatjuk. Ez az indítás és a nyomában járó" bőséges kegyelem azután megérteti és
elsajátíUatja velünk a mi élet.körülményeinkhez illő
lelki szegénységet.
"Akarsz boldog lenni?" - szól az Úr mindenegyes
emberhez. És nincs olyan, aki azt felelné: "Nem, én
boldogtalan akarok lenni." Valamennyien így kiáltanak: "Igen, Uram, én is boldogságra szomjazom" -,ha ugyan fölfogják a lelkükben szóló Krisztus igéit.
"De hát akkor kövess engem" - mondja az Úr. És
mit látunk? Az evangéliumi ifjú módjára szomorúan
sompolyognak odébb az emberek. Ha nem is valamennyien, de meglehetős sokan. Pedig Krisztus boldogságában annak lesz része csupán, akinek a földön
része volt Krisztus szegénységében is. A valóságos
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vagy "lelki szegénységben. Vagy egyszerre mindkettő
ben is.
EI ne sompolyogjunk könnyelműen az Úrtól. Nézzük meg inkább közelebbről, hogy micsoda ígéret
fűződik a Krisztus szellemében vállalt szegénységhez?
"Övék a mennyek országa" - ígéri nekünk a hegyibeszédben.
Ez a lelki szegénység tehát - hogy úgy mondjam
aranypénz, amelyért megvehetem magamnak a
mennyországot. Egymagában ugyan nem volna elég,
de az a különös tulajdonsága van, hogy nem marad
egyedül az ember tarsolyában. Hamarosan melléje
sorakoznak a keresztény erények csodálatos értékei is.
Viszont, ha meg nem szerzem, nélküle más erények
is rosszul érzik magukat tarsolyomban és azért inkább
magamra hagynak. Akkor azután mit teszek földi
javaimmal? Vajjon el fogják-e csitítani bennem a lelkiismeret mardosó szavát? Ha valakinek a földön van
pár száz pengője és azt könnyelműen elmulatja, ugyancsak kevesen sajnálják meg, ha majd éhezni fog.
Miért játszotta el a pénzét? - mondják ... De valamiképen nem szólhatnak-e fölöttünk is így az angyalok egykor? Mert jaj nekünk, ha a lelki szegénységet
megvetjük és eljátsszuk a földön, odaát pedig bezárul
előttünk a boldogság kapuja. És ha a mennyország
gondolata nem volna elég ahhoz, hogy minket a lelki
szegénység saeretetére serkentsen, hát akkor hall.gassuk meg azokat a szavakat is, amelyeket az Ur a
gazdagoknak mondott. Azoknak a gazdagoknak, akiknek
szíve hozzátapadt a vagyonhoz. Akik beleolvadtak az
aranyba és nem látták többé az Istent. Akik gyüjtötték szenvedélyesen a földieket és könnyelműen elvesztegeUék a lelkieket... Azt mondta az Úr: " ... jaj
nektek, gazdagok! mert megvagyon a ti vigasztalástok l"
(Lk. 6, 24.) Ugyancsak ő figyelmeztette tanítványait
és általuk az ilyen gazdagokat: "Fiacskáim! vajmi
nehéz a pénzben bízóknak lsten országába jutni."
(Mk. 10, 24.) És Krisztustól tanulta Szent Pál is, amit
egy ízben kedves Timoteusának írt: " ... akik gazdagok akarnak lenni, kísértetbe esnek s az ördög tőrébe
és sok haszontalan és ártalmas kívánságokba, melyek
az embert halálos veszedelembe merítik". (I Tim. 6, 9.)
A XX. század emberei hasonlóképen vitáznak a
lelki szegénységet kívánó Krisztus szavain. Nézzétek
csak a kolostorok lakóit. Szent Erzsébet leányait és
Szent Domonkos fiait. A valóságos és egyúttal lelki
szegényeket. Lássátok és halljátok a na~y vagyonnal
rendelkezőket, akik azonban Isten szerint élnek a
vagyonnal. Evangéliumi emberek ezek, akik hangosan
kiáltják korunknak: igaza van a Názáretinek! És nézzébek a mai tehetetlen világmegváltókat. Mosolyognak
az evangélium fölött és elszánt nekigyürkőaéssel faragnak újabbnál-újabb rendszereket. Nézzétek és halljátok
ajkukat, amelyből az ördögi gőg iszapja bugyborékol:
hogy mondhatott ilyet a názáreti ács? Mi majd megy ünk
a magunk feje után és gazdaggá tesszük a földet ...
És csakugyan mennek. De egyszer csak összetörik a fejüket és lángba borítják a világot ...
Milyen jó hívő lélekkel üldögéini a Hegy tövén.
Ú igen, engem is érdekel az élet sok-sok eseménye.
Érdekel a Földközi-tenger és a keleti olajmezők. Értem
a piac nyelvét és ismerem a politika tarka kígyóit is.
Megcsodálom Charles Péguy litániázó költeményeit és
Meunier Constantin erőteljes szobrait. Ember va~yok
és így minden érdekel. De leginkább leköt a boldogság
bűvös igéje. Amit ígérgetnek itt is, ott is, de amit meg
nem találunk addig, amíg el nem jutunk a hegyibeszéd
Krisztusához ...
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~da.:
Egy főúri kastélyban jártam. Az. előszobában hatalmas pergamenlap feszül a falra, rajta ékeskedik a
cSl!ládia. Mérhetetlen türelem., temérdek utánjárás,
fakult fóliánsok szemvakitó tanulmányozása után lehet
ilyent készíteni. Már a tatárjárás korában szerepelt
a család. Széles mederben hömpölygő arisztokratadinasztia. Lenyűgöző.
A kastély ura oda állt velem a családfa ábrázolása
elé és látható büszkeséggel, érezhető öntudattal mutatott a faliképre:
- Ime, őseiml Nem nagyszerű? Tessék mondani,
nem meglepő? •..
- Kétségkívül, igen •••

..

Szeptember 8-án, Kisasszony napJan, Mária születése ünnepén a szentmise evangéliumában Jézus
családfáját olvastat ja velünk az Egyház. Miért? Talán
hogy Jézus nagyságát éreztesse velünk? Nem. Erre
az lsten Fiának semmi szüksége nincs. Talán a nagyszerű, királyi származás igazolására? Ez is távol áll
az Istenembertől. Talán hogy megmentse a feledéstől
az ő!lök neveit? Erre csak halandó, szűk és földi
dimenziókban gondolkodó gyarló embereknek van
igénye.
Az. Egyháznak a nemzetségtábla olvastatásával
egészen más a célja.
Első pillanatra talán fennakadhatnánk, de elhihetjük, 'hogy inkább az a cél, hogy a sok név felsorolásával rámutasson előttünk az Egyház - Jézus Szívének alázatosságára és szeretetére, mérhetetlen szerénységére és csodálatos írgalmára.
A családfa nekünk emberelmek oly jólesően bizonyítja, hogy Jézus, az I s t e n, valóságos e m b e r is.
Benne beteljesedtek az utolsó jottáig a próféták jövendölései és a Megváltó, Abnhám és Dávid vérszerinti ivadéka.
A nemzetségtábla az utat mutatja Jézushoz. Mert
Jézushoz is vezet út, mégpedig sok út, de egyik sem
az arisztokrácia, a dicsőség és gazdagodás, a hatalom
és az uralkodás útja, hanem mint a családia mutatja, Jézushoz inkább a szegénység és alázatosság
útja vezet. Jézus nemzetségtáblájában, bármily különösen hangzik, nem minden ős olyan, akire a földiesen gondolkodó, hiú emberek büszkék lehetnének.
A családfa gyüjtőnévvel említi a babiloni fogságban
szenvedő rabok neveit, akík éppen a nehéz sors, a
megaliztatásuk miatt nem lehettek előkelő méltóságok. Faulhaber müncheni bíboros szerint, Jézus mind
8. jászol bölcsőjében, mind pedig a keresztfán a bűnö
sök felé mutatta legnagyobb jóindulatát és éppen ezért
nem átallott ősei családfájába is felvenni bukott, sőt
közismerlen hírhedt bűnösöket. Amint a keresztfán
megtűrte és nem restelIte maga meUett a két latort,
éppúgy bölcsője mellett, azaz ősei között is megtűrte
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a terlvérgyilkos Ammont és Manasszeszt; amint a
kereszt tövében engedte térdelni Mária Magdolnát,
a volt nyilvános bűnös nőt, azonképen bölcsője mellett, azaz ősei között megtűrte a vérfertőző Thamart
és a házasságtörő Bethszabét.
Mindezek utat mutatnak Jézushoz:
Aki ezen fennakad és megbotránkozik, nem ismeri
Jézust!
Nem (;ondol arra, hogy amikor a tőrvető és ravasz
farizeusok sunyi szemforgatással megbotránkoznak
azon, hogy J ézus ma~hoz engedi és asztalához ülteti
a bűnösöket, - Jézus ellentmondást nem tűrő módon
leszögezle, hogy nem az igazak kedvéért jött, hanem
az eltévedt juhokért, az elgurult drachmákért, a
tékozló fiúkért és nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek!
A családia beszédes hírdetőtáblája annak a tényvalóságnak, hogy végtelen szentségénél fogva engesztelhetetlen undora keU hogy legyen a legtisztább
Jézusnak a bűnnel szemben, de ugyanakkor határtalan is a vonzalma a bűnös lelke iránt. Épp ezért lehet
a nemzetségtábla: evangélium, jóhír, örömhír és legaktuálisabb éppen Kisasszony napján, amikor annak
eljövetelét üljük, Akiről szebbet alig mondhatunk,
mint hogy "tőle született Jézus, ki Krisztusnak hivatik". A sebzett ágú családfa szemlélése - örömhír,
mert hallgatagon hirdeti, hogy az Odvözítő nem az
igazak, a jók, a szentek ügyéért jön, és nem szeplő
telen édesl!Dyja kedvéért alapítja majd az Egyházat
és nem angyalai javára rendeli a szentségeket, hanem
a bűnösök kedvéért, a betegek javára. A Kisasszonynapi evangélium jelzi, hogy Mária Fia olyan lesz, aki
az utcaleányt nem taszítja el, nem töri össze, hanem
megtisztítja és oltárra emeli, a bűnbánó latornak paradicsomot ígér és az ingl!tag Péternek akkora hatalmat
ad, hogyelámul bele az ég és föld. Mária születése
örömhír a bűnös és békétlen földnek, mert megjelenésével első hírnöke annak, Aki a békét nem háborúval, nem gőzölgő vérrel és erőszakkal fogja kicsikarni, hanem szelídséggel, önfeláldozással, engedékenységgel és jóakarattal
Ezen a világ botránkozik éppúgy, mint a családfa
bűnös, sebzett ágain, de csak azért, mert nem ismeri
az utakat, helyesebben az u t u n k a t Jézushoz.

..

Az. Egyház elvezet bennünket a legtisztább Aszszony és legszentebb Fia közös családfája elé.
- Ime, Jézus és Mária ősei. Nem különös, nem
meglepő?

- De igen. A szegény Jézus előtt nem számít az
alacsony származás, csak a lelki előkelőség; Jézus
nem tekinti a gazdagságot, csak az erények bőségét;
Jézus nem nézi a rossz multat, csak a bűnbánat könynyeivel tisztára sírt, javulni kész jóakaratot.
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Utuak
Igaz, hogy a nemzetségtábla Jézus csodálatos jóságára, megfoghatatlan irgalmára és a bűnösök iránti
nagy szeretetére mutat?
Ugye igaz, ho~y az u t a t mutatja Jézushoz? ••

•
A nemzetségkÖDyvben felsorolt ősök mind egyetlen név által vannak Jézushoz kapcsolva: M á r i a
neve által. Amikor. elolvassuk, mintha az lenne az
első, friss benyomásunk, hogy az egész családfa
ezekért a szavakért iródott volna örök emlékezetül:
"Mária, kitől született Jézus, aki Krisztusnak hivatik."
A nemzetségtábla Kisasszony-napi magyarázata
ez: valamint az ősöket, a királyokat, szolgákat, rabokat, nagy és szép lelkeket, címeres bűnösöket egyetlen
név, M á r i a 'neve füzi Jézushoz, azonképen a mai
világ hatahnasait, koldusait, tiszta lelkeit és bűnös
szíveit egyetlen név vezetheti Jézushoz, M á r i a
neve.
Jézus megtűrte ősei között a bűnösöket, jelezve,
hogy ő lesz a bűnösök Aldozatja - Mária is vállalta
a sorsközösséget, hogy ő lehessen a bűnösök Szószólója.

Jézushoz megtalálja az utat még a gyilkos is, ha a
töredelem lila színébe öltözködik. És az ezért méltatlankodólmak az Egyház úgy felel, hogy rámutat Ammon
és Manasszesz arckép ére. Non possumus, nem tehetem •••
A bűnbánó paráznák és vérfertőzők Kisasszony
napján örömhírt hallhatnak, mert a házasságtörő
"Dávidnak véréből" és a ma megjelent "tiszta Szüz
méhéből" születik majd V alaki, aki még a keresztfán is a bűnösökért imádkozik.
Az Egyház nem zárhatja el az utat Jézushoz még
attól sem, aki csak tegnap keresztelkedett meg és
ma már őszintén hiszi és vallja, hogy Jézus a Krisztus, aki született Szűz Máriától Mert az Egyház nem
lehet nagyobb, mint isteni Alapítója és nem mondhat
mást, mint Krisztus: Aki hisz és megkeresztelkedik,
üdvözül, aki nem •••
S a felcsóválóknak, a sunyi szemforgatólmak, a
farizeusi, botránkozólmak az Egyház megint így felel:
Non possumus •••
Az Egyház non possumusának egyik legerősebb
alapja: a Kisasszony-napi képek galériája..

•

•

Mikor aragóni kastélyában a büszke király, Don
Carlos, Hermani hősétől, Ruy Gom.eztől adott szavának JDegszegését kéri. felelet helyett a várúr a királyt
abba a szobába vezeti, ahol őseinek portréi díszítik
a falakat. A várúr a képekre mutat. Gesztusában bent
a felelet: Non possumus... Felséges uram, nem
tehetem •••

Jézus nemzetségfájának megrajzolá.sát Máriával
végzi Szent Máté evangélista, hozzátéve: "kitől született Jézus, Ki Krisztusnak hivatik".
És Jézus családfája folytatódik. Itt Mária az első
személy. Szereplői m i vagyunk. Mindnyájan nyomorult, bűnös, megváltásra szoruló lelkek.
Kisasszony napján virrad fel annak napja, Aki
közülünk való, de egészen tiszta, hófehér és bűntelen,
mert őneki kell elhoZDÍa a Krisztust, a Megváltót, az

Minden esztendő Kisasszony napján az Egyház
Jézus őseinek képcsarnokába vezeti a hívőket. Kí
Dem mondott íntenciója ez: Máriával mindenki megtalálja az utat Jézushoz és az Egyház senki elől nem
rekeszthet be egyetlen ösvényt sem, ha a közvélemény mégannyíra kívánja és jogosnak, észszerű
nek tartaná is.

T olátis

OdvözítŐt.

Mária szépségétől virágba, fénybe, dicsőségbe
öltözködik Jézus családfája, "mert ma Szüz Mária,
mint a legszebb rózsa bímbójából kinyíla, Szűzesség
virága, ékes lilioma, Kisasszonyunk, Márial"

tel~iség
IrlBI

A csfkszeredai kórházban feküdtem halálos betegen.
Az orvosok liem nagyon bíztak a felgyógyulásomban.
Annál nagyobb bizalommal voltak hozzám a betegek.
Akkor ismerkedtem meg Anti bá' -val. Pár napja súlyos
hasmütéten esett át. de már pnta a sok fekvést. Hajnalban öt felé titokban felkelt s átjött a szobámba. hogy
elmondja nekem világháborús élményeit. Ö küldötte be
hozzám egyik délután Máris nénit. Ez a hetven felé járó.
egyenes tartású. ffnomarcú székely parasztasszony azóta
is sokszor elevenedik fel emlékezetemben. Valami kisebb
mütéten esett át. még be sem gyógyult a seb. de sietett
haza. mert nem tudott munka nélkül megélni. Amint
megtudtam. legjobb gazda hirében állanak a faluban. sok
gyermeket neveIt. napkelte elött fenn van s egész nap
úgy dolgozik. mint egy cseléd. Katonás. lelkes. kitartó
háziasszony. aki ugyancsak rendben tartja a házát. A mel-

6

Dr. Erőss Alfréd

lett gyönyörűen szö. maga tervezi az osztováta mellett
csak úgy munka közben a mintát. Mindíg eredeti. mindíg
ízléses. Nemigen találkoztam még a nagyvárosokban
ilyen kiegyensúlyozott. harmonikus lélekkel. De nemcsak
körülötte van harmónia. hanem még inkább a lelkében.
Csodálatos mély lelkiséget él ez a székely parasztaszszony. Minden ténykedését átbatja a mély vallásosság.
a természetfölöttiség oly természetesen ílleszkedik bele
minden gondolatába. Isten oly közel van hozzá s a
szentekkel oly közvetlenül társalog. mintba már közöttük élne.
Azóta már több esz ten d ö múlt. s én ma is nem egyszer fordulok lelki problémáimmal Máris néni hez. Nagyszerűen megoldja. Csak rá kell gondolnom az ö egyszerű. mély lelkére s világosság támad a kérdésben.
Ugyanezt a mély egyszerűséget csodáltam annakidején

Utuak

szeptember l.
XI. Piusban : "Naturalmente sopranafurale" (mondotta ő
maga). az igazi lelkiség. melyet egyszerű természetességgel sző át a kegyelmi szépség és az isteni szeretet.
Minden lelkiség magasba tör. Biztosítani akarja a
magasabbrendűnek uralmát az életben. Törekvése az.
hogy ne legyen kiszolgáltatva az ösztönök. érzelmek és
hangulatok. kísértések és képzel e tek. külső látszat és
röpke benyomások játékának. hanem a jobb belátás és
a nemesebb krisztusi gondolkodás vegye át az élet irányitását. vezényelje annak ritmusát.
Ezt ismerte föl előbb negativ oldalról már az ószövetségi bölcseség. Belátta. hogy oktalan az élet. amely
nem lelki. hanem alacsonyabbrendű értékek után igazodik. Kimondotta tehát mindenről: vanitatum vanitas. Igy
alakult ki ószövetségi időktől az a negatív lelkiség. melynek legszélső elfajulása az encratizmus és a manikeista
gondolat. Vagyis a lélek uralmát úgy akarja biztositani.
hogy megszűkiti az élet kereteit. tisztátalannak bélyegzi
a tennészet és a valóság meghatározott területeit (ételt.
időt vagy foglalkozást). bezárkózik a maga "rituális" életkunyhójába. lelki ghettójába. csak ott mozog. lélekzik.
amennyire a lefokozott tér és idő lehetővé teszi.
Erre a negatív lelkiségre s annak még el nem fajult
gyökerére vonatkozik Aranyszájú Szent János mondata.
melyet zsolozsmáskönyvében minden esztendőben idéz
az Egyház: Nos vero ad maiorem vocati vitam. et ad
excellentius fastigium ascendimus. et in maioribus exercemur palestris. (Dom. II. Aug.)
Egy másik járható útja a magasbatörésnek : a szemek állandó magasbaszegzése s a test állandó keresztreszegzése. A teljes lel1).ondás. a rezignáció minden földi
történés sel szemben. Összefoglalóan nevezhetjük hílvilági
lelkiség-nek. Ez útnak is voltak elfajulásai: a quietizmus.
a miszticizmus. De voltak nem kevesen. komoly aszkéták.
akik ezen az úton érték el a célt. Viszont az is igaz.
hogy irányzatuk hatott leginkább elidegenítőleg a nagy
tömegekre és a mai szociális küzdelemben gyakran azért
nem keres a modem ember támaszt. erősítést az Egyházban. mert azt tanulta. hogy ott csak a túlvilág számára
nyer vigasztalást. .
Ha magát az Ur Jézust. az apostolokat. az Egyház
nagyjait tekintjük. úgy találunk életükben szavakat. melyek
e két utat igazolják. de azt is megállapíthatjuk. hogy ők
nem jártak a fentvázolt két út kizárólagosságában. Az
igazi krisztusi lelkiség nem lehet sem negatív. sem egyoldalúan túlvilági. hanem az egész élet gazdagságát. az
egész valóságot fel kell mémie. s mindenütt. mindenben
sugároznia. minden felett diadalmaskodnia. Vagyis konkrét. jól értelmezett szóval: totális nak kell lennie.
A kegyelem teremthet magának kivételeket. és természetszerűleg gyönge egyéniségekkel is csodákat művel
het. Ez nem jogosíthat fel azonban senkit arra. hogy
önszántából elhanyagolja a természet erőit és adottságait.
vagy a való élet bármely területéről hivatás nélkül kizárja magát. A Gondviselés rendes útja és a kegyelemnek
nem kivétele. hanem törVénye. hogy feltételezi. igényli az
egészséges emberi alapot: gratia supponit naturam.
Ezt a törvényt sem szabad félreérteni. s mint protestáns szekták (Brunner) úgy képzelni. mintha a természetfölötti a természetre épülne. "mint emelet a földszintre".
Sokkal találóbb a "vadócba oltott rózsa" szimboluma.
mert jobban kifejezi azt a tényt. hogy a kegyelem átgyúrja. átformálja a tennészetadta életet. s megisteniti. megnemesftiazt. Ilyen értelemben "betetőzése" a tennészetnek a kegyelem: a végső kialakulást. a legszebb kibontakozást. a legtökéletesebb kiforrást adja meg neki. Az
élet teljességét Krisztus adja: "a végett jöttem. hogy életük
legyen és minél teljesebb legyen". (Ján. 10. 10.) A tennészet
az agyag és abból gyúr a megszentelő Isten új embert:

jellemű egyéniséget. Ennek
lelkületéről mondatott. hogy fotális. az

krisztusi

az egyéniségnek
agyag - az élet
minden értékét felveszi. átgyúrja. megszenteli.
A gyakorlatban ez annyit jelent. hogy az igazi krisztusi
lelkiség nem áll csupán imádságból. erénygyakorlatokból
s hasonlókból. hanem lényegesen magába foglalja a többit
is: egyszerű. egészséges testápolást. társadalmi kapcsolatok fenntartását. tudást. művészetet. szórakozást. modort.
szóval mindent. amit az emberélethez kapcsolt a Teremtő.
Semmit sem vet és hanyagol el abból. amit neki Isten
adott. Sőt épp az a sajátja. hogy mindezeket és a hétköznapi élet ezer kötelességét. foglalkozását. munkáját
kovászként áthatja. Vagyis nemcsak az imádság és az áhítat
perceiben. hanem mindig a lélek uralkodik benne. mindenben a krisztusi lelkület vezeti. az élteti. informálja
gondolatait. érzéseit. szavait és cselekedeteit.
Ez a totális lelkiség. Mindent jól végez: jól imádkozik.
jól dolgozik. jól szórakozik. jól étkezik. Vagyis mindent
úgy tesz. ahogy a jobb·belátás és nemesebb gondolkozás.
a Lélek sugallata diktálja. Nem az alacsonyabbrendű
ösztönökre. hanem a megvilágltott értelemre hallgat. Jól
enni tehát nem azt jelenti a fenti összefüggésben. hogy
annyit enni. amennyit az inyek és az ingerek hajszolnak.
hanem olyat és olyan mértékkel. ahogy az a legegészségesebb. testnek és léleknek egyaránt javára szolgál.
Senki se gondolja. hogya totális lelkiség nem ismeri
az áldozatot. Nagyon is ismeri. De mindíg tudatosan teszi.
Nem önmagában és önmagáért. nem a7. áldozatot az
áldozat kedvéért. nem hajlamból vagy tetszelgésből.
nem képmutatásból vagy kényekedvből. hanem a nagyobb
érdekében. Tehát nemcsak akkor bőjtöl vagy eszik.
mikor az a testnek is szükséges. hanem akkor is. mikor
a lélek vagy az isteni törvény kötelez. Nemcsak akkor
hallgat vagy szóI. mikor azt helyes földi érdek megkívánja. hanem akkor is. amikor a lelkek ügye vagy az
Istenország parancsolja. és igy tovább.
A totális lelkiség a lehető legszebb. legharmonikusabb és legtökéletesebb életet alakítja már itt a földön.
De ez nem a végcélja. Nem elégszik meg ennyivel. A
földi életet is azáltal teszi széppé. hogy benne az igazi.
a múlhatatlan. vagyis az őrök értékeket emeli első helyre
s a mulandók múlásán össze nem törik. Következik tehát.
hogy az életben sem a mulandót. földit tekinti végsőnek.
hanem csak kezdetnek: az örök élet fájdalmas. lassú kibontakozásának. Ahogy a tavaszi csira küszködve tör át a
rögön a napfényre. hogy ott virágba és kalászba szökj~k.
úgy a totális lelkiségnek is minden törekvése. végcél, át
tekintve. az örök élet: a boldogság. Mindenkié ez. De
amig és ameddig a csira küzd a röggel. első kötelessége
ezt a küzdelmet jól megküzdeni. Ezért oly egészséges és
talpraesett a totális lélek a földi életben is. mert minden
energiáját a földi próbatét vitézi megállására összegezi.
Tudja. hogy e helytállástól függ az örök boldogsága.

Sok ember csak azért lép Istennel kapcsolatba.
hogy vigasztalást kérjen tőle. Ne tekintsem Istent felső
betegápolónak". inkább ellenkezőleg. legyek én lsten
~igasztalója és vidámítója, lelkem kivirágzásával fejezzem ki előtte örömömet, hogy gyermeke lehetek a
földön és az égben.
•
Inkább én szolgáljak Istennek. mint lsten szolgaljon nekem. Inkább szerezzek Istennek ör.?"!.et, mint
hogy várjam. hogy lsten szerezzen nekem oromet.
Ezáltal a legjobb módon teljesítem Urammal szemben legelső kötelességemet: az imádást.
(P. Plus S. J.: "Az életút előtt" dmú most megjelent könyvéből.)
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Berchmans Szent János

(1599-1621)
III.
János tisztasága.
János heroizmusa kiválóan a szent tisztaságra
fordított gyengéd és szilárd gondoskodásban nyilvánul
meg.
Szemlélem őt társai körében. Arca szépséges, derült, vidám és örömsugaras, a tisztaság zománca ragyog
rajta. Jelszavai közé tartozott: "Ha Máriának és a
Társaságnak gyermeke akarsz lenni, légy féltékeny a
tisztaságra. "

I

E végből meghozza
az érzékek áldozatát.
A Szentnek iratai, elhatározásai és egész élete
fényesen tanúskodnak lángoló szeretetéről a szent tisztaság iránt.
Ime progra=ja:
"Allandóan irtózom és elfordulok a legkisebb tökéletlenségtől is, amelyből tisztaságomat sérelem érheti.
Ilyen: a hajlam az ínyencségre, a szemek szerénytelensége itthon és a házon kívül, a tétlenség és a szomorúság."
Nevezetesen áldozatul hozza az érzékek minden
kielégülését és a tes~ minden kényeImét.
Különös gonddal őrködik szemein. A szemek használatának, szerénységének valóságos művésze. Halála
után, mikor koporsójában feküdt, valaki úgy látja,
hogy szeme helyén két pompás briliáns villog és
ragyog. Vajjon az isteni tetszés jele volt-e ez?
Testtartásában önmegtagadásos feszesség.
Az asztalnál küzd az ínyencség ellen. És ebben
annyira viszi, hogy utóbb már az ételek íze iránt egészen közömbös.
Különösen őrizkedik attól, hogy mást feleslegesen
érintsen, sőt a túlságosan barátságos gesztusoktól is
óvakodik.
Képzelőtehetsége gondolatainak legtisztább tükre.
Hogy ez maradhasson, tartózkodik a még különben
hasznos olvasmányoktól is, amelyek azzal a veszéllyel
járnak, hogy belőlük kevésbbé illemes kép vetődj ék
lelkére és belehelje, elhomályosítsa annak szűzies
fényét, ragyogását.
Ezen éberségen kívül, amellyel érzékeire ügyel,
folytonos munka által igyekszik kizárni a tétlenségben
támadni szokott meglepetésszerű kísértéseket.
Aztán állandóan megtartja a noviciátusban megszokott vezekléseket.
Lám, mennyire -szereti a tisztaságot, mennyire becsüli magában a Szentlélek templomát!
"Dicsőítsétek meg és hordozzátok az Istent testetekben" - int az Apostol. (I Kor. 6, 20.) Ez vonat-
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koúk minden keresztényre, mert hiszen az elv mindenkire ugyanaz: tagadd meg magad és rendeld alá az
ösztönösséget az Isten törvényének és a józan észnek.
Ily értelemben a tisztaság mindenkire kötelező és lehetséges is.
Dekülönösen vonatkozik az Apostol igéje azokra,
akik "a jobb részt választották" és szent szűzességben
akarnak szolgálni az Úrnak. Ezekre nézve azok az
irányelvek, amelyeket az imént Szent Jánosnál láttunk,
nemcsak tanácsosa k, hanem szinte szükségesek is.
Már ebből is látszik, hogy milyen nagy dolog a
szűzesség, hogy ily drága az ára. Még maga Jézus sem
akart erre senkit törvénnyel kötelezni. Ezt mindenkinek nagylelkűségére bízta, mikor egyszerűen azt
mondta: "Aki fel tudja fogni, fogja fell" Boldog, aki
ezt meg tudja érteni, de az sem boldogtalan, aki legalább a szükségből csinál erényt.
Kérdezzük itt meg valamennyien lelkiismeretünket,
vajjon nem tesz-e némi szemrehányást, hogy kevés
ebből a szempontból a pozitív gondunk ...
Hanyagságokat, bizonyos szabadosságokat engedünk meg magunknak oly gondolatokban és érzelmekben, amelyekben - úgy látszik - semmi testi sincs,
de azért mégsem nyujtanak teljes biztonságot lelkiismeretünknek.
Sokan, akik a tökéletességre igazán rászánják magukat, szent irígységgel gondolnak azokra, akiknek
bizonyos szent kiváltság folytán könnyü a helyzetük
a tisztaság dolgában, mert még kísértéseket sem szenvednek. " A Szent Szűz kegyeltjei ezek. Az ilyenek
közé tartozik János is.
Ámde ne feledjük, hogy ennek amentességnek
ezek is drágán fizették meg az árát. Láttuk János
életmódjában. Ilyen viselkedés mellett a leghevesebb
kísértések közt is fölényesen állotta volna meg a
helyét ...
Nekünk nincs ilyen privilégiumunk és mégis
hogyan játszunk a kincsünkkel! Mindent látni, hallani
akarunk, minden mozi- és színdarabot megnézünk,
mindent elolvasunk, érzékies barátságokba bonyolódunk, a táplálkozásban mértéket is alig tartunk ..•
Kétségkívül nagy lélekkel kell megállnunk a csaták tüzében. Isten olykor a legszentebb, legtisztább
lelkeket is kiteszi íly próbáknak, hogy hűségüket
bizonyítsák és érdemeiket szaporítsák. De nemigen
dicsőséges és felette veszélyes az a csata, amelyet mi
saját hibáinkkal és könnyelműségünkkel provokálunk.
Legyünk tehát gyengéd figyelemmel ezen erény
iránt és szüntelenül éberek. Utánozzuk az okos szű
zeket, akik a lámpásukat, vagyis lelki életüket az
imával és önmegtagadással szüntelenül táplálták.
Vigyük ezt a lámpát, mécsest a Szent Szűz lába elé.
A Szent Szűz nem ritká~ megadja választott jainak
a természetes hajlamot is mindarra, ami tiszta. De
legalább is megóvja épségünket.

Ut_ak

szeptember l.
Amde az óvatosságot nem csupán a tökéletesség
vágya ébreszti, javalja, hanem a keresztény okosság is.
Már Szent Agoston sóhajtozik, hogy valóságos Jeromosokat és Ambrusokat látott bukni. Jánosunk előtt
ez nem volt ismeretlen.
Mi is tudhatnók tapasztalásból, hogy mily csekély
dolog kell ahhoz, hogy heves kísértésbe essünk, és
mily nagy a törékenységünk ...
Ha eddigelé legalább a lényegesben épek maradtunk, csodáljuk és köszönjük meg az Immaculátának.
És érdemeljük meg azt a jövőben vidám szerénység,
mértékletesség és érzékeink fékezése által.

A tisztaság szépsége.
Az erény Szentünket széppé és felette kedvessé
tette. Életírói nem győzik kiemelni, hangsúlyozni vonásainak vonzó nemességét.
Szerénysége elbűvölt és vágyat ébresztett szemlélni azt.
A házban mindenki óhajtotta társalgását élvezni.
A betegek alig várták, hogy meglátogassa őket.
A kedves kűlső a szépséges belsőnek volt kiragyogása, átsugárzása, ami az angyalokat is gyönyörködtette.
Lelkében rend és béke, amelyet semmi helytelen
iT!dulat sem zavart. Az érzékek hódoltak az akaratnak, az akarat az értelemnek, ez meg Istennek. Igy
élvezte az Isten fiainak szabadságát és ez a szabadság
minő szép!
Tedd szívedet a paténára és határozd el, hogy
Uradnak örömet szerzel tiszta, szűzies erényed megajánlása által. Hadd legyen büszke Isten, hOj!v ily
remeket is tudott alkotni. A tisztaság, a szüziesség
ugyanis lelkednek mérhetetlen túlvilági szépséget kölcsönöz, amely az angyalival versenyez, sőt bizonyos
szempontból felül is múlja.
Sok és túlnagy-e ily kincsért az áldozat?!

Éln., Laln'

A tisztaság célja.
tisztaság Szentünket legbensőbben

A
egyesiti
Istennel.
Képzeletének, értelmének, szívének tiszta edenyét
teljesen betölti az Úr. Élete így már itt a földön menynyei, és mint a hófehér galamb a háztetőn, csak a
jelet várja, hogy felröppenjen és az égi honba szálljon.
Ez a jel csakhamar meg is érkezett.
Vannak, akik a tisztaságban csak a negatívumot
látják, t. i. hogy mitől foszt meg, mit tilt meg.
Igy gondolkozott a régi, klasszikus pogány világ
is; Euripidesz, Szofoklesz halhatatlan drámáiban a
szűzi életet mint céltalant siratja. A modern pogányok
sem gondolkoznak másként. Az ,egyik ilyen írónő a
szűzeket "a szerelem műkoplalóinak" nevezi, életüket
értéktelennek.
A keresztény felfogás azonban a pozitívumot emeli
ki, és ez az Istennek való kizárólagos és teljes odaadottság. Pál ezért nevezi a szűzeket boldogabbaknak,
mert ők arról gondoskodhatnak, éspedig egyedül és
kizárólag, amik az Úréi, hogy testben és lélekben
szentebbek legyenek. Szent Agoston szerint is: "Mi
nem azt magasztaljuk a szűzekben, hogy szüzek, hanem azt, hogy jámbor, Istennek szentelt, önmegtartóztatást gyakorló szüzek." Sőt Szent Bernát szerint még
az Isten Anyjában is "NeVl azt csodáljuk, becsüljük,
hogy ruhája (lelke) oly fehér, hanem azt, hogy szíve
oly melegen ver az Istenért."
Az Istennek való odaadottság legyen tehát bennünk is a tisztaságnak, a szüzességnek koronája.
Minek is ráz tunk volna le annyi nehéz bílincset,
miért tagadnók meg annyiszor ösztönös természetünket,
ha más igába akarjuk hajtani nyakunkat, fejünket,
amilyenek önszeretetünk becézése, barátkozások, biza 1maskodások stb.?
Legyünk, maradjunk tehát szabadok, mint János,
hogy nyilt utunk legyen Istenhez menni, teljes szivvel őt szeretni, teljesen övé lenni.

• • •
Irt.", RólL )\nlal

Az ember azért néz
kedik, hogy boldogabb
kérdéseket bolygat juk,
nemcsak az igazsághoz,

magába, eszmélkedik, bölcsellegyen. Amikor a legnagyobb
legközelebb akarunk kerülni
hanem a boldogsághoz is.

A boldogságról azonban sokféleképen gondolkoznak:
Élet

egyenlő

boldogság.

Élni, élni, élni ... - mondják a fiatalok és élet
alatt természetesen a boldogságot értik: rózsás álmok,
szép tervek, mesevilág, csendes jövő.
Tagadhatatlan, hogy az ,életszomj, az életösztön a
legerősebb ösztön bennünk. Elég rámutatnunk a nagy
törtetésekre, milyen munkara és áldozatra nem képes
az ember, hogy jól éljen; vagy a halálos ágyra, amikor
utolsót lobban ez az ösztön, amikor nyilvánvaló lesz
az élettől való válás keserűsége.

S. J.

Mi élni akarunk! Mi boldogok a'karunk lenni!
Ezt kalapálja szívünk hetvenszer is percenkint;
minden idegszálunk, minden sejt ezt sóvárogja bennünk;
gondolkozásunk is annyira erre van beállítva, hogy az
ellenkezőre csak félve merünk gondolni.
Olyan idegenül hangzik azért az Apostol kqelentése:
nekem a halál nyereség ... kívánok feiosziam ...
Azonban - és most erről akarunk elmélkedni van élet, amely nem élet, hanem elmúlás: halál. És
van "halál", amely nem elmúlás, hanem élet: tökéletes
lét.
Vessük össze e két életet!
Élni ...

Igazán élni akart az a menyasszony, -

a "modern"
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gondolkozás egyik reprezentáns a, a halállovasa aki mögöttem az autóbuszban vagy egy órán át áradozott . jövő boldogságáról. úgy ömlött belőle a szó,
hogy ismerőse a rövid lélekzési szünetekben gyors
bemondással csak ennyit tudott leginkább mondani:
igen. '. csakis ... természetes ... Akaratlanul is nemcsak mult ját ismertem meg, hanem beletekinthettem
lelkébe is. A fecsegésnek számomra nagyon komoly
vége volt. "Hát a kisgyerekeket szereti-e?" - hangzott el a kérdés, amikor a családi életre tértek át.
"Mit mondott?" - vágott vissza tiltakozó magas hangon a boldogságrajelölt - hogy én szeretem a gyereket, azt a csúnya, csupasz vörö~békát? Csak nem
gondol ilyet rólam? l"
Hirtelen én sem gondoltam százezer asszony társára,
aki nemcsak így gondolkozott, hanem cselekedett
is . .. Kuruzslások és orvosi rendelők sem jutottak
az eszembe ... Nem láttam ezer és ezer fiatal anya
sírját sem magam előtt ... Mégis megborzadtam, mikor
így nyílt an, minden szégyenkezés nélkül hallottam e
kijelentést. - Az ilyen élet sok más életbe kerül. És
a végén a megálmodott és a rövid ideig szürcsölt
örömök helyett a bűnnel terheltek és megtörtek, a
gyilkosok pszichózisa marad a lélekben.
Ez a sajnálkozás maradt bennem: szegény, így akar
élni ... boldog lennil Diplomával a kezében milyen
ostoba lehet az emberi
.
Könnyű

belátni, hogy hasonlót kíván és s:rerez
magának a fiala I házas típus ezzel a jelszóval: Még
egy kicsit élni szeretnénk!

A csak evilági berendezkedés, a jólétnek és luxusnak fokozása, a test kényeImének kifejlesztése a
szibaritaságig, az ösztön és "élet" örömeinek élvezése
a szodomizmusig, már csírájában is a halált jelenti.
Sajnos, ma nem a nemes spártai edzettség felé
tartunk, akárhány sportpályát építünk és ·sportpalotát tervezünk. Ritkán látunk kemény férfi arcéleket,
még kevésbbé ilyen életet. Az ifjúság között sem
hódít a világbirodalmat alapító légiók önuralma és
fegyelme.
Vannak-e ma még olyan anyák, akik így búcsúznak hadbainduló (egykésI) fiuktól: Vagy a pajzsoddal
gyere haza, vagy _ezen hozzanak haza 1 Akadnak-e
olyan szűz leányok, akik orruk, arcuk megcsonkításával űzik el a csábítót, rettentik vissza a prédára
lesőt?

"Bolond, aki így gondolkozik mal" - ezt bömböli
a színház és rádió, festi és színesíti a mozi és magazin, terjeszti suttogó propagandával a szalon, adj'a
míllió szájára a nyomda. "Hisz' élni, élni, élni
kell l Menjen barátnak, zárkózzék zárdába, aki nem
akar így élni és élvezni."
Fájdalom, nemsokára ott tartunk, hogy keresztény
életet egy életen át csak szentelt és világtól elzárt
falak mögött élnek.
Mi történik ma az utcán, gyárakban, munkahelyeken, hivatalokban, üzletekben, családi szentélyekben 1 l
Ha ma a népek Apostola körüljárna, ráismerne-e
csak úgy halványan a keresztény életre, a kereszténységre nálunk? l Talán sárkányvérbe, kígyóméregbe
mártaná tollát és így írná meg másodszor a római és
első korintusi levelét.
Ne halmozzuk a példákat!
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Igy is napnál világosabban látjuk, hogy ezek az
emberek, ezek a kalmár evangéliumot vallók: a
a gyönyört hajszolók, az azonnali rekompenzáció t keresők megölik magukban a boldogságot. Az így élniakarók megölik magukban az igazi életet.
önző

Azt nagyon is jól tudjuk, -

hál' jogi érzékünknek!

- hogy mihez lian ma jogunk; de azt nehezen vagy
egyáltalán nem vesszük tudomásul, hogy kötelességeink is vannak és csak ezekből lorrásozTKlk jogaink.
Az élet, a boldogság nem uzsoratörvényen alapszik.
A természet és a test kizsákmányolása nyomort és
katasztrófát hoz. És nem az a boldog a földön, aki
a másiktól mindíg többet tud kicsikarni, vagy aki önmagát, mást az utolsó idegrezdülésig kifosztja, kiélvezi.
Jobb adni, mint kapni. A kereskedői szerződések
nagyon is ridegek. Aki úgy biztosítja saját kényeImét, hogy az mások nyugalmába kerül, önmaga ellen
,készít elő forradalmat. A lucullusi lakomák spartakusi lázadással járnak. A "fizess-vidd l" nem hozza
közelebb egymáshoz a szíveket. Ha magun.k alakítjuk
át életünket nagyáruházzá, sokat bosszankodhatunk a
silány árun. Olcsó játék nemsokáig tart, amint olcsó
húsnak is híg a leve.
Igy boldogan élni nem lehet.
Az ilyen élet kifosztása önmagunknak és eleven
halódás.

Ennél tartalmasabb, boldogabb életet kívánunk!
Mert: mi élni akarunk I
az élet terhe, a mult nehéz emlékei; becsületben
megőszült fej;
kihasználtság, kifacsart citrom; a szív gazdagsága,
jósága;
panaszos, elégedetlen ajkak; bátorító, meggyőző
szavak;
utódra terhes örökséget hagyó élménysorozatok;
tiszta nemzedék.
Érvnek legyen elég ennyi!
A következtetés magától jön: melyik életet érdemes élni 1 Csak egyet ...
Akárhová is állított a nagy Rendező, egyet kell
tenned, ha élni akarsz, ha nem múló "életet" akarsz,
azt, hogy ne magadTKlk élj, ne magadnak szerezz, ne
magadat helyezd mások elé, hanem adj, minél többször, minél többet adj; púpozott mértékkel mérnek
vissza.
Te ne kérj semmit, mert tudja a mennyei Atya
és az emberek is, mi kell neked és magas kamattal
térül vissza: százannyi van ígérve, nem ember, hanem
Isten által; egy kis szolgálatért örök jutalom; talentumodért Urad öröme: mennyország.
De mindez csak velejárója, jutalma Isten fiainak.
Ami életedet teljessé és igazi életté teszi, az a boldogság, amely minden szent gloriolájáról felénk ragyog,
amely minden üdvözültnek lelkét betölti.
Ez lesz osztályrészed már most itt a földön, ha
nem az elmúlást választod, hanem azt a "halált",
amely nyereség, amely a te boldogságod.

szeptember l,
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Irodalo...
Szivós Donát: Emberek a mérlegen. Korda, 1941.
193 I. Ára 4.80 P.

ményeket, melyeket a Társaság hazánkban létrehozott
és ismerteti a jelentősebb alkotókat is.

A mai kor értékes embereket keres. Neki ezekre
van szüksége, mert csak ezekkel és ezekre lehet
építeni. Alkotó emberekre van szükség, akik előbbre
viszik a nemzetet, az egész emberiséget. Kik ezek az
értékes emberek? Kik azok, akikre joggal lehet számítani s kik azok, akikre -. :bármennyire ajánlja
őket a külső látszat nem lehet hagyatkozni 7 l\'lérleget állítunk fel magunkban s ezen mindenkit lemérünk. Aki könnyünek találtatott, - a mi mérlegünkön - azt elvetjük; aki súlyosnak, megtartjuk.
Azt hisszük, hogy aki vére szerint zsidó, az lélek
szerint is "eo ipso" "könnyü", s aki viszont szinte
ruhát csinál magának azokból a keresztlevelekből,
melyekkel talán Szent Istvánig bizonyítani tudja keresztény voltát, az nem könnyü, erre lehet számítani.
Pedig hiába mondja valaki magáról, hogy keresztény,
ha nem éli azt s kereszténységéből csak annyi igaz,
hogy valamikor megkeresztelték; hiába "ordítja" tele
a világot, hogy faji alapon áll, mikor életeket nem
enged megszületni s ezzel irtja a magyart; hiába
dicsekszik el irgalmassági cselekedeteivel, mikor
egyéni' élete az élvezetekre van felépítve. Hiába ..
mert van egy objektív mérleg, mely független a mi
szeszélyeínktöl, mely c!.ak az igazságot méri. A~ az
értékes ember, aki ezen a mérlegen nem találtatott
"könnyünek". Az ilyen ember épít, alkot! Kik ezek
az emberek, - kik nem azok? erről olvashatunk
ebben a remekül megírt könyvben.
Zaymus Gyula: Lámpát szeretnék gyujtani. Egr
külvárosi pap naplójából. 2. kiadás. 1941. Korda. 152 I.
Ára 2.50 P.
Szívesen veszi az ember a kezébe ezt a kis könyvet. Zaymus neve és a rendkívül ízléses kiállítású
címlap egyképen csalogatnak. És olvasás közben nem
bánjuk meg, hogy kézbe vettük. A sok fínomsággal,
meleg papi szívvel megírt őszinte kis történetek mindegyike élménnyé lehet számunkra. S míg a külvárosi
pappal bejárjuk plébániáját, sok nyomorral, de sok
megható ragaszkodással találkozunk. Mind a fényt,
mind az árnyékot úgy vetíti elénk a szerző, hogy olvasásuk közben mi magunk is nemesedünk.

Szunyogh X. Ferenc O. S. B.: Hét mennyei üzenet.
Butiapest, 1941. Korda R. T. kiadása. 158 I. Ára ·3.- P.
Szerző új művében elvezeti elmélkedő olvasóit
a Jelenések könyvének fenséges és oly nehezen érthető
gondolatvilágába. A hét levél alapján liturgikus-biblikus "lelkigyakorlatot" nyuj t a magasabb lelki élet
után vágyódó lelkeknek. A lelkigyakorlatos gondolatokat kívánja elsősorban kidomborítani, de nem a
klasszikus szentignáci vezérfonál alapján, hanem a
szentírási fejezetekböl úgy, ahogy azok egymásután
következnek, levonja, kielemzi a lelki magányban hasznosan, lelket megindítóan gyümölcsöztethető, magvas
és tartalmas részeket. - Elmélkedésekhez nagyszerü
segédkönyv, a lelkigyakorlatok vezetői számára pedig
a felhasználható és e~yes elmélkedésekbe beépíthető
gondolatok tárháza.
R. Plus S. J.-Uhl Antal: tlet. Istennel. Budapest, 1941. Korda R. T. kiadása. 100 I. Ára 1.50 P.
Az. "Isten bennünk" c. mű kiváló szerzo)e ez
újabb könyvében továbbviszi gondolatait, hogy a kegyelmi állapot nagyobb ismeretére vezesse olvasóit. A
tőle megszokott rugékonysággal és könnyedséggel ír a
léleknek az Istennel bensŐleg egyesült életéről. Elő
ször annak feltételeit vázolja, majd az alapj áról ad
felemelő gondolatokat. Rámutat a bensőség megszakadására a bűn által, ecseteli annak értékét, örömeit és
kisugárzását. - A kitűnő fordítás a lelkivezetök és
a magasabb kegyelmi életre törekvők számára a lelki
vigasz kimeríthetetlen tárházát nyujtja.
P. Pál: A világ közepe. Budapest, 1941. Korda
R. T. kiadása. 76 l. Ára 60 fillér.

Gyenis András S. J.: A jezsuita rend hazánkban.
Rendtörténeti vázlat. Szalézi Müvek. 1941. 62 I. Ára
60 fmér.
Kicsiny, de alapos összefoglalása a 400 éves Jézustársaság magyarországi működésének. A mindössze 60
lapos kis könyv megjelöli azokat az alkotásokat, intéz-

P. Pál legújabb elbeszélésében ki is lehetne a világ
közepe, mint Hedvig, a ház elkényeztetett leánya.
Fekete Gusztáv leányával, Mártával külföldi utazásán
véletlenül találkozik régi jóbarát jával, aki megkéri,
hogyanagymamás nevelés alól hozzá küldhesse Hedviget. Fekete természetesen örömmel teljesíti a kívánságot és Hedviget magukkal viszik Magyarországra.
Itt a népes, sokgyermekes családban a kényes, hiú
Hedvig a legmulatságosabb helyzetekbe kerül. Mindenki
kedvében jár ugyan, de a huncut Kálmán meg nem
állhatja, hogya pózoló, fitos kisasszonyról fényképsorozatot ne készítsen. Hedvig egészen elkeserecHk,
amikor a fényképsorozatot megkapja, melyre csak enynyí volt ráírva: Én. Márta azonban lassan bevezeti a
családi életbe és Hedvig néhány hónapon belül egészen megváltozik. Márta titokban fényképezi, amikor
takarít, gépen varr, kápolnát díszít stb., és Hedvig boldogan némette a "Napsugárka" cÍDlü albumot. - A
lebilincselöen érdekes elbeszélés leányoknak nagyszeru
olvasmány I
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P. Jámbor László S. J.: örök igazságok. Budapest, 1941. Korda R. T. kiadása. 76 l. Ára 50 fillér.
Szerző hosszú éveken át járta a magyar városokat
és falvakat mint a lélekmentés buzgó apostola. Miszsziós kőrútján az örök igazságok hirdetésével vezette
vissza Istenhez az elbolyongott tékozló fiúkat. Ilyen
lelki megújulás alkalmával emléket akart adni mindazoknak, akik az ige áldásában részesültek. Azért
röviden, sokszor csak néhány mondatban összefoglalta
az elhangzott beszédeket, hogy hallgatói később is
utánanézhessenek, felfrissíthessék a missziós atya gondolatait. - Jó volna ezt a kis, olcsó füzetet minden
népmisszió alkalmával árusítani vagy ajándékozni a
híveknek.
P. Jámbor László S. J.: Igaz katolikus vagy-e?
II. kiadás. Budapest, 1941. Korda R. T.kiadása. 64 l.
Ára 40 fillér.
P. Jámbor, a népszerű belföldi misszionárius e kis
könyvecskéjében a jó katolikus három ismedető jegyéről: a péntek, vasárnap és a húsvét (szentgyónás, áldozás) megtartásáról értekezik. Rádöbbent arra a könynyelműségre, mellyel oly sokan, magukat különben
jó katolikusoknak tartó emberek is, nem törődnek ez
az örök életbe vágókötelességeikkel. A józan ész és
az egyházi előírások fényében tárgyalja a három kötelességet és élénk példákkal fűszerezi mondanivalóját. Tömegterjesztésre igen alkalmas! A Katolikus Akció
ezévi programmj ába nagyszerűen beleílleszthető!
Luzsénszky .Alfonz: Mi az igazság? Budapest,
1941. Szerző kiadása. 84 l. Ára 1.50 P. Korda R. T.-nál
kapható.
Amióta az első nagypéntek reggel én elhangzott
a kérdés: mi az igazság? - sokan szegődtek a megalkuvó, az igazságtól szabadulni kívánó római helytartó
táborába és menekűltek az igazság elől. De vannak,
akik keresik ugyan az igazságot és holtvágányra futnak, mert kikapcsolják az igazság forrását: Istent. Az
igazi alappal bíró igazságot hirdeti e könyv a mai
ember hangján a mai téves világnézeti felfogásokkal
szemben.
Zakar András: A szenvedés értéke és a megtestesülés titka. Budape~t, 1941. 78. l. Ára 1.80 P. Korda
R. T.-nál kapható.
Az emberiség egyik nagy problémája kétségtelenűl
a szenvedés körül forog. Sok tragédiának okozója, de
sok szentnek is az iskolája. Szerző a szenvedést a
meg testesülés titkával mint a megoldás kulcsával hozza
összefüggésbe. Először az értékeimélet főbb elveit foglalja egybe, majd a szenvedés fogalmával foglalkozik.
A harmadik részben Schütz Antal véleményét ismerteti,
hogya Teremtő Isten első gondolata Krisztus. Ehhez
hozzákapcsolj a mint előző állításokból megalapozottnak vélt következményt, hogy ez a Krisztus a szenvedő
Krif.ztus. Végűl néhány teológiai következményt von
le és eljut a végső megoldáshoz, hogy a szenvedés tragikuma a keresztben oldódik fel. - Teológiailag képzetteknek hasznos olvasmány, csak az a kár, hogy nélkülözi aszéleslátást.
Dr. Korompai József: Az Apostolok iskolájában.
Budapest, 1941. Korda R. T. kiadása. 92 l. Ára 2.20 P.
"Az örök élet érettségijén" c. könyv jobb hazába
költözött szerzője gazdag lelkének kincstárából az
elmélkedő papi lelkek számára is hagyott örökséget.
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Az Apostolok Cselekedeteit veszi elmélkedései tárgyául.
Bár súlyos betegen ír és félkézzel gépeli kéziratát,
mégis a szebbnél-szebb gondolatok, talán a halálközelség víziószerű látomásai kerülnek papírra mint kiegészítői azoknak az elmélkedési pontoknak, melyeket a
bécsi Pázmáneumban a papnövendékeknek adott spirituális korában. Az elmélkedések elénk tárják az Egyház első napjait, megvilágítják az apostolok első sikereit, a Krisztus-szolgálat kezdő lépéseit. Ha apostoli
munkánkat az első apostolok buzgóságával akarjuk
lemérni és tőlük erőt, bátorítást meríteni, vegyük elő
dr. Korompai könyvét. Ott megtaláljuk a modern idők
nek megfelelő átírásban az örök igazságok soha el nem
múló szellemét.
Dehon L.-Uhl Antal: Jézus papi Szíve. Budapest, 1941. Korda R. T. kiadása. 168 1. Ára 2.60 P.
A Jézus Szíve papjai kongregációnak szentéletű
alapítója a Jézus Szíve-tisztelet és engesztelés diadalútját indította el. A szerető engesztelés volt áldásos
és tevékeny papi életének igazi és legmélyebb rúgója.
Ezt az indító erőt Jézus csodálatos papi életéből merítette. Odatérdelt Jézus papi Szíve elé és nézte, tanulmányozta a papok Főpapjának az Atya akarata szerinti példát adó papi életét. S mindazt, amit ez ihletett
percekben meglátott, leírta papjai számára remek
elmélkedések alakjában. A közölt 33 elmélkedés elvezet a papi élet csírájától, a hivatástól, az apostoli
munka ezernyi változatán át a pap örök jutalmáig,
a mennyei boldogság véget nem érő öröméig. Minden
pap imazsámolyán ott kell lennie e kiváló elmélkedési
könyvnek.
Dietrich v. Hildebrand: Liturgia és egyéniség.
Budapest, 1941. Kiadja a Szociális Missziótársulat.
188 l. Ára 3.- P.
Ha kézbe vesszük a liturgikus mozgalom ez újabb
kiadványát, a cím láttára azt gondolhatnók, hogy
valami elvont, a gyakorlati élettől távol álló fejtegetés
lesz a tárgya. De belemélyedve a tartalmas gondolatokba, egy csodálatos átalakulás, a liturgiából élő
embernek egyéniséggé fej lődése bontakozik ki az
olvasó előtt. Szerző kifejti az egyéniség lényegét, a
liturgiának az egyéniség kialakításában szereplő tulajdonságait. Minden sorból a liturgiát mélyen átértő
lélek szól, hogy a Iiturgián keresztül a nélkül, hogy
a többi lehetőségeket kizárná, másokat is elvezessen a
Krisztusba való átalakulás fenséges útjára.
Kenyeres Lajos: Lelkipásztori röpiratok. Szerző
kiadása. 1941. 152 l. Ára 2.60 P.
A propaganda korában a lelkipásztorkodásban
sem hanyagolhat juk el a bevált módszereket, hogy
minél több hívőhöz hozzáférhessünk. Kenyeres Lajos
az üllői plébánia röpirat-pasztorációjánál felhasznált
iratokat, nyomtatványokat most a nyilvánosságra hozza,
hogy paptestvéreinek mintát adjon. Ügyes gondolat.
Csak hálásak lehetünk fáradságáért és értékes gyüjteményéért. Lelkipásztorok nagy eredménnyel használhatják apostoli munkájukban.
Ferenczi István: Amit jónak hittünk az iskolában.
Budapest, 1941. Egyetemi Nyomda. 228 I. Ára 5.- P.
Szerző nagyon őszintén és nyiltan feltárja a tanítók iskolai nevelésében előforduló ferdeségeket. Nem
a hibakeresés bántó élével, hanem a rádöbbentés és
szíves szolgálat jegyében, hogy a nevelők a baklövések helyett a helyes eljárásmódot kövessék. E könyv
a lelkitükör szerepét tölti be a tanítás terén. A hibák
felfedése mellett azonban építő munkát is végez,
mert rámutat a helyes útra, a javítás és helyesbítés
módozataira.

Kérelem az

Előfizefőkllöz l

Nagyon szépen kérjük lapunk kedves Elő
fizetőit, hogy hátralékos tartozás ukat a 42,881-es
számú csekklapon juttassák el KIadóhivatalunkhoz, Budapest, VIII., Mikszáth Kálmán-tér 4.

Bogner M. Margit boldoggáavatására adakoztak:
281.- P: Irgalmas Nővérek gyüjteménye (Budapest,
MÁV-kórház), 150.- P: Szabó Lajos házf. gyüjteménye (Budapest). 116.70 P: Keresztes Nővérek gyüjteménye (Érd), 101.62 P: Szabó Lajos gyüjteménye
(Budapest), 100.- P: M. Consilia gyüjteménye (Esztergom), 100.- P: Nagy Judit (Jás1Jberény), 65.- P:
Marianum gyüjteménye (Budapest), 51.- P: Miasszonyunkról nevezett Nővérek (Pécs), 50.- P: Szent
Margit-intézet (Knézits-utca), 47.80 P: özv. Dettrich
Jenőné gyüjteménye (Budapest), 45.20 P: Szegénygondozó Nővérek gyüjteménye (Szolnok), 45.- P:
M. Emelina gyüjteménye (Budapest), 40.- P: Ferenc
József Nevelőintézet (Székesfehérvár), 33.- P: Garami Szalézia (Regöly), 32.- P: Baky M. Eugénia gyüjteménye (Budapest), 31.- P: Szombathelyi kispapok,
30.- P-t adtak: Assisi Szent Ferenc Leányai gyüjteménye (Dorog) és Iskolanővérek Szívgárdája (Siklós),
28.- P: Martinkovits MarceUa gyüjteménye (Győr
szentiván), 26.- P: Keresztes Nővérek gyüjteménye
(Nyíregyháza), 25.- P-t adtak: Irgalmas Nővérek
gyüjteménye (Gellérthegy) és Isteni Megváltó Leányai
(Nyiregyháza), 24.- P: Mária Alexandrina gyüjteménye (Kalocsa), 23.84 P: Irgalmas Nővérek gyüjteménye(Pincehely), 22.- P: Constantinum gyüjtése
(Kiskunfélegyhá21a), 20.- P-t adtak: Iskolanővérek
(Kiskunhalas), Cser M. Margit gyüjteménye (Budapest)
és Perpétua nővér gyüjtése (Budapest, Ranolder-inL),
19.05 P: Reparatrix Zárda (Budapest), 18.20 P: Polgári
Leányiskola (Kiskunhalas), 17.38 P: Iskolanővérek
gyüjtése (Kétegyháza), 17.- P: Tanítóképző (Kiskunfélegyháza), 15.- P: Iskolásgyermekek (Beregszász),
13.- P: Koromphy Henrik (Mátyásföld), 11.- P-t
adtak: Angolkisasszonyok leánylíceuma (Veszprém),
Udvardy M. Arimatea (Csillaghegy) és Iskolanővé
'rek gyüjtése (Kiskunmajsa), 10.- P-t adtak: M.
Darvas főnöknő (Budapest), Schmidt Ferencné (Baja),
Keresztes Nővérek (Nagykálló), Iskolanővérek gyüjtése (Hőgyész), Pándy M. Erzsébet (Budapest), Szentlélek-szövetség (Budapest) és M. Szidónia gyüjtése
(Debrecen), 8.- P: Maczkó Mária (Soprontanya),
7.- P: Szent Domonkos-rendi Nővérek gyüjtése
(Kassa), 6.- P: Iskolanővérek gyüjtése (Kecel),
5.- P-t adtak: M. Semsey BeiUna (Kece!), Jávor
Stefánia (Kassa), Bócsi Gáspárné és M. Gabriella
(K~ssa), 4.- P: Gergely Teréz (Budapest), 2.- P-t
adtak: Rudolf Terézia (Albertfalva) és Tóth Pálné
(Szeged), 1.50 P: Fischer Erzsébet (Budatétény),
1.- P-t adtak: özv. Kéri Józsefné, Mihálkovics Kató
(Katonatelep) és Endrédi Ella (Kőszeg).

Irodai papírok, írószerek, kegytárgyak,
szobrok, faliképek, olvasók, szentképek, esküvői keresztek,
szenteltvíztartók nagy választékban kaphatók:

KORDA
könyvkereskedésében
Budapest, VIII., Mikszáth Kálmán-tér 4.

Az "UTUNK"
új fiókkiadóhivatala
ERDÉLYBEN

KOLOZSVÁR. Szentegyház-u. 2. szám
alatt megnyílt I
úJ MAGYAR KöNYVEK:
Csávossy Elemér S. J.: Ige és éleI. II. kötet. Alkalmi
beszédek. Szeptember elején jelenik meg.
- Rózsaszirmok. Kis Szent Teréz saját imáiból összeállított imakönyvecske. Ára 1.- P.
L. Dehon-Uhl Antal: Jézus papi Szíve. Harn'Únchárom szebbnél-szebb elmélkedés Jézus Szívéről.
Ára 2.60 P.
Gangyi Ferenc: Istenért - Hazáért. Hazafias beszédek. Szeptember elején jelenik meg.
Gerely Jolán: Ki vagyok? II. kiadás. A modern leánylélek felemelése a Szűzanya szellemének magasságáig. Szeptember elején jelenik meg.
Gyenis András S. J.: Egyszerűség ösvénye. Kis Szent
Teréz életútja. A kedves Szent erényeiről közöl
szép fejezeteket ez akis zsebalakú könyv. Ára
1.50 P.
Huszár Győző: Bölcselet. VII. kötet. Erkölcsbölcselet.
Ára 8.- P.
Dr. Korompai József: Az Apostolok iskolájában. Az
,,(hök 6let érettségijén" cÍIDűkereseU könyv szerzőjének szebbnél-szebb gondolatai az "Apostolok
Cselekedeteiről". Ára 2.20 P.
Liguori Szent Alfonz: Megegyezés lsten akaratával
II. kiadás. Fordította dr. Dombi Márk S. O. Cisl.
Közsürgetésre újra megjelent Szent Alfonz felette
élItékes kiskönyve.::skéje. Mindenkinek hasznos és
értékes lelki olvasmánya lehet, de különösen a
szenvedőknek. Ára 60 fíllér.
Raoul Plus S. J.-Uhl Antal: Élet Istennel. Az Istennel egyesült életről ír nagy könnyedséggel. Lelki
vezetők és a kegyelmi életre törekvőknek kedvenc
könyve lesz. Ára 1.50 P.
P. Plus S. J.-Uhl Antal: Az életút előtt. Értékes
kalauz a fíúifjúság részére. "Szemben az élettel"
című leányelmélkedési könyvéhez hasonlóan mindenre kitér, okos tanácsokat ad elmélkedések formájában az egész életre. Ára 2.50 P.
Salesius: Kis emberek - nagy szívek. Bájos kis
karitásztörténetek. Ára 50 fíllér.
Szívós Donát: Emberek a mérlegen. Csupa aktuális
kérdésre ad feleletet: Mit hoz az új világ? Mit
érnek a föld reformtörekvései ? Gátlás-e Krisztus
az új világ számára? stb. Komoly bírálat emberekről és eszmék ről, világnézeti eligazítás a szüIeteadó új világban, reformok és reformemberek nyilt
értékelése. Ára 4.80 P.
Skolaster-Dr. Czékus Géza: Beata Nővér. II. kiadás.
A církuszlovarnőből lett apáca érdekes életregénye.
Ára 3.60 P.
Szunyogh Ferenc O. S. B. sorozatot kezd "A Szentírás az ~let számára" címmel. A sorozat első két
kötete:
Szent Péter, Krisztus sziklája. Az Apostolok Cselekedeteinek Péter-aktái. 10 kitűnő elmélkedés.
Ára 3.- P.
Hét mennyei üzenet. Az Apokalipszis három első
fejezete. Kilenc elmélkedés. A szerző lelkigyakorlatban is leadta a kitűnő anyagot. Mindkettő pompás beszédanyag. Ára 3.- P.

Varga János dr.: Laikus dogmatika. I. rész. A neves
teológiai tanár nagy szolgálatot tett, mikor a katolikus hittant a világi közönség számára feldolgozta.
Az első kötet ára 3.20 P.
Zaymus Gyula: Lámpát szeretnék gyujtani. Közel hetven, életből vett, szebbnél-szehh novella. Mindegyike felér egy lelki olvasmánnyal. Zaymus Gyula
kitűnő, zamatos magyarságú művei igen kereseHek.
Ára 2.50 P.
EXHORT ACIÓS ANYAG FIüK RÉSZÉRE:
Dr. Ervin Gáhor: Krisztusi nagykorúság. Bérmálkozóknak szánta művét, de nyomán kitűnő Szentlélek-beszédek készíthetők. Ára 2.80 P.
Hajdók János: Királyi élet, királyi vér. Eucharisztia
és az ifjúság. Ára 1.80 P.
Lantos-Kiss Antal: Vezérférfiúság. Világi apostolok
önnevelése. Ára 3.60 P.
- Igét váró fíúk. Diáklelkigyakorlatok. Ára 3.60 P.
Dr. Péterffy Gedeon: Ifjúságunk és az Egyház. Érettehh ifjúságnak beszédanyag a mai kor problémáiról. Ára 3.20 P.
P Raoul Plus-Uhl Antal: Az életút előtt P Plus
ezzel az elmélkedési sorozattal olyan értéket
adott ifjúságunk kezébe, hogy kevés könyvről
mondhatjuk el ugyanezt. Prédikációs anyagnak is
elsőrendű gondolatokat nyujt. Ára 2.50 P.
Schnattner Szigfrid: Tanárszem, diákszív. Egy szerzetestanár jegyzetei, exhodációi. Kitűnő anyag.
Ára 5.- P.
Szivós Donát O. S. B.: Vílágáramlatok sodrában.
ötven kiváló diákexhortáció. Ára 3.- P.
- Emberek a mérlegen. (Krisztussal vagy ellene?)
A legaktuálisabb kérdésekre felel meg. Ára 4.80 P.
LEGüJABB BESZÉD ANYAG FELNöTTEKNEK:
Dr. Korompai József: Az Apostolok iskolájában. Elmélkedések az "Apostolok cselekedeteiről" papok
számára. Ára 2.20 P.
László János: Az. élet iskolája. Szentbeszédvázlatok.
Sok példa teszi még értékesebbé. Ára 4.80 P.
Szunyogh Xavér Ferenc: Hét mennyei üzenet. Ára

Rab Pál S. J.: Eucharisztikus példák. 128 példát sorol
fel, főleg az Oltáriszentséggel kapcsolatosakat. Ára
1.80 P.
Salesius: Kis emberek - nagy szívek. Remekszép
karitász-történetek. Ára 50 fillér.
ANY AG LEANYBESZÉDEKHEZ:
Dr. Ervin Gábor: Veni Sancte - Te Deum. Tízperces
exhortációk. Ára 2.- P.
- Mutasd meg az Atyát. Lelkigyakorlatos gondolatok. Ára 2.80 P.
Jámbor László S. J.: Levelek Húgomhoz. Gondolatok
és tanácsok katolikus leányok részére. Az első
kötetben a katolikus hitigazságokról, a másodikban az erényekről, a harmadikban kongregációs
beszédtémákat ad és az életpályákról ír. Stílusa
élvezetes, lekötő. Egy-egy kötet ára 2.50 P.
P. Raoul Plus: Szemben az élettel. II. kiadás. Tulajdonképen a leányoknak szánja páratlanul szép elmélkedéseit, de az egyes fejezetekből pompás beszédeket is lehet faragni. Ára 2.30 P.

XII. Pius pápa Őszentsége hnája
a LéL:éérl.
Tömegterjesztésre ajánljuk.
Ára csak 2 fillér.

Ifjúsági imakönyveinkről,
részletre kapható könyvsorozatainkról
k é r j e n á r j e g y z é k e t!
Egész évi gárdaprogrammot ad:
DONÁSZY SZABÓ ERNŐ:

TAVASZVÁROS

3.- P.
-

I

címü könyve. Több éven át kipróbált anyag!

Szent Péter, Krisztus sziklája. Ára 3.- P.
Mindkettő úgy beszédanyagnak, mint elmélkedésnek elsőrangú. Az első a "Jelenések kőnyvé"-ből,
a másik az "Apostolok Cselekedetei"-nek első
részéből veszi tárgyát. Felbecsülhetetlen érték
azok számára, akik beszédeik tárgyát a Szentírásból szeretik venni.

Ára 3.80 P

A hitoktatás "súlyos kötelességét"
végző ft. papság és világiak legjobb
segítője a

KITűN Ö PÉLDATARAK PAPOK RÉSZÉRE:
Fattinger-Solymoss: Tanit az élet. 743 jól felhasználható, szépen csoportosított példát tartalmaz.
A hatalmas kötet ára 6.80 P.
Fischer-Kertész: Példatár a pogány missziókból. A
"Hiszekegy" 12 ágazata szerint csoportosított példák. Ára 1.20 P.
Jámbor László S. J.: Örök igazságok. Missziós emlékül szánta a szerző. ezt a sok példával teles7,órt
kis füzetkét. Ára 50 fillér.
- Igaz katolikus vagy-e? A vasárnap megszenteléséről, a péntek megtadásáról s a húsvéti gyónás
elvégzésével kapcsolatos példákkal bővelkedik.
Ára 40 fillér.

KATOLIKUS

NEVELÉS

(Kal. Hitlanárok és Hitoktatók Egyesületének

Kőzlőnye)

Európai színvonaIon álló, Magyarországon az egyetlen
hitoktatási szaklap. Havonta l-én jelenik meg
változatos és gazdag tartalommal. Elő
fizetési ára évi 8.- P. - Ingyen
mutatványszámot szívesen
küld a kiadóhivatal:
Budapest, III., San Marco-utca 50.
(Papnövendékek 50 ofo kedvezményt élveznek.)

II 1í.önyve1í. Dlegrendelfjetök a Korda 1í.önyv1í.eres1í.edésében,
BUdapest, VIII., HJ1í.szát.f.j KálD1án-tér 4. száDI.
Nyomatott : Korda R. T. nyomdájában, Budapes!.

vm ..

C.epre~hy-utc.

2. (Felelős : Meinin~er Ferenc.)

Utunk"

aszkétikus folyóirat. Megjelenik a szünidő kivételével minden hó t-én."
Felelős szerkesztő: dr. Czapik Gyula. Kiadja: a Korda Rt. '(Igazgató:
dr. Czapik Gyula.) - Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, VIII., Mikszáth Kálmán-tér 4. szám.
Csekkszám: 42,881. Telefon: 1-361-85. Fiókkiadóhivatal: Korda-fiók, Szeged, gróf Apponyi-u.
20. szám.. - Szlovákiai ,főbizományos: "Fides" könyvkeresk., Pozsony, Hosszú-u. 4.
Előfizetési

ára félévre 1 P 80 fill.

Egyes szám ára 40 fill.

Tudjátok-e, Krisztusban kedves Testvérek, hogy az Isten folyton
alkot, alakít és teremt? Ne gondoljátok azt, hogya teremtésnek vége
van. Az Isten örök akcióban van. Aki lelki életet él s lelkében a
kegyelem rezdüléseit figyeli, az magyarázat nélkül is megérti, hogy ez
szent igaz . . . Kérdezitek, hogy mit teremt folytonosan az Or? Nem
hegyeket, nem is örvénylő tengereket, - azokat fönntartja - hanem
teremti a lélek világát. A mi világunkat, lelkünknek javát, tartalmát,
azt a titokzatos világot, amelyet mindannyian magunkban hordozunk,
amire támaszkodunk, ahonnan lendületünket, az élet harcait győző
erőnket és akarni tudásunkat merítjük.
Csodálatos valóság, hogy mindazt, ami életünket gazdagítja, emeli,
nemesbíti, lendületre bírja, harmonikussá és széppé teszi, önmagunkban
hordozzuk. Azt mondja Szent Pál a II. korintusi levélben: "Mi pedig
mindannyian felfedett orcával nézvén, mint tükörben az Or dicsőségét,
ugyanazon képmássá változunk át, fényesebben és fényesebben az Or
lelke által." Hogyan? Az ember néz s képmása lesz az élő Istennek?
Igen, minél több isteni gondolal és szándék, cél és rendeltetés van
benne, annál hasonlóbb az Orhoz. Mikor csendesen imádkozunk, elmélkedünk vagy a szentáldozáshoz járulunk, valóban Krisztust vesszük,
az Ö gondolataival töltekezünk, a kegyelem napsugarában kifejlődünk,
lassanként átváltozunk, gondolatainkkal Krisztus gondolatainak mértékéhez igazodunk. Igy lesz célunk az Ö célja: egyesülés Istennel,
istenülés, új teremtés, érzelmeinknek áttüzesed.ése, akaratunknak az Ö
akaratához szabódása: az Isten fényes képemásának kialakulása; lélekfakadás, virágbaborulás : lelki élet. Hasonlóképen mondom a
szentolvasót és nézem az Or Jézust szerető, Öt gondozó, az Or Jézus
örömeiben és fájdalmaiban osztozó édesanya-szívet: a Boldogságos
Szűzet. Ettől a nézéstől megilletődik a szívünk, melegedik, gyengéd
szeretetben erősbödik, mert az Edesanyának gondolataival, érzelmeivel
töltekezik. Ezáltal Isten gyermekévé, az erények harcos hősévé,
Krisztus Király katonájává válik.
A szent kereszténység nagy titkait, vallásos lelki életünk mibenlétét, módozatait és eszközeit tárja fel Olvasói előtt az

·lJ..t UD.n..

,.~ Ezzel azt célozza, hogy

az Istenből minél többet magunkba
vegyünk, mi több: lelki életünkben Istennel értelmi, érzelmi
~========== és cselekvő kapcsolatba lépve Krisztoforoszok, Krisztus-hordo;;;
zók legyünk!
Am az, akinek lelke a nagy igazságok fényében megvilágosodott, akinek lelke
Krisztussal telítődött, az kicsorduló örömében apostollá lesz, másnak is ad gazdagságából,
juttat javaiból . . . Az erős hit és tevékeny szeretet ért hozzá, hogy alkalmas pillanatban az életgondtól megfáradottak kezébe adja foJyóiratunkat. Hadd telítődjenek az
Isten gondolatainak szépségével, fényével, Krisztus Király szeretetének mézével és
olajával azok is, akik ma még a széles úton járnak!

VIll.évfolyam, 2. szám.

Utllllk

1941. október l.

Irto: CSAVOSSY ELEMt:R S.

J.

A katakombai Jó Pásztor Krisztustól a késő
ókori és kora középkori liturgikus Rex gloriae
Krisztuson át jutott el a keresztény lélek a Szent
Ferenc és Szent Gertrud korabeli szenvedő Krisztushoz és találta meg oldalsebén keresztül szentséges Szívét. Ez a Jézus Szíve-tisztelet keletkezésének története. S Jézus Szívén át napjainkban
ismét eljutott az eucharisztikus Királyhoz, az ő
társadalmi királyságában újból visszatért a dicső
ség Királyához, de nem felejti el, hogy ez a
dicsőséges király szelíd igája által, Szíve és szeretete által uralkodik a népek szíve fölött.

A Krisztus Király-eszme
XI. Pius pápa 1925 december utóján új ünnepet rendelt el az egész Egyház számára: Krisztus
Király ünnepét. Ezzel a ténnyel nem az ünnepek
számát akarta szaporítani, hanem bele akarta
vinni az ünnep megülése által a lelkekbe az
ünnep alapgondolatát. mely korunkban a felburjánzó téves vélekedésekkel szemben annyira idő
szerű: hogy Krisztus nemcsak az egyén, nemcsak
a család, nemcsak a magánélet, hanem a közélet, az állam, a társadalom királya is, és hogy
jogarának alá kell vetniök magukat a tudománynak, a művészeteknek, a gazdasági és politikai
életnek is, szóval, hogy Krisztus az emberi élet
királya, annak minden vonatkozásában és megnyilvánulásában.
A Krisztus Király-eszme eleven cáfolata a
liberalizmusnak, mely a vallást és az evangéliumot csak a templomba és sekrestyébe, legfeljeb h
még a családba akarja visszaszoritani. Cáfolata
a szocializmusnak, mely a vallást magánügynek
tekinti. Cáfolata a totális állameszmének, mel y
az Egyházat ki akarja szorítani az iskolából. a
nevelésből. még a nyilvános karitászból és a
szociális tevékenység területéről is.
A Krisztus Király-eszme voltakép oly régi,
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mint a kereszténység. Hiszen Krisztusnak királyi, főpapi és prófétai címe elválaszthatatlanok
személyétől. Tu rex gloria e Christe, "te a dicső
ség királya, Krisztus" - zengi már az első keresztény századoktól kezdve a liturgia. Mégis a
mult század második felében mozgalom indult
meg azzal a céllal, hogy Krisztus társadalmi
ktrályságát különös hangsúLlyal kiemeljék és
ennek érvényesítésére s a köztudatba' állítására
külön liturgikus ünnepet vezessenek be.

Kapcsolata Jézus Szívével
Nem mindenki tudja, hogy ez a mozgalom a
Jézus Szíve-tiszteletből vette eredetét és szoros
kapcsolatban áll a nemzetközi eucharisztikus
kongresszusokkal. A mozgalom Paray-ból, a
Jézus Szíve-tisztelet bölcsőj éből indult ki Jézus
Szíve társadalmi királyságának jelszavával.
Ez a jelszó vezetett azóta a világkongresszusok eszmei célkitűzésében. Ott szerepelt a jeruzsálemi, ott szerepelt a római kongresszuson és
végre testet öltött XI. Pius Quas primas körlevelében és a Krisztus Király-ünnepben. Jézus Szíve
szociális királyságáról írt hatalmas művet az
Imaapostolság lánglelkű terjesztője az egész
világon, P. Ramiére S. J. Hiszen az Imaapostolság
lényegében nem céloz mást, mint Jézus Szíve
országának megalapítását az egész világon.
Jelszava: Adveniat regnum tuum! "Jézus Szíve,
jöjjön el a te országod'"
Azonban a hivatalos Egyház nem "Jézus Szíve
társadalmi királysága", hanem "Krisztus Király
ünnepe" néven vezette be az új ünnepet az Egyházba. Ennek tisztán liturgikus okai voltak.
Lényegben a pápa semmiképen sem akarta megtagadni az ünnep eredetét és központi gondolatát, t. L, hogy az ünnep a Jézus Szíve gondolatkörből született meg és szoros kapcsolatban áll
Jézus Szívével. Azért rendelte el XI. Pius pápa,
hogy Krisztus Király ünnepén, október hó utolsó
vasárnapján minden templomban a XIII. Leó
által megszövegezett és XI. Pius által kiegészített világfelajánlási imát mondják el Jézus SzÍvéhez. Ez a rendelkezés világosan bizonyítja,
hogy XI. Pius gondolatában a Krisztus Királyünnep Jézus Szívéhez kapcsolódík. Ellenkező
esetben a Jézus Szíve-tisztelet momentumának
mellőzésével külön felajánlási imát szerkesztett
volna. A Jézus Szíve-gondolat az ünnep egyik
himnuszában is kifejezésre jut, sőt az antifonák
is érintik ezt az eszmét.
Az a tény, hogya felajánlást, melyet előbb
Jézus Szíve ünnepén végeztek, most Krisztus
Király ünnepén kell végezni, viszont Jézus Szíve
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ünnepére a pápa, külön engesztelő imát rendelt
el, világosan mutatja, hogy a Krisztus Királyünnep valamikép testvéri ünnep, némileg kiegészítője a Jézus Szíve-ünnepnek, mondhatni mintegy kettős ünnep, amelynek középpontjában
Jézus áll az ő isteni Szívével, az egyikben inkább,
hogy megsértett szeretetében engeszteljük, a
másikban, hogy királyi felségének hódoljunk.
De semmiképen sem ,*arja Krisztus Király
eszméje a Jézus Szíve-eszmét elhomályosítani
vagy elmellőznL Krisztus az ~ Szíve nélkül nem
volna az a király, akit ezen az ünnepen tisztelünk és imádunk.
Rosszul tesznek tehát azok, akik Krisztus
Királyt szeretnék Jézus Szíve helyébe tenni s az
új ünnep bevezetése után már fölöslegesnek vagy
másodrendűnek tartják a Jézus SZÍv.e-ünnepet,
sőt előbbit a férfilélek számára megfelelőbbnek
mondják. A Krisztus Király-gondolat minden
bizonnyal új fényben és nemcsak a férfi, hanem
a női lélek előtt is megragadó háttéren ragyogtatja fel a Szent Szívet, de viszont Krisztus
Király is, Szíve nélkül, ugyanúgy nem mélyíti
el a maga teJjességében Krisztus királyságának
gondolatát, amint általában Krisztust magát egész
benső mivoltában és lényében szent Szíve nélkül
megérteni nem lehet.
Használjuk fel a Krisztus Király-eszmét a
Jézus Szíve-tisztelet gyakorlásában, ajánlásában
és terjesztésében, főleg az ifjúságnál s a férfivilág előtt. Ez a gondolat lendületet ad a Szent
Szív apostolságának, lendületet, hogy érdekeiért
síkra szálljunk és a végső győzelem bizonyságában reménykedjünk s a Szent Szív-tisztelet
magasztosságát új megvilágításban lássuk. De
egészen helytelen és káros dolog volna, ha a
Krisztus Király-eszmét a Jézus Szíve-tisztelet
helyébe vagy annak csorbítására akarnók felhasználni. A kettőt össze kell kapcsoini és az
Oltáriszentséggel vonatkozásba hoznL Igy a
három legmegragadóbb motívum egyesül áhitatunkban és apostolságunkban: Krisztus Király,
az Eucharisztia és a megváltói Szív, mely mindkettőnek
legbenseje, kisugárzása és egybefoglalása.
Különösen a Katolikus Akcióban nagy előny
nyel jár a Krisztus Király és a Jézus Szívegondolat ügyes egybekapcsolása. A Katolikus
Akció semmiképen sem nélkülözheti azt az erőt,
mely a Jézus Szíve-tiszteletben rejlik. Vezessen
azért ezen a téren is és meríts e az erőt és áldást
Krisztus országáért folytatott tevékenységében
abból a forrásból, mely minden erő és kegyelem
kútfeje, a világ Megváltója s a nemzetek dicső
Királya szentséges isteni Szívéből!
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"Boldogolt a szelideIt, Inert ölt Lirjá~ a földet ... "
Irt.: Dr. Városi Isl",án

A győzelmes csatákat, amelyeket hadseregek vívnak egymással, emlékmü szokta megörökíteni. Igy volt
ez Thermopylétől kezdve a tannenbergi győzelemig, és
így lesz, amíg csak ember él és küzd .a földön. A legigazibb és legértékesebb, mert mennyországot érdemlő
győzelmeket azonban nem jelöli emlékmü közöttünk.
Vagy legalább is csak nagyon ritkán. Ezeknek a győ
zelmeknek rendesen csak a mindent följegyző lsten
állít emlékmüvet, de ő is csupán az örökkévalóságban.
E győzelmek hősei itt járnaJk közöttünk. Hogy nemigen ismerjük őket? Igaz, de ez nem változtat a ,tényen,
hogy valóban hősök ... Nem kíséri díszszázad őket,
diadalkapuk selyme-virága nem simogatja léptüket és
az utcák két oldalán nincs éljenző tömeg, amerre elhaladnak. Ruhájukon nincs aranysujtás vagy bíborszalag, kezükből hiányzik a hao;lvezéri pálca é9 homlokukon nem láltunk borostyánkoszorút. Sokszor ütöttkopott ruhában járnak, kérges a kezük és arcukat
gondok árnyékolják ...
Kik ezek a vérbeli hősök? Akik legyőzik .önmagukat.
Hol van a harcterük? A mindennapi életben. Néha
otthon, néha a piacon. Van úgy, hogy a csirize,;tál mellett és van úgy. hogy a pult mögöU. Esetleg füstös
irodákban vagy szappanszagú mosókonyhákban. És így
tovább ...
önmagunkat legyőzni és ezáltal meghódítani az
Isten országát: ez a legnagyszerübb győzelem és ennek
hősei a legigazibb hősök. E győzelem egyik fajtáját
jelöli meg Urunk az áldoH hegyibeszéd második igazságában, amikor azt mondja: "Boldogok a szelídek,
mert 'ők bírják a földet." (Máté 5, 4.)
Szelídség. .. a pogány gúny egyik leggyakoribb
céltáblája.
Szelídség ... báránya farkasok között.
Szelídség. .. hófehér galamb a viharfelhők kelIős
közepén.
Egyike ma is azoknaJk az erényeknek, amelyektől
legjobban fáznak az emberek. Vajjon miért fáznak tőle
a kereszténység második ezredében is? Azért, ment
többnyire még ma sem tudják, hogy mi az. Összezavarfák olyan jelIemvonásokkal, ameJyektől egészséges,
épkézláb ember igazán fázhat. Pedig a szelídség nem
gyámoltalanság. Nem ügyefogyottság. Nem gyáva lapulás. Nem gerinctelenség. Aki szelíd, az nem ütődött és
nem is "e világra nem való" ember. Mégcsak nem is köznevetség tárgya, akivel packázhatnak az utcagyerekek ...
Nem.
A szelíd: hős. Aki legyőzi önmagát, hogy meghódítsa az eget.
És miben győzi le magát? A harag visszataszító
szenvedélyében.
Mert a szelídség nem más, mint fölséges erkölcsi
erény, amellyel az ember emberhez méltó módon uralkodík a természet haragos kitörésein.
Másoknak nem okozni jogtalanságot és nem sértegetni őket, amikor a föllobbanó harag éppen ezt
sugallja nekünk. A metsző szókat és kegyetlen meg-

jegyzéseket letépni a nyelvünkről. Összeszorított szájjal hallgatni, amikor a vérző szív azt mondja nekünk:
mos't vágj vissza, marj az elevenjébe, hadd érezze ő
is, hogy mit jelent a megalázottság és a szégyenülés
fulIánkja. Tépd össze. Karmold meg szemtől-szembe
azt a másikat, aki a te személyed őfelségét megbántani
merészelle ... Ime, ez mind a szelídség győzelme bennünk.
De nemcsak az a szelídség, amely fékez, hanem az
is, amely elvisel. Szelídek vagyunk, ha nem bántunk
mást, akit pedig az első pillanatban bántani szeretne
bennünk az ösztönös harag. De szelídek vagyunk akkor
is, amikor harag nélkül viseljük el azokat a sértéseket,
amelyekkel mások illetnek bennünket. C sitítan i a
bosszúvágyat és elaItatni a kegyetlen gyülölködést, az
édes bosszút. Könnyünek látszik mindez, míg meg
nem sért valaki. De ha megsért, há,t elhomályosodik
bennünk az evangélium és elhalkul a krisztusi szó.
- Ki vagyok én?
- Minek néz ez engem?
- MegáIlj, jön még kutyára dér!
Igy és még ezer másféle módon háborog bennünk
az indulat szennye. De vajjon gondolunk-e arra ilyenkor, hogy íme, az Isten megengedte ezt a velünk való
keserves bánásmódot? Miért? Mert a lelkünknek talán
éppen az ilyen bánásmódra van szüksége. Mert hiányzik még belőlünk az Isten előtt annyira kedves szelídség. Mert nem tudtunk eddig békejobbot nyujtani
azoknak, akik megbántottak. Mert nem imádkozunk
eIlenségeinkért ... Hát az Isten most vésőt fogott egyegy érzéketlen ember nyelvében, hogy ránk vésse ezeket a gyönyörü vonásokat. Tüzet gyujtott egy-egy indulatos ember haragjában, hogy ráégesse vele egyéniségünkre ezt a fölséges erényt. Emberi sértést szimatolok, pedig az Isten végtelen jósága simogat. Alkalmat
ád az önnevelésre, hogy szebb legyen egykor mennyei
koronám. És én félreütöm a felém kinyujtott ajándékozó kezet... Azt mondja Szent Bernát, hogy a
kere.zténynek, ha nincs senkije, aki neki kellemetlenkednék, akkor keresnie kell valakit mindenáron, csakhogy a szelídség erényét gyakorolhassa ... Milyen másképen látnak a szentek.
De meg azután azt is meg kelI gondolnunk, hogy
a szelídség, amilyen kedves az Isten előtt, olyan hatalmas fegyver itt a földön is. Meglepő, de így van.
Irtóznak tőle sokan é. mégis nem tudnak küzdeni
ellene. Tapasztalati tény, hogy a fölizgatott embereket, az utcák csőcselékét, a haraggal tajtékzókat, a
gyülölet megszállottjaiJt semmi sem tudja olyan könynye n legyőzni, mint éppen a szelídség. Talán nem mindíg azonnal győz. De emléke évekig kísért éppúgy,
mint a kiontott vél' vagy meggyalázott test. És talán
akkor aratja végső győzelmét, midőn a szelíd már
régesrég elfeledte. Szalézi Szent Ferenc, a lelkek nagy
alakítója írja egy helyen, hogy "Semmi sem c.iIIapHhatja le gyorsabban a felbőszült elefánt haragját,
mintha egy bárányt lát". Igaza van. Ugyan ki ne látta
volna' már .saját életében is, hogy a szenvedélyes, szigorú, haragos intelmek legtöbbször hatáslalanok vagy
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legtöbbször csak daccal fütöttkeserüséget keltenek a
megintettben ? Viszont a szelíd szó mindíg megteszi
hatását előbb vagy utóbb ...
Szülő vagy? Hát akkor gondolj erre is.
Tanító vagy? Hát akkor miért feledkezel meg anynyiszor erről?
Följebbvaló vagy? ~s mégis figyelmen kívül hagyod
ezt a csak földi szempontból is annyira hatásos eszközt. Miért? Mennyi megnemértés, civódás, marakodás
van a társadalomban. Családokban, hivatalokban, mühelyekben stb. Mert az emberi rövidlátás nem akarja
megtanulni a szelídség örök szabályát. Pedig milyen
sokszor megismétlődhetne közöttünk Szent Filemon
története. " Hallottatok-e már Szent Filemonról?
Egyiptomi színisz volt. Könnyelmü, léha és pogány. Mikor a nagy keresztényüldözések idején elfogták Apollonius szerpapot, Filemon is- ott voht a
tömegben, amely szitkozódva követte a vértanút. Sőt.
Ö még a többieken is túltett. Atkozta a keresztényeket
és egyszercsak odaugrott Apolloniushoz és öklével
hatalmasat suj tott a megkötözött hitvalló arcába. A
vértanú ránézett. Szitkozódott? O nem. Haragra gerjedt? O nem. Visszaütött? O nem. Csupán szelíden,
mosolyogva ennyit mondott: Fiam, legyen neked irgalmas az Úr és tetteidet ne rója bünül ... Ez a szelídség térdre kényszerítette Filemont. És íme, az ember,
aki a keresztényekre szórt átkokkal indult el aznap
útjára, mire Apolloniust a bíróhoz kísérték, már maga
is keresztény volt. ~s hamarosan vértanúságot szenvedett Krisztusért ...
~rtsük meg és tanuljuk meg ezt a sokak által meg
nem értett és meg nem tanult szelídséget. Nagyobb érték
ez, mint diktátorok csontos ökle és erősebb hatalom,
mint a katonák mílliói. Hány veszni induló családot,
züllőfélben levő fiatal lelket lehetne megmenteni, az
Egyház és állam hány fanatikus ellenségét lehetne lefegyverezni, ha a ;;zelídség IliIlkületével és szavaival
közelednének hozzájuk az emberek.
Szelídség ... tünődik el a mai ember, aki természetesnek veszi, hogy programmokat ugyan hirdetni
szokás, de megtartani nem. Lelke legmélyén ott ólálkodik a meggyőződés, hogy az evangélium tanítása is
csak arra való, amire valók szerinte a többi programmok is: hirdessék a papok, de felejtsék el a keresztények ...
Szelídség. " mondogatják magukban. De hát ma,
amikor az emberek idegrendszere fölmondja a szolgálatot, amikor a jogot az erőszak, a megértést az ököl,
a tehetséget a könyök helyettesíti, vajjon lehet még
valaki szelíd is?
Lehet.
Krisztus minket is látott és nekünk is mondotta:
"Tanulja,tok tőlem, mert szelíd vagyok és alázatos
szívü". (Máté 2, 29.) ~s valóban, ilyen volt az Úr.
Hiszen már a próféták is hirdették, mégpedig sok száz
évvel a születése előtt, hogy ilyen lesz. ~s amikor a
mindenség Királya népe örömrivalgása közt bevonult
Jeruzsálembe, szamárháton ült. MLt is jegyez föl erről
az Evangélista? Ime: "Ez pedig mind lőn, hogy beteljesedjék, mit a próféta jövendölt, mondván: mondjátok meg Sion leányának (t. i. Jeruzsálemnek és a
választott népnek): Ime, a te királyod jő neked szelíden, ülvén a szamáron." (Máté 21, 4-5.) Milyen
szépen jövendöli róla lzaiás: "Nem fog kiáltani, nem
válogat személyt s nem hallják odakinn az ő szavát ... " (42, 2.) Mit akar ezzel mondani a próféta?
Hogy Jézus csendes, szelíd taní,tó lesz. Hogy nem fog
hasonlítani a forrongó korok lármá-s vámszedőihez.

Nem kérkedő és nyegle pártvezér le.;z, aki szórakétákkal csalogatja magához a népet. Viszont ha elmélyedünk a Szentírásban, akkor azt is látjuk, hogy Jézus
szelídsége nem kényelmesség és nem közönyösség. Nem
ügyetlenség és nem keleti passzivi,tá.;. Hiszen roppant
fáradalmak közt folytonosan hirdette az Isten országát. Ha mennyei Atyja dicsöségéről volt szó, akár korbáccsal kezében is résen állott. ~s volt idő, amikor
szinte víllámló szemmel, az emberek előtt érthetetlen
magatartás.;al -kiáLtott: "Jaj pedig nektek, képmutató
írástudók és farizeusok I kik bezárjátok mennyeknek
országát -az emberek előtt. Mert ti nem mentek be s
a bemenőket sem hagyjátok bejutni." (Máté 23, 13.)
És ami a legfeltünőbb, még ezekkel az annyiszor megrótt emberekkel szemben is tudott szelíd lenni. Szemükre vetette gonos21ságu-kat, de valami csodála.tos, az
istenemberi Jég mélyeiböl előtörő szelídség lebegett a
szavai fölött. Gondoljunk a Golgotára. Ott i.. ott voltak a farizeusok és sanda szemmellesték áldozatukat
az írástudók is. De Jézus így imádkozott: "Atyám,
bocsáss meg nekik, ment nem tudják, mit cselekszenek". (Lukács 23, 34.) Ellenségeiért is szenvedett. Adáz
gyülölőinek bünét is magára vette. Eleget tett a menynyei Atyának nemcsak János apostolért, de Kaifásért
is. Adott és ád kegyelmeiből mindenkinek. Adott Nerónak és Assisi Ferencnek. Ad az odesszai lövészárkok
szovjet-ujoncainak és ád a lepratelepek apácáin'ak.
Hisz kegyelem nélkül nem üdvözülhetnek, ha ak~T-,

nak...

"

Vajjon próbáltuk-e mi már úgy egészen komolyan
megfontolni az Úr szavait: "Tanuljatok tölem, mert
szelíd vagyok és alázatos szívü"?1 Nem azt mondja
az Úr, hogy ne érezzetek haragot. Ezt nem is taníthatta. Hiszen a harag benne van a mi emberi természetünkben, amint már Szent Jeromos is tanít. De és ezt tanítja Krisztus a keresztény ember ne
engedje e1ragadtatni magát a harag szenvedélye által.
Legyen úrrá az indulaton. Győzze le magát. Akár az
első században él, akár a huszadikban. Akár a cézárok
diadalkocsiját látja, akár a szentév budapesti hajókörmenetét. Akár parlamenti vezér, akár hagymás kofa
a makói piacon. Nehogy szégyenkezve és megsemmisülten kelljen hallania egykor az Úr szavát: miért nem
tanultál tőlem?
Vigyázzunk! Amikor Krisztus a szelídségTől beszél
és a megbocsátás értékét hangoztatja, nemcsak tanácsot ád, hanem parancsot is. Gondoljunk csak a pünkösd utáni XXI. vasárnap evangéliumára. Amikor a
parabola királyi embere 10,000 talentumnyi adósságot
enged el szolgájának és a szolga hitvány 100 dénárnyi
kis adósságot sem akar elengedni szolgatársának. Mi
történik? Megharagszik a királyi ember és börtönbe
vetteti ezt a kegyetlen szolgát, amíg csak meg nem
fizeti ő maga is az imént elengedett óriási tartozást.
Mert így gondolkozik a nagy úr: ha én könyörültem
rajtad, akkor nem kellett volna-e neked is könyörülnöd a te szolgatársadon? És az Üdvözítö azt mondja a
példabeszéd végén: "Igy cselekszik az én mennyei
Atyám is veletek, ha meg nem bocsátotok, kiki az ő
atyjafiának, szívetekből". (Máté 18, 35.) A Szentírás
egy más helyén meg azt sürgeti ismét: "Bocsássatok
meg és megbocsáttatik nektek". (Lukáca 6, 37.) Mindezekkel a szavakkal a megbocsátó irgalma'! és a türni
tudó szelídséget parancsolja nekünk ...
Ha Krisztus csak büntetné azokat, akik az ő szavát semmibe sem veszik, akkor is éppen elég okunk
volna a azelíd Krisztus-követésre. Az Úr azonban nagyszerü jutalmat is ád mindazoknak, akik az életideá.1t

október l.
nem az evangéliumon kívül keresik. Ime, boldogoknak
mondja a szelídeket is. Miért boldogok? Mert ők bírják a földet. Es mit jelent ez a .kifejezés? Kettőt is
jelent. Aranys7.ájú Szent János egyik értelmezése szerint: a szelídek békében és nyugodtan élnek mindenütt
a földön. De jelenti azt is, hogya szelídek elnyerik
majd a jövendő örökséget, a mennyek orozágát.
Boldog akarsz lenni?
Nézd, a világ azt mondja neked: akkor csak rajta!
Elő az ügyességgel! A patkóval bélelt ,könyökkel! A
mindíg meggyöző ököllelI Tíz körmödet vája a föld
porába és ordíts d tele szájjal, hogy minden a tiéd:
föld, hírnév, szerelem, pompa... és velük együ~t a

Hajnal
Fölserkentem az éji álomból, megmostam
magam patakok jéghideg vizében: kiállhatok hát
az ég alá várni a hajnalt.
Várom kelet első üzenetét, az első fénysugárt.
Vár om a szürkület tisztulását.
Várom a föld nagy percét, imádkozni akarok.
Lelkemben csend van és nyugalom. Még nem
szóltam egyetlen szót sem, hozzám sem jött szó,
új vagyok, most születtem az éjtszakából.
Életem tengere vár, minden vár, mindenki
vár, mert közel a hajnal, tehát várakozni kell.
Kelet cgére hirtelen fellépett a Nap, széttárta ragyogó sugárkezeiL
Életemet elönti a piros fény. Lecsukom a
szemem, hogy jobban lássak; kezem szabad, mindent elengedtem.
Isten!
Én mondom-e vagy csak hallom, amint a
Mindenség mond j a ?
Én is mondom. Oh, szabad kimondanom!
Isten, én Istenem! Minden alkotója; Végtelen
a kis életünk felett; kis életem mérhetetlen nagysága, Te, Egyetlen!
Áldott legyen az Isten ezen a hajnaion és
minden hajnalokon!
Tiéd a dícséret, a dicsőség, a győzelem, az
uralom és a hatalom mindenütt, mindörökké!
Hallgasd meg a Minden imáját! Nemcsak én
imádkozom; túl kicsi hang ez, bár tudom, meghallod azért.
Neked szól, Uram, ez az áldás; az Elsőnek,
aki nem volt és lesz, de van: fönséges, osztatlan
Háromságodnak, az Alkotó Atyának, a Megváltó
Fiúnak és a Kisugárzó Léleknek, aki a Szeretet!
Áldjon a Boldogságos Szűz Mária, Fiad és
mindnyájunk Anyja, a szeplőtelen és hétfájdalmas
Asszony!
Áldjanak az ég minden szentjei, idősebb testvéreink, a dicsőséges Anyaszentegyház, a Célhoz
értek, a szűzek és vértanúk, minden idők hitvaUói.
Aldjon a Teremtett Világ: minden Tejutak,

UtaDk
csömör, az undor, a vérbaj é .. a kin ... Végy aranyserleget a kezedbe, mint a bibliai Botdízsár király.
Tégy rózsakoszol út fej edre, mLnt a pogány Róma állattá
süllyedt patríciusai egykor. Iratkozz be valami olyan
pártba, amelynek jövője van. CSllJUakozz valakihez, aki
uralomra tör,. hogy biztosítv a legyen a jövőd, ha kell,
hát mások hulláján keresztül ...
Igen, mindezt a világ mondja neked, amely rövidlátó, mert elveszíteNe az evangéliumi hit és egyúttal
a józan ész kettős szemüvegét. Krisztus pedig azt
mondja: a boldogság útjai közül egyik legnehezebb, de
legbiztosabb az, amit a Hegyen mondottam: légy
szelíd ...

1.la: Cser László S. J. (Peking)

miket még nem látott szemünk, minden Napok,
Holdak, Csillagok és Bolygók csodálatos pályájukon, különös színeikkel!
Áldjon a Föld: sara, melyből vétettünk; izzó
tüze, vulkánjai, földrészei, tengerei, hegyei, szigetei!
Áldjanak az Elemek: a Tűz, a Víz, a Szél és
minden Anyag.
Áldjanak a virágok és lombok, minden élők
és mozgó k, minden fák madarai és minden tengerek halz.i!
Áldjon minden élő Ember, kicsik és nagyok;
érjen el Hozzád a fájdalom, a dal, a sóhaj és a
könny; járuljon Eléd a zord férfiak kemény könyörgése és a gyermekek ártatlan szavai!
Végtelen, Kimondhatatlan, Hatalmas, Úr, Alkotó, Fenntartó, Vezérlő, - imádkozik egy nap
hajnala, hallgasd meg könyörgését!
Istenünk!
Mi Atyánk, ki a Mennyben vagy, szenteltessék meg a Neved, legyen Országod a föld, akaratod teljesüljön, mint Ott, úgy Itt is: mindenütt
és mindenkiben.
Istenem!
Aki megengedted ezt a bizalmas szót, ki az
Atya nevét kívánod hallani tőlünk, - ki mert
volna magától így nevezni Téged?
Atyánk!
Világcsaládunk F enntartój a, életünk Kenyérosztója, gyermekségünk Nevelője, házunk Ura,
mi Atyánk!
Emelj térdedre minket, gyermekeidet! Taníts
meg Házad Törvényére, vigyázz reánk!
Nevelj minket a Te bölcseségedre; fiaid nem
lehetnek rossz, tékozló fiúk!
Mi Atyánk, Isten!
Nincs más szó, amit a Hajnal megengedne.
Most még nincs semmi zavar bennünk; hajnal van; vége jó és rossz álmainknak: mindennap
újra születünk Karjaidban.
Hajnal van: Miatyánk Isten, Ki a Mennyben
vagy, szenteltessék meg a Te Neved!
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Utunk

2. szám. 1941.

ltlD I SdloalloEt Szigmd U. S. B.
Az Úr 1925. esztendejének utolsó nap,an XI. Pius
pápa egy új ünnepet iktatott be az Egyház hivatalos
liturgikus imaéletébe: Krisztusnak mint a társadalom
Királyának ünnepét.
Az ünnep proklamálásával maradéktalanul kifejezésre jut Krisztusnak mindenre kiterjedő joga és végnélküli uralkodásának abszolút bíztos ténye.
Már XIII. Leó hangsúlyozta ellentmondást nem
tűrő határozottsággal, hogy az emberiség társadalmi
életi nek kétségbeejtő csődjéből és a szociális forradalom meredek lejtőjéről csak e g y út vezet a kibontakozás felé: Krisztus szuverén királyi jogainak elismerése - minden téren. Már erre az első fényvillanásra 89 püspök kérelmezte a világ minden tájáról,
Rómától, a nagy Király pirosbetűs ünnepét. A pápák
még nem siettek. Nemcsak azért, mert Róma nem siet,
de a helyzetnek még érnie kellett. A Helytartók általánosabb és egyetemesebb óhajra és sürgetésre vártak.
Csakugyan, egypár évtized mulva a zűrzavar csak
nőtt, az általános nyugtalanságnak pedig oly félelmes
jelei mutatkoztak, amelyek könyörtelen szétrobbantással fenyegették a társadalom alapjait. S mikor már
úgy látszott, hogy az alvilág minden sötét hatalma
kiszabadult és szövetkezve a földi istentelen erők
kel detronizálják az örökkévalóság nagy Királyának
trónjá~ és mikor már 547 bíbornok, érsek és püspök
kérvénye esdekelt az égi Király földi helytartója előtt,
XI. Pius, az egész keresztény világ öröme és tapsa
között ünnepélyesen kinyilvánítja Jézus Krisztusnak
mint Királynak szociális ünnepét és annak időpontját
minden esztendő október havának utolsó vasárnapjában jelöli meg.

.

Nem új tan, nem u, dogma. Egyidős az Egyházzal itt a földön. Az örökkévalóság mértékegységével
mérve pedig egyidős Jézus Krisztussal. Mielőtt Abrahám lenne, Én vagyok - és tegyük hozzá: Király
var,yok. Romulus, Remus, Nagy Károly, Augustus előtt
már Király ...

..

Amikor Jézus kijelenti magát a népek és nemzetek előtt, mint Király tűnik fel, aki egészen természetes, hogy királyok hódolatát fogadja.
Királyi epifánia.
A Vízkereszt liturgiájának királyi trónusához az
októberi Krisztus Király-ünnep csak egy-két modern,
aktuális vonást nyujt. A dogma már Vízkeresztkor
megjelenik az emberiség élettörténetében.
A kereszténységnek mindenkor féltve őrzött kincse volt a Krisztus-jelzők között a K ü r i o s, amely
az Istenembernek határozottan nagyúri, királyi mivoltára mutat. Ezt sejteti a m a i e s t a s D o m i n i
sűrűn alkalmazott kifejezés is.
Az egyházi év is a Krisztus Király sugárzatában
él. A Vízkereszt utáni vasárnapok mind utalnak rál
A nagybőjt Lelke is leheli, bár itt háttérbe húzódik
a Király alakja, mert megkezdődik a párviadal a világosság királya és a sötétség fejedelme közt. A királyi
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küzdelem nyitánya a virágvasárnapi liturgiában adádik. Virágos és pálmaágas, ujjongó tömegek sorfal a
közt, szőnyeges utcákon át, teljes királyi pompában
vonul be a nagy Király a városba, hogy - szenvedjen. A liturgia még a nagypénteki szenvedő Krisztusban is Királyt ünnepel! A kereszt tehát nem a szégyen bitófája, hanem a győzelem dicső jelvénye. Ezért
írta a középkor szerzetese a Keresztrefeszített képe
köré e szavakat: "A királyok Királya és az urak
Ura."
A húsvéthajnali sírrepesztésével azután megdönthetetlenül megalapítja királyságát - per omnia saecula saeculorum .•.

•

Az Egyház liturgiája Jézusnak mint a megdicsőült
Üdvözítőnek vonásait teszi előttünk nagyon szemléletessé. Ez a liturgikus Krisztus - a dicsőség Krisztusa. Ennek szemében a karácsony "nem jászolidilI,
hanem király-ünnep", az epifánia pedig "az Üdvözítő
nek hatalommal teljes isten-császári megjelenése", a
húsvét Krisztusa "az egész üdvtörténet ura és vezére",
mondjuk: Királya.

•

Sokszor elnéztem Pannonhalmán a koronázási
palástot. Próféták, angyalok, apostolok és vértanúk
megdicsőült karai felett uralkodik Krisztus, a Király.
Mintha az egész palást ezt hirdetné: a Királyt, akinek minden él, jöjjetek, imádjuk ..• Krisztus, ellenségein győzedelmeskedve trónol. A zsámolynál hevernek a pokol és halál szimbolumai: maga pedig teljes
fényben és földöntúli pompában, teljes hatalommal és
dicsőséggel fogadja a mennyei udvar hódolatát, "a
legfőbb királyt megillető mennyei liturgiát" .
Ime, az egyik legrégibb művészi emlékünk az
Isten-Királyt állítja elénk ...

..

Két kép.
A németországi bencés kolostorok egyik gyöngyszeme: a marialaachi apátság. Bazilikájának szentélye
Krisztust úgy ábrázolja, ahogyan ezt a kereszténység
a késő antik kortól átvette. Jézus Krisztus mint
lsten-császár mutatkozik be. A mozaikkép értelmét
magyarázó írás szerint, Krisztus a hatalmas mozaikkép középpontjában trónol, földöntúli dicsőségének
glóriájában. Arca nem az a jóságos, ahogyan vigasztalhatta a jeruzsálemi siránkozó asszonyokat vagy
megsimogathatta az ártatlan gyermekarcokat vagy
betért nyájasan Mária és Márta vendéglátó házába ...
"Ez az arc sokkal több és kimondhatatlanul előke
lőbb, ez az isteni természetnek nemessége által min~en emberi kifejezés fölé emelt fenséges tekintete az
Urnak, a világ befejezőjé~ek, a világ bírájának és
a világ királyának. Christus vincit, Krisztus győz,
Krisztus uralkodik, Krisztus kormányoz."
A másik kép.
Ezzel Moszkva lepte meg pár évvel ezelőtt a
világot. A kép közepén Krisztus áll, királyi palásttal,
sötét é~ éjféli en titokzatos tekintettel, királyi gyűrű
től csillogó kezét csiI1apítóan nyujtja ki. A "király"
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körül hiányosan öltözött proletársereg szorong, rúttá
keményedett nők, csontig lesoványodott gyerekek,
ütések alatt összetört, meghajlott férfiak, olaj-, szén- és
bányatelepek munkásnépe. S a képmagyarázat szerint
Krisztus, a "király" ezt mondja a szerencsétleneknek:
Örvendjetek szenvedéseiteknek; ne lázadjatok fel
azok ellen, akik től munkát kaptok; ne törekedjetek
arra, hogy gyermekeiteknek jobb és emberibb létet,
nágyobb darab kenyeret szerezzetek; az élet rövid, az
örökkévalóság hosszú, benne megkapjátok béreteket,
csak tűrjetek ...
A Krisztus "király" mögött vörös ruhában áll egy
kövérre hízott polgár, akit azonban a tömeg nem lát,
felpuffadt kezében kötelet tart, a kötél vége egy szegény proletár nyakára hurkolódik ...
Maria-Iaach és Moszkva... 1941... Krisztus
Király vasárnapja.
A marialaachi Krisztus Király képe körül, az
oltár evangéliumi oldalán gyöngyökkel díszített főpapi
trón; a falon arany és zöld színekkel áttört szőnye
gek. A kolostor perjelének magyarázata szerint ezek
csak megerősítik azt a tényt, "hogy itt e g y k i r á I y
t á b o r o z".

Utunk
Moszkvánál a spanyolfal, a kötél, a palást, a
csak bizonyítja azt, hogy itt e g y n a g y K ir á I y t g ú n y o I n a k. Maria-laach-ban a Kürios áll
a liturgia teljes fényében előttünk, emitt spanyolfalként szerepel az elnyomó kapitalista rendszer bűne
mellett. Amott a történeti Krisztust látjuk az örökkévalóság aranyalapján, emitt mint az evangéliumi ópium
feltalálóját és a kizsákmányolt tömeg királyi ámitóját.
Maria-Iaach Krisztusa a dicsöség koronázott Istenkirálya, Moszkva Jézusa az istenkáromló világnézet
szentségtörő ábrázolása.
Én király vagyok ... (Ján. 18, 37.) Nem akarjuk,
hogy ez uralkodjék rajtunk .•. (Lk. 19, 14.) Ime, a
tétel és az ellentétel, a pólus és az antipólus szikrázó
összeütközése. Tart mind a mai napig! Az isteni Gondviselés megengedi sokak ítéletére, romlására és kárhozatára, de sokak üdvösségére. Mert végeredményben tölem, egyedül tölem függ, hogy Maria-laach vagy
Moszkva Krisztusa mellé állok-e?
gyűrű

.

Október hónap utolsó vasárnapja: az Isten totális
államának, a Krisztus Király vég- és határnélküli birodalmának ünnepi víziója.

Iri ... I Möller Lajos S.

Arpádházi Boldog Magyar Margit
(1243-1270)

A tatárjárás.
A nagy győzelmeket és nagy katasztrófákat néhány
perces ünnepélyes csenddel és mozdulatlansággal szokták ,ünnepelni. Igen, de ez éppen nem a feledésnek
halálos csendje. Az 1941. év már-már alkonyodik és
szinte általános csend és néhány ujságcikktől eltekintve, alig emlékszik meg valaki arról az óriási
kataszhófáról, amely hazánkat a mélypontra tuttatta,
oly kétségbeejtő helyzetbe, amelyhez még Mohács és
Trianon is alig hasonlítható. - Gondolunk a Sajó jobb
partján, Ónod és Mohi környékén lezajlott csatára,
amely nemzetünk színejavát megsemrIiisítette és a
tulajdonképeni tatárjárást megindította.
Mikor IV. Béla az 1241. év elején Kiev és Halics
elestéről értesült, nem ringatta tovább magát i1Iúziókban. Nyomban hozzálátott, hogya hazát a rátörő
veszélyre lehetőleg előkészítse. Körülhordatta a véres
kardot. De nem mozdult semmi. A hosszú békének,
amelyet a magyar élvezett, megvoIt a maga átka is.
Az egykorú Tamás, spalatói főesperes nagyon jól
ismerte a magyar közállapotokat, mikor azokat mint
szemtanú, így festi Ie: "EI valának a hosszas békében
puhulva, elszoktÍlk a fegyverviseléstől. A testi gyönyöröknek örvendve gyáva puhaságban salnyultak. A
magyarok termékeny és minden jóban bővelkedő földje
fiainak alkalmat adott, hogy vagyonuk bőségénél fogva
mértéktelen gyönyörökbe meruljenek. Az ifjúságnak
egyéb gondja sem volt, mint üstökét simogatni, bőrét
ápolni, asszonymódra magát piperézni. Az egész napol
válogatott lakomákkal és puha tréfákkal ütötték agyon,
és az éj tszakai nyugalmuka t reggel 9 óráig is elnyuj-
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tották. Egész életüket kies erdőkben és kellemes réteken, asszonyokkal enyelegve töltötték. Ily mulatságos
dolgokkal el lévén foglalva, hogyan is gondoltak volna
a harci zajra]" Hozzájárult még a "turáni átok", a
visszavonás E.zeIleme. Már a nyakukon volt az ellenség és ők gyanúsítják a királyt, gyanúsítják egymást,
gyanúsítják a főpapokat, akik - állítólag - csak
azért költik a tatárveszedelem hírét, mert nem akarnak a pápa által összehívott zsinatra menni.
Mikor végre a

betörő

tatárok elé felvonultak, az
ellenség erejét fitymálva még mindíg lenézték a könnyüfegyverzeLü, bárdolatlan ázsiai
hordát. "Sokaságukban elbizakodva csak gúnyt üztek
királyukból, mikor övéit buzdította, hogy derekasan
készüljenek a harcra és sok zászlót saját kezével osztott ki a főembereknek. Kedv, lelkesültség a harcra
- elégedetlenség ük miaU - nem volt bennük." Némelyek még - bizonyos önző érdekből - kívánták is,
hogy a király csatát veszítsen. Mikor Batu kán, a
kitiínő tatár hadvezér egy magaslatról hadászatilag
ügyetlen elhelyezkedésüket szemlélte, mosolyogva jegyezte meg: "Sok a magyar, de kezünkben vannak,
mert rosszul vezetik őket s mint a birkák, szűk akolba
zárták magukat." És ebben nagyon is igaza volt. Béla
királyt nagy államférfiúi képességekkel áldotta meg
Isten, de nem volt katona. Hozzá még ezidőtáj t nagy
félénkséget és határozatIanságot is árult el. Nem is
igen bíztak benne. Még Ugrin kalocsai érsek talentumára Iehetett leginkább támaszkodni, aki püspöktársaival derekasan forgatta a hazáért kardját. Mikor
az elsö rohamot április ll-én éjjel a Sajó hídföjénél
visszaverte, a többi vezér nagy örömében nyomban nekivetkőzött és aludni tért. Jött a másik roham. Lett erre
zűrzavar és összegabalyodás. Senki sem találta a lovát,
erdőkben rejtezkedő
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csapatát és nem tudott a szűk helyen egyik a másiktól mozdulni sem. A magyar sors meg volt pecsételve.
Azonközben a tatárok be is kerítették öket. Kiki menekűLt, amerre tudott. Egy részének a tatárok utat is
engedtek, hogy a leg vitézebb maggal aztán annál könynyebben végezzenek. A legjava ott is maradt a csatatéren. Hő ..i halált haltak: Ugrin kalocsai érsek, Mátyás
esztergomi érsek, Gergely győri püspök, Jakab nyitrai
püspök, Rajnáld erdélyi püspök stb. A világiak közül
megszámlálhatatlan sokan. A királyt leghűségesebb
hívei csak testükkel védve, életüket áldozva ragadták
ki a végveszélyből. Pedig a tatárok elsősorban reá
utaztak. üldözték is, nyomon kővetve őt.
Most már nyitva állott számukra az út egészen a
Dunáig. Raboltak, pusztítottak, gyHkoltak minden kímélet nélkül. A szegény nők sorsáról jobb nem is
beszélni. Söt, minthogy a Duna ez évben - szerencsétlenségre - befagyott, átmentek a Dunántúlra is.
Béla király feleségét, Máriát nyolc gyermekével
már 1241 március 17-én távoli rokonához, Frigyes herceghez Ausztriába küldötte. Maga a mohipusztai katasztrófa után Turóc, Nyitra é.. Pozsony érintésével
ugyancsak szerettei után Ausztriába ment. De csapdába
került. A kapzsi osztrák herceg, kihasználva Béla
király kétségbeejtő helyzetét, őt kincseitől megfosztotta, tőle három szomszédos vármegyét követelt, sőt
ráadásul Magyarországra tört s Győrig hatolva a tatárral versenyt pusztította az országot. Jól írja akkori
helyzetünkről egy olasz pap: "A szerencsétlen magyarokat mindenütt keserű harapásokkal szaggatták az
élesfogú vadállatok, aztán pedig meztelenül vetet,ték
ki a ~supasz földre."
Mária királynő - úgyiátszik,. hamarosan felismerve
a helyzetet - Frigye .. "vendégszeretetét" nem sokáig
vette igénybe, hanem Ausztriából kastélyába, a somogyIT.egyei Segösdre és innen Zágrábba, majd az Adriaitenger partjára menekült. Béla kb. ugyanezt az utat
tette meg, lehet, hogy Segösdtől már együtt családjával.
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Utolsó megállóhelyük Trau szigetén épült kastélyuk
volt. A tatárok egész idáig üldözték és még a tengerparton is leselkedve prédájukra, mint csaholó ebek
követelték kiadatását.
Útközben küldte szét Béla kéröleveleit minden
irányba, IX. Gergely pápához, II. Frigyes németrómai császárhoz és IX. Lajos francia királyhoz. Egész
Európa egyébként ekkor már a magyar katasztrófáról
és annak szörnyű részleteiről be.zélt. Egy jámbor
bajor szerzetes már meg is írta krónikájában: "Magyaror~zágot 350 évi fennállása után a tatárok megsemmisítették".
Sajnálkozásban nem volt hiány. "De bátorítás panasz~,lta Béla vagy segély nem érkezett, csak
szavak.
IX. Gergely .. írva olvasta a keresztény Magyarország sorsáról szóló jelentést és a domonkosok és
minoriták útján kereszteshadjáratra szólította fel a
német tartományokat. Ámde, minthogy ö maga is a
német császárral éppen hadban állott, II. Frigyes császár "megtérésétöl" tette függővé a valóságos segít"éget. Frigyes is csak akkorra ígért támogatást, ha majd
a pápával a dolgát elintézte. A francia és angol király
még kevésbbé gondoltak egy oly távoli ország megsegítésére.
Ezt a sötét, komor hátteret meg kellett rajzolnunk,
hogy Margit alakja rajta kidomborodjék és hivatását,
szerepét jobban megértsük. A királyi család kb. egy
évig volt a dalmát partok száműzött je, amely egyébkén,t,
valamint egész Horvátország a magyar menekülőktöl,
föleg asszonyoktól hemzsegett. Apácák is voltak köztük. Egy kis csoport a veszprémi Ilonával, akit a hagyomány a boldogok közt tisztel, Zárában kis kolostort is
alapított és többé nem is tért vi .. sza Magyarországba.
Béla tehát 1242. év nyarán Dalmáciából, ahol két leányát, Katalint és az idősebb Margitot s ennek jegyesét, Saint-Omer Vilmos grófot. eltemette, a somogymegyei Segö!!dre, a királyné kastélyába költözködött.
Majd innen a királyné gyermekeivel - nagyobb biztonság kedvéért Turóc várába ment. Ekkor már szíve
alatt hordozta az eljövendőt, akinek a haza történetében oly nagy szerepet szánt a Gondviselés.

A királyi fogadalom.
Ennek a kilencedik születendő királyi gyermeknek
sor.áról ugyanis a jámbor szülei már születése előtt
határoztak. Fogadalommal kötelezték magukat, hogy
saját családjuk és végképen lesujtott és minden emberi
segélyt nélkülöző, teljesen tönkretett haza üdvéért áldozatul szánják. Ha leány lesz, apácává kell válnia, életét valamely zárdában imával, vezekléssel eltöltenie.
A mai erkölcsi felfogás szerint ez a fogadalom
csakis annyit jelenthetett volna, hogy .zülei nem akadályozzák esetleges hivatását és mindent megadnak,
hogy azt, ha akarja, követhesse. De nem így gondolkodtak a középkorban. A gyermekek szinte ki voltak
szolgáltatva az apai önkér.ynek. Főleg a leányokat
férjhez adták vagy zárdába küldték, nem egyéni hajlamaik, hanem a családnak érdekei szerint. Főleg a
fejedelmi házasságoknál a politika játszotta a föszerepet, amint ezt késöbb Boldog Margitnak i. tapasztalnia kellett. Csak szinte makacs ellenállásának köszönheti, hogy hivatásában mir:dvégig kitarthatott.
Hogy Béla királynak és feleségének fogadalma
Isten tetszésével találkozott, már az is elárulja, hogy
a tatárok egyévi itt tartózkodásuk után az országból
sietősen kitakarodtak. Nem fegyver űzte ki őket. Vi.zszavonulásukra Ogutáj nagykán halála adott okot.

Utuak

október l.
Amint ennek híre Batu kánhoz elérkezett, seregeivel
azonnal hazaindult, hogy érdekeit az új nagykán választásánál érvényesíbse. Aki csak az események felszínét szokta szemlélni, a véletlenségnek 3ajátságos,
szerencsés összejátszását látja mindebben. Mi pedig
világosan látjuk ujját Istennek, aki már előre győ-

nyörködött a neki hozandó kedves áldozat illatában.
Később egy 3zentjének kijelentette az Úr, hogy egyetlen neki teljesen odaadott lélek többet számít előtte,
mint akár egész királyság. Miért is ne mentene meg
tehát egy-egy szentjéért egész királyságot?
(Foly tat juk)

TLeologia syIDLoli~a
Az enT8UTiláu szhnLoluID8i
(Folytatás)
A pásztorbot a joghatósági hatalom jelvénye. üdvünk útján a munka fele Isten kegyelméé, ezt adja
a kehely világa ex opere operato: a rendi hatalom
szférája. Az emberi közremüködés a másik fele üdvünk
munkálásána,k, ezt az Egyház terelő, óvó, írányító,
parancsoló közhatalma: a hierarchia kezében lévő joghatósági hatalom gyakoroltat ja velünk. Jó szimbolum
a pásztorbot: kiemelkedő közhatalom tartja kezében
azoknak együttes irányítására, akik maguktól is tudnak ugyan menni és irányulni, de akik magasabb
szempont szerinti állásfoglalást illetőleg - különösen
tömegben - irányításra szorulnak. A pásztor a bottal
terelget: legelőre, patakra, karámba, akolba. EgyÜtt
tart, itt-ott büntet vele, az elszakadni akarót annak
kára nélkül botjával megfogja és visszatartja. Tehát
a nyáj érdekében, a juhok és bárányok javára tartja
kezében a pásztor. Neki magának is támasz, a farkas
ellen oltalom. Igya joghatósági hatalom is a hívek
és a papság javára, oltalmára van, még akkor is szeretet vezérli, mikor büntet. Ez óv meg eretnekségtöl.
szakadárságtól, aposztáziától, védelmez hitetlen, erkölcstelen támadásoktól. Eredete Krisztus királysága,
ennek a királyi hatalomnak folytatólagos alkalmazása
a lelkek üdvére. A kehely a távolabbi célt: az örök
üdVÖSSéget tekinti inkább, a pásztorbot a közelebbit
munkálja, az odavivő biztos utat: a helyes keresztény
életet. A földön érthetően erősebbnek tűnik a joghatósági hatalom, de ezen nem szabad csodálkozni: ez nem
jelent alárendeltséget, hiszen éppen a rendi hatalom
érdekében van így. Az ószövetségben is Áron alá volt
rendelve Mózesnek, bár papi tevékenységeit ez nem
végezhette, az új szövetségben sem János apostol lett
az Egyház feje, hanem Péter.

9. A kulcs. Zárak által elkülönített, hozzáférhetetlen világ feltárója. Kincstárak és börtönök nyitója
és zárója, az oldás és köté3 hatalmának szimboluma.
Mint mindkét célra szolgáló eszköz jól jelképezi a
birói hatalmat, mely mint alternatív képesítés vagy
felment vagy elmarasztal. Vannak kulcsai a tudománynak, erről beszél Krisztus a farizeusoknak: "Elvettétek a tudomány kulcsát, magatok nem mentetek be és
abemenendőket eltiltottátok." (Lk. ll, 52.) Vannak
kulcsai a mennyek országának: .. Neked adom a menynyek országa kulcsait" (Mt. 16, 16.). ezóta nyitja és
zárja az Egyház a kegyelmek, érdemek kincstárát: a
thessa urus Ecclesiae-t, a bűn, a büntetés és tisztítóhely börtönét és így magát a mennyek országát. Vannak azonban börtönök, melyekbe bezár az Egyház
hatalmának kulcsa: büntetések, cenzúrák, kiközösítések. Vannak kulcsai a halálnak és a pokolnak (Jel. k.
l, 18.). ezeket nem bízta reánk Isten, a patmosi látnok is csak elragadtatásban: in spiritu látta öket.
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Kulcsokat átadni, kézben tartani annyi, mint teljhatalmat átruházni, mint más illetőségű körbe tartozó
területek, értékek, kincsek felől ezentúl hatályosan
rendelkezhetni. Ez Szent Péter hatalma, az Egyház
hatalma, mely a kulcsok birtokában a földről átnyúl
a túlvilágra Isten kincstárába és börtönébe. Ez kapcsolat ég és föld között: a föld nincs magára hagyva,
de nincs is számára tárva-nyitva az ég, hanem kapuinak kulcsa itt van: az Egyház kezében. Isteni erők
és hatalmak kölcsönét bírja az Egyház, joggal festik
és vésik a kulcsokat a gyóntatószékek fölé. Az élet
ádventjének is van nagy O antifonája, mely joggal
sóhajtja: .. O clavis Dav~d, qui aperis et nemo claudit,
claudis et nemo aperit, veni et educ vinclwn e domo
carceris, sedentem in tenebris et in umbra mortis'" Ú, Dávid Fia, nyisd ki a börtönt és senki be nem
zárja; zárd be és senki ki nem nyitja; jer, vezesd ki
a rabot a tömlöcből, a halál árnyékából az ott ülőt!
10. A homokóra. A megállíthatatlan mulandóság
jelvénye: fugit, fugit irreparabile tempus. A felső
üveg ből az alsóba nesztelenül pergő aprószemű homok
nem siet, nem késik, nem áll meg: biztosan méri együgyű váltakozásával az egyformán múló időt. A halál
vagy kaszát vagy homokórát tart csontkezében, ez
van temetők kapuján, sírköveken. De alakja vigasztalásunkra kehelyformát mutat és valóban: .. az örök
élet kelyhe": a calix vitae aeternae az élet borával:
Krisztus vérével legyőzi ezt, mert folytonos új erő
átvitellel megelőzi és hatálytalanítja munkáját. Az
Eucharisztia az örök élet mannája, általa és benne
bírjuk a feltámadás zálogát. Ez az élet kenyere, útravalónk, örökkévalóságra növelő, éltető erőforrásunk.
Örökmécs ég előtte és kiszolgáltatásának formulája is
erre céloz: ..... őrizze meg lelkedet az örök életre".
Jézus alapító, ígérő szavai mindíg az örökkévalósággal
kapcsolják az Oltáriszentséget, ez Istenbe ~tatásunk
nak, átistenülésünknek, Istenben maradásunknak áldott
valósítój a, mennyei színről-színre látásunknak boldogító előíze: esto nobis praegustatum in mortis examine!
Halál után az ítéleten hadd ízleljük édességed!

11. A könyv. A Szentírásnak, általában azonban
az Istennel foglalkozó tudománynak: az isteni teológiának jelképe. Ott van ama apostolok kezében, akiknek kánoni iratuk van, hitvallók, egyházdoktorok,
szentatyák, szent biblikusok, szentírásfordítók és
regulaszerzö szerzetalapítók képein, szobrain. Többnyire az illető szent főművét jelképezi: Szent Jeromosnál a Bibliát, Szent Benedeknél a Regulát, Aquinói
Szent Tamásnál a Summát, Szent Bernát kezében a
Liber de consideratione-t jelenti általában. Ezeken
kívül sokszor szerepel az egyházművészetben a
titkos jelenések hé~pecsétes könyve a rajta pihenő
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Utunk
Isten Bárányával, aki ezt egyedül képes kinyitni.
Szokták alkalmazni szószékek hangvető födeién,
szentségházak tetején és oltárképeken. Kifejező ábrázolása a titkok világának: könyv, melyet nemcsak
olvasni, de kinyitni sem tud más, mint Isten Báránya,
aki maga is a legnagyobb titok, mert a túlvilág mécse,
szövétneke, fáklyája. Az örök élet szerzője "mintegy
megölve" pihen a hét pecséttel lezárt szent könyvön.
(Titk. jel. 5, 5.)
Van azonkívül a Szentírásban szó az élet könyvéről, melybe bele lehet kerülni, de ki is lehet törlődni
szegény neveinknek. (Titk. jel. 3, 5.) Igaz tehát a
mondás: "Si non es vocatus, fac ut voceri3." Ha
nem vagyelhivatva, tedd; hogy azzá légy! És Szent
Agoston boldogító szava: "Animas salvasti?" "Tu am
ipsius praedestinasti." Másokat mentettél meg?
Önmagadat is megmentetted. - A Dies irae himnusz
beszél drámai hangon az érdemek és bűnök könyvéről, melyet azelőtt gyakran a gyászmisék alkalmával
jelképesen a koporsóra is kitettek. (A bajai ferences
templomban van egy ilyen.) Azt mondja róla:
Az írott könyv elhozatik,
Melyben minden foglaltatik,
Kiből végzés formálta tik.
RáfacI arkangyal céloz erre Tóbiásnál, akinek
léptei számát a jócselekedetek ösvényén feljegyezte
a nyomában járó égi őr. Ez a könyv voltaképen Isten
mindentudása és saját lelkiismeretünk, melyet ki sem
kell nyitni, mert Isten előtt úgyis nyitva áll. Erényeinket őrangyalunk, védőszentünK mint ügyvédeink,
bűneinket a gonoszlélek mint vádló tar lj a számon.
Mindenesetre ezt a könyvet is lehet vezetni: beleírni
és törölni belőle, lelkigyakorlatok alkalmával mérlegel
csinálni róla: hogyan is állunk, nyertünk vagy vesztettünk?
A könyv jelenti még általában a törvényt, a szabályt, a házirendet, az Egyház rendjét őrző kánonokat. Berchmans Szent János tartotta halálos ágyán
kezében a szabálykönyvecskét, melynek útján annyi
hűséggel járt az élete. Az Egyház egyetemes életét
és fegyelmét rendező törvények könyve a Codex
iuris canonici - a vallásos közösség magatartását, az
Egyház közrendjét megállapító és síneken tartó vallásos ihletű és természetfeletti veretű alkotása az Egyházat vezető Szentlélek Istennek. Szeretnünk kell ezt
a könyvet, ennek szabályait, szándékait, melyet egyformán sért meg az, aki azt saját előnyére, zsarnoki
hajlamainak kiélésére akarja felhasználni és az, aki
hanyagságból, engedetlenségből nem tartja meg. Odvösségűnk útján ez a korlát, a kerékvető, az út, az iránymutató, melyet elhagyni nem lehet szakadás veszélye
nélkűl. Az Egyház szentjei, kik rendkívüli dolgokat
alkottak és rendkívüli módon éltek, mindíg kitűntek
az egyházi kánonok alázatos és engedelmes megtartásában, pedig éppen ez a mozzanat sorozta őket egy
vonalba az átlaggal, a mindennapival, az általánossal.
12. A lénykorona. A korona általában a fejnek
ék e, éppen ezért a királyi méltóság jelvénye, mert aki
ezt a diadémot bírja, az egyúttal a közösség feje is.
Az égi szentek feje köré mindenütt fénykoronát illeszt
az ars sacra: a győzedelmes Egyház fejedelmei valóban koronás fők. "Az igazak fényleni fognak Atyjuk
országában, mint a nap." (Mt. 13, 43.) Maga az Úr
helyezte fejükre a drágaköves koronát (Zsolt. 20, 4.),
az élet koronáját, melyet azok kapnak, akik mindvégig
hűek voltak (Titk. jel. 2, 10.), akik szabályszerűen küzdöttek (II Tim. 2, 5.), akik hervadhatatlan koronáért
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többet áldoztak, mint a föld atJétái a hervadóérI.
(I Kor. 9, 25.) Melyek ezek a koronák?
.
Krisztus Urunk töviskoronája, a szentséges Szűz
anya csillagokból szőtt koronája, a vértanúk, hitvallók
és szűzek fényből font aureolái.
Az alapgondolat: a lélek jelessége kiárad a testre
és annak nemesebb szerveiből: szemekből, arcból kisugárzik, mások által is észrevehetővé válik. Ali ez
általában a szellem bármilyen tehetségére vagy mű
ködésére: vannak tudós fejek és művészarcok is, de
különösen áll az életszentségre, mely sohasem maradhat rejtett, hanem az alázatosság isteni gravitációjávai feltétlenül észrevehetővé válik. A lélek különben
bölcseletileg is a test alakító elve, mely a maga jeles
tulajdonságait a megdicsőült állapotban átsugározza a
testen, mint ahogyan az Úr maga ezt földi élete során
megmutatta. A dicsfény csak a fényességet, a claritast
emeli ki különösképen, valóban a fény a maga fínomságával, Isten gondolataiban kapott szerepeivel legjobban alkalmas arra, hogy alélek dicsőült állapotát
jelezze.
Az Úr Jézus töviskoronája az alázat fejedelmét
állítja eIénIL Az Úr kínszenvedésében is uralkodó: ő
a legalázatosabb, aki a gőg diadémja helyett az alázat
koszorúját vette szent fejére. Ennek köszönhető minden további aureola: amint az ő sebei által gyógyultunk meg, úgy az ő koronája révén lett nekünk koronánk.
A Boldogságos Szent Szűz 12 csillagos aureolája
a Titkos jelenések könyvének víziója. A tizenkét csillag az ő életének tizenkét misztériuma, ünnepe. Titkai,
kitüntetései és szenvedései az örökkévalóságban is
ékedlik az ég Királynéját, aki mint a föld leánya
az ég trónus ára magasztaltatott és ezért méltóvá lett
a földnél jelesebb égitestek hódoló tisztelgésére: ruhája
a nap, lába alatt a hold, feje körül a csillagok.
A vértanúk aureolája a sátánnal vívott harc,
győzelem. jutalma. Fegyverük volt a Szent Pál apostoltól magasztalt armatura Dei: a hit pajzsa, az üdvösség si3akja, az ige kardja, a lélek páncélja. Méltán
viselik fejükön a fényt, mely Krisztus sebeiből is a
győzelem jeIéül sugárzott.
A hitvallók aureolája a világ feletti győzelem
jele. Joggal festik a fej köré, mert a világ legyőzése
bölcseség, tudomány, értelem, okosság dolga. A világ
ugyanis szellem, ennek megfoghatatlan élettevékenységeit meglátni, ártó hatásaira rásejteni, ezeknek akadályt vetni csak egészen tisztán látó és belülről is
befolyásolatlanul ítélő értelem szeme képes. A hitvallók ilyen "látók" - bölcsek, akik az élet szövevényeiben, útvesztőiben biztosan látlak és utat mutattak
másoknak is.

..

A szimbolumok világának eme nagy változatosságát az Egyház kultuszéletét sugalló Szentlélek Isten
irányítja, vezeti. Már az ószövetségben a frigysátor,
a szent bútorok és felszerelések készítői a Szentírás
szerint a Szentlélektől ihletve dolgoztak. Az egyik
művész neve: Bezeleel, egyenesen annyit· jelent, mint
Istentől megárnyékozott. Annál inkább munkálkodik
ő az újszövetségben és az Egyházban, mely az ő
testamentuma. A szimbolumok tartalmi és formai mozzanatainak összhangját, az ars sacra stílusát, ízlését,
színeit, mozdulatait mind ő sugallja, aki maga sem
öltött testet soha, hanem csak szimbolumokba öltözött,
mikor mint galamb, mint fényes felhő, mint tűz, mint
nyelv, mint vihar megjelent közöttünk.

október l.

Uttmk

Irodalo...
Plus-Uhl: Az életút előtt. Korda. 1941. 126 1.
Ára 2.50 P.
Egy pesti templom szószékén kezét összekulcsolva
kiáltott föl a pap: Csöndet, emberek, csöndet, mert
belepusztulunk ebbe a nagyvárosi zajba. P. Plus is
csak napi negyedóra csöndet kér a fiúktól s fejében
nagyságot ígér, igazit. - Tulajdonképen az ismertethetné joggal ezt a könyvet, aki nap-nap után már
megadta neki, amit kér s negyedórát beszélgetett vele.
Akkor elmondhatná, hogyan szoktatta önállóságra,
hogyan gondolkoztatta meg, hogyan segít kivonni maII unk at a jelentéktelen dolgok hatása alól, hogyan
tanít imádkozni és igy kitenni magunkat az isteni
kegyelem meleg, éltető hatásainak. Kibontja lassan
a lélekben rejlő nagyságot s megszeretteti ezt a keresztény sUlusú életutat. - Adjuk főképen a felsős
középiskolások kezébe, hiszen mind igénylik és szomjazzák a nagyságot.
Liguori Szent Alfonz: Megegyezés Isten akaratával. Fordította Dombi Márk. Korda, 1941. 60 1. II. kiadás. Ára 60 fillér.
Ez a kis füzet azt tüzi ki célul, hogy megtanít
együtt akarni Istennel. A keresztény erkölcstan nagy,
tapasztalt mestere szólal meg benne s oldozgat ja a
bennünket legközelebbről érintő kérdéseket: hogyan
találjunk Isten akaratára a külső, belső nehézségekben, ha természetes fogyatkozásainkat tapasztaljuk,
betegség jön ránk vagy a halál valósága mered elénk.
Amilyen igénytelen terjedelemben, éppoly gazdag
kincsben, tartalomban EZ a füzet. Különösen a mai
nehéz időkben mindenkinek kezébe való.
,Dr. Varga János: Katolikus dogmatika világi hívek
számára. I. Alapvető dogmatika. Korda Rt. kiadása.
Budapest, 1941. Ára 3.20 P.
Szerzőnek dogmatikája hézagpótló munkának jelentkezett. Segíteni akar a vallásilag müveletlen vagy
vallási müveltségében visszamaradt katolikus értelmiségen. Megalapozó munka, de olyformán, hogy egyúttal továbbképzés és erősítés is. Azokat a problémákat tárgyalja röviden és világosan, könnyen érthető
nyelven és előadásban, amelyekkel a szakmüveltséggel nem rendelkező ember elég sokszor és felkészültségének hiánya miaU problematikusan is találkozik.
A munka nem terjedelmes. Mint bevezető munka jó
ösztönzés lesz az olvasónak a továbbképzéshez s
magasabb igényekhez szabott munkák áttanulmányozásához is.
Hermann Skolaster-Dr. Czékus: Beata nővér.
Ára 3.60 P. Korda Rt. kiadása.
A cirkuszlovarnőből lett apáca regényes történetét második kiadásban adja a közönség elé a Korda Rt.
Hősi idők hősi alakja Dettmer Elfrida, aki a Barnumcirkusz porondján tanult lovagló és céllövő ügyességét
mint missziósapáca Isten országa érdekében kamatoztatja. Ilyen véres időkben az Egyház is csak úgy tud
fennmaradni és gyarapodni, ha gyermekei bármely
pillanatban készek életüket is kockára tenni érte.
Beata nővér a példa rá, hogy ilyen cselekvő hősies-

ségre kész szív szerzetesnői ruha alatt is doboghat.
Filmszerü gyorsasággal peregnek itt a kalandregényekre emlékeztető izgalmas események, amelyeknek
az ad szokatlan és különös zamatot, hogy főhőse leány,
még hozzá apáca. Cirkusz, jaguárkaland, gyógyító sikerek, lázadások megfékezése növesztik mind nagyobbra
alakját, miközben szolgálatkész alázatosságát semmi
sem tudja megrendíteni.
.
Gerely Jolán: Ki vagyok? II. kiadás. 293 oldal.
Korda Rt. Budapest, 1941. Ára 4.- P.
Aki Tóth Tihamér a fiúknak, az ő a leányoknak
- így jellemezte valaki Gerely Jolánt. Ennél találóbban nem is lehetne jellemezni könyveinek nagy értékét. Ez minden ajánlatnál többet mond. A jelen könyv,
amely már második kiadásban jelenik meg, a női élet
váJ!.tozatos problémáira ad megoldást. "Ki vagyok?"
"Miért születtem leánynak 1" - ezek a kérdések minden komolyan gondolkodó leány elött előbb vagy
utóbb felmerülnek. A könyv megadja rá a feleletet.
"A nő életformája különböző, de tartalma egy." "Az
egész nőkérdésre nincs más felelet, csak az, amit az
Isten elgondolását tökéletesen megvalósító örök nöi
eszmény adott: Én az Úr szolgálóleánya vagyok." A
mai nő eszményképe az a nő, akinek "a szeme az
égen, lába a földön s aki kitárt karjával mintha szeretetébe akarná ölelni az egész világot".
Szunyogh X. Ferenc O. S. B.: Szent Péter, Krisztus
sziklája. Elmélkedések az Apostolok Cselekedetének
első része felett. Korda, 1941. 140 1. Ára 3.- P.
E könyvben az Apostolok Cselekedeteinek homiletikus feldolgozását kapjuk. Átizzik rajtuk az apostoli
lélek komolysága. Lelkigyakorlatos előadásokban érlelődtek meg.
A szerző célja, hogy a szent szöveget megismerjük,
benne elmélyedjünk és a szentbeszédekhez anyagot
kapjunk. Nagyon érdekesek és megkapóak az érvek,
amelyekkel az író megokol ja, hogy a Szentírásból
miért éppen az Apostolok Cselekedeteit választotta
elmélkedési anyaguI. Az emberek minden időben szívesen mélyedtek el történelrr,ük hőskorába. Az Ap.
Csel. a kereszténység hőskorát írja le. A Szentlélek
evangéliuma is kitünően segít arra, hogy a történelmi és
az eucharisztikus Krisztuson át eljussunk a misztiku s
Krisztusig. Ez a könyv leginkább olyanoknak készült,
akik lelki életet élnek vagy résztvettek már lelkigyakorlaton s túljutottak az alapigazságok, a kezdő
lépések nehézségein.
Juhász Attila: Remeg a föld és az ember. Arad,
1940. A "Vasárnap" kiadása. 48 1.
Az 1940 november 10-i hatalmas földrengés részletes leírását kapjuk. Megrázó, milyen hatást gyakorolt az emberekre ez a felső figyelmeztetés. Koromsötét éjtszakában, szemergő esőben, villámlás és
mennydörgés közepette sikongtak, őrjöngve kiáltoztak, gépiesen keresztet vetettek, térdre borultak,
kezüket az ég felé tárva hangosan imádkoztak. Sok
véres törmelékkel borított, rémült ember suttogta:
az Isten büntetése ez rajtunk. A szerző iparkodik a
földrengés tudományos magyarázatát is adni.
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Utuak
Dr. Waigand József: Ismerd meg - dolgozzál érte!
Rövid missziós enciklopédia. Az Unio Cleri pro missionibus kiadása. 174 l. Ára 1.- P.
Nagy öröm ez a könyv mindazok számára, kik
aggódva figyelik hazá.nk missziós érdeklődésének lassan emelkedő vonalát, mert elmélyíti, helyes irányba
tereli és erőte.ljesen fejleszti azt. A könyv az első
részben mindazt tartalmazza, amit a missziókról tudnunk kell. S azt oly őszintén, egyszeruen, érdekesen
és mégis mélyen teszi, hogy igazi és kitartó lelkesedést .tud felgyujtani a lelkekben. A második rész
útmutatás és tanácsadó a hazai missziós munkák
részére. Minden részletre kiterjedő beszédanyagot,
eligazítást, bibliográfiát, munkatervet ölel fel. Az
egész könyvön érezzük írójának benső tüzét, mely
lángra akarja lobbantani a szíveket a missziók iránt.
Kívánjuk, hogy minél több pap, teológus és katolikus
hívő lelkében elérje célját.
Dr. Alaker György S. J.: XI. Pius pápa apostoli
levele a filmszínházakról. Kiadja az A. C. Országos
Elnöksége. 76 l. Ára 1.- P.
A feltörő magyar Hlmgyártás hazánkban is mind
nagyobb körökben kelti fel a felelősségérzetet. Irók,
mozgalmi emberek, nevelők, papok, sőt a komoly
közönség is érzi, hogy állást kell foglalnia a film, sőt
a filmgyártás problémáival szemben. Ezért oly nagy
értékű és korszerű ez a könyv. Lelkiismeretet ébreszt,
kérdéseket világít meg, eligazítást nyujt, terveket érlel.
Értékét nemcsak XI. Pius pápa körlevele adja. A
hozzá írt jegyzetek felfedik azt a mélységet és örvénylő világot, mely a körlevél sokszor egyszerű és
rövid mondatai mögött rejlik. Az olnsó előtt megjelenik az Evangélium, a Szentatyák, a magyar nemzet nevelői, a filmszakma vezetői, az ifjúság, hogy
véleményt mondjanak, ítéljenek, vallomást tegyenek.
De ugyanakkor mindíg szemünk elött lebeg az Egyesült ÁLlamok püspökeinek tüneményes győzelme és a
magyar katolicizmus, különösen az A. C. eddig is szép
eredményt elért küzdelme. Mindkettő bizalommal
tölt el, hogy érdemes dolgozni, mert nem lehetetlenre
vállalkoztunk, mikor hazánkban is meg akarjuk teremteni a keresztény alapon álló nemzeti filmkultúrát.
Mindnyájunknak ismernünk kell tehát ezt a könyvet,
hogy egyet akarjunk és egyért dolgozzunk.
Salesius M. Saier: Kis emberek, nagy szívek.
Budapest, 1941. Korda Rt. kiadása. 56 l. Ára 50 fillér.
Öt történet. Arról, hogy fiatal gyermeklelkek
milyen fogékonyak tudnak lenni a kereszténység
knyegének: a szeretetnek megértésére és gyakorlására. Érezzük, hogy e kis emberek nagy szívének
írója valóban találkozott ilyen Jancsikkal, Karcsikkal
és Rudikkal, csak szerető szív kell hozzá, mely megérzi közelségüket és meglátja igazi nagyságukat.
Neubert Emil S. M.-Nagy Ferenc S. M.: Eszményeim: Jézus, Mária Fia. Szalézi Művek, 1941. 158 l.
Ára 1.70 P.
"A katolikus Mária-tisztelet elmélyítését, új és
eddig kevésbbé ismert szépségeit kívánja föltárni és
szolgálni" - ez a könyvecske, amint azt a kiadók
írják az előszóban. A négy könyv közül, melyből e
könyvecske fölépül, az első kettőben Jézus szól az
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2. szám. 1941.
olvasóhoz. Arra tanít, hogy "amint példát adott nekünk", úgy szeressük a Szüzanyát és úgy engedelmeskedjünk Neki. A másik két könyvben Mária tanít
Jézussá alakulni és küzdeni az Ö érdekeiért. A "per
Mariam ad Jesum" útja ez.
Salazar állameszméje. Gacs János országgyűlési
Sajtó alá rendezte: dr. Szedlár
Ferenc. Sárvár, 1941. 47 l. - A fordító kiadása. Ára
1.60 P.
Ez a kis írás egy távoli országra tereli rá az
olvasó figyeimét. Bemutatja annak forradalmaktól
valamikor annyira veszélyeztetett társadaJImi és politikai .>.Ietét, talpraállását és megerősödését. Egy
államférfi eszméit fejti, tárja ki a nyilvánosságnak. Igy
bontakozik ki előttünk ennek a katolikus, páratlan,
csendben s alapos sikerekkel, eredményekkeil dolgozó
embernek egészen szokatlan, de kétségtelenül nagy
egyénisége.
képviselő előszavával.

Lantos-Kiss Antal: E fiúból pap lesz! A papjelölt
ifjú önnevelése. Szalézi Művek. Ára 1.80 P.
Ifjúsági irodalmunk régi hiányát tölti be ez a
könyv. De jelentőségét emeli az a tény is, hogy szerzője legkiválóbb ifjúsági íróink közül való, aki mivel
ő rr:aga is pap, hivatásának rajongó szeretetét és megbecsülését tudta beleszőni írásába. A könyvnek első
részében őszintén feltárja a papi élet nehézségeit,
komoly feladatait, áldozatos célkitűzéseit. A komoly
hivatások kohója ez a rész. Aki ismeri a mai fiatalságot, az tudja, hogy az értékesebb része nem riad
vissza az áldozatoktól sem, de tudni akarja, hogy mire
vállalkozik. Itt megtudja, hogy a papi hivatás nehéz,
de szép. A könyv második felében mindenre kiterjedő
önnevelési programmo t ad a papjelölt ifjak számára.
P. Stanislao: Kármel angyala. Jézus Szívéről nevezett Szent Terézia Margit. Kármeliták kiadása. Budapest. Ára füzve 2.50 P, kötve 4.- P.
Nagy örömmel vehetik kézbe ezt az értékes könyvet mindazok, akik bepillantást akarnak nyerni Isten
csodálatos és elragadó műremekeibe. Szent Terézia
Margit, az előkelő származású olasz kármelita apáca
lelkét a Szentlélek már kezdettől fogva lefoglalta
magának, megőrizte minden tékozlástól és lépésről
lépésre a legmagasabb tökéletességre vezette. Az
olvasás közben is szinte érezzük szűzességének, szeretdének, irgalmasságának, önfeláldozásának "illatát", mely oly bőségesen áradt halála után ép holttestéből és ereklyéiböl. Ugyanakkor feltárul előttünk
a kármelita apácakolostorok istenszeretettől és apostoli szenvedéstől áttüzesedett élete.
P. Lukács Manszvét O. F. M.: Kövess engem!
Missziós beszédek. III. kötet. 329 l. Kolozsvár, 1941.
Szent Bcnaventura könyvnyomda. Ára 6.- P.
Missziók tartása elengedhetetlenül szükséges a
falvakban a katolikus élet felébresztésére és fejlesztésére. A szerző ebben a nehéz munkában akart segítségére lenni a lelkészkedő papságnak, amikor 3 kötet·
ben feldolgozta a missziókkal kapcsolatos összes
problémákat. A jelen kötet a kegyelmi élet eszközeit
(ima, szentmise, szentáldozás, Jézus Szíve-ti"ztelet stb.).
az állapotbeli kötelességeket, a főbűnök et és az apostolkodás fontosságát tárgyalja. A szerző, aki igazán
ismeri a falu népét, nagy szorgalommal gyüjtötte
össze anyagát és nagy szakértelemmel, a székely néplélekhez mindenben alkalmazko:lva dolgozta fel.

Kérelem az Előfizetőkböz 1
Nagyon szépen kérjük lapunk kedves Elő
fizetői!, hogy hátralékos tartozás ukat a 42,881-es
számú csekklapon juttassák el Kiad6hivatalunkhoz, Budapest, VIII., Mikszáth Kálmán-tér 4.

Bogner Mária Margit boldoggáavatására adtak:
24.70 P-t Mária Szegénygondozó nővérek gyüjtése,
Diósgyőr 16.- P-t Vadász Andrásné miatt, Nagykanizsa - 10.- P-t N. N., Érd, N. N., Budapest 6.- P-t szászhalombatlai asszonyok - 5.- P-t özv.
Altdorfer Istvánné, Kassai Góth Anna, Hódmezővásár
helYi TótI,. Ilonka, Fegyverneki Prohászka Lajosné,
Veszprémi özv. Ruszka Istvánné, Cser M. Margit,
Budapest - 3.50 P-t T. Margit, Szombathely - 2.- P-t
Bukovói Júlia, Budapest - 1.- P-t "Tamás", Jakabffy
Jolán. - 20.- P-t Kafka Károlyné, Siklós - 16.P-t nagymarosi rk. polgári leányiskola III. osztálya 15.- P-t Sághy Aranka, Erdöcsokonya - 6.- P-t
Szarvas M. Adolfína isk. növ. gyüjtése 5.- P-t
Prohászka Viktorné, Niedermann István, Balatonzamárdi - 2.- P-t özv. Greber Béláné, Pécs - 1.50
P-t "Tamás", N. N.
RóZSAFűZÉREK:

Gyermek r6zsahlzér fehér, piro5, zöld, rózsaszín és
kék színű üvegszem ekkel 44, 48 és 60 fillér. - Gyermek rózsafűzér: fehér a!!át szemekkel 68 f, fehér opál
szögletes szemekkel 68 f, fekete köszernekkel 34 fillér,
fabetétes kereszttel 74 f és 1.- P. - Fehér rózsafűzér
csonlszemekkel, fabetétes kereszttel 1.30 és 1.50 P.
Fehér rózsafüzér !!yöngyház kereszttel, oxidált
ezüst corpusszal 1.60 P. - Fehér rózsafűzér gyöngyház utánzat ú betéttel, ezüst corpusszal és oxidált
ezüst összekötő éremmel 2.10 P. - Fehér rózsafüzér
homályos üvegszemekkel, fabetét es kereszttel 1.20 P.
- Köszemekből rózsafüzér, gyöngyház rózsafűzér: fabetétes kereszttel 2.80 P, gyöngyház kereszttel, oxidált ezüst corpusszal 3.50 és 4.- P. - Gyöngyház
utánzatú rózsafüzér: gyöngyház utánzatú betétes kereszttel 2.40 P, fabetétes kereszttel, oxidált ezüst corpusszal 2.70 P. - Barna, Szent János-magból készült
rózsafűzér 1.10 P. Barna, faszemekböl készült rózsafüzér 1.- P. - Barna, galalitszemekböl készült
rózsafüzér, alpaccaláncra fűzve 3.60 P. - Fekete faszemekböl készült rózsafüzér 66 és 56 fillér. - Kókusz-szemekböl készült rózsafűzér finom kivitelben:
3.-, 3.60 P, ritkára fűzve 6.60 P.

Az uUTUNKu
új fiókkiadóhivatala
ERDÉLYBEN

KOLOZSVÁR. Szentegyház-u. 2. szám
alatt megnyílt.
Thinemann-Kelemen: Német-Magyar szótár. Új kiadás. Közel 1000 oldal terjedelemben. Elője!!yzési
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Bárd Ferenc: Gyümölcsoltótól Nagyboldogasszonyig.
Elmélkedések a rózsafűzérről. Ára 1.50 P.
Meschler S. J.-Rozmán J.: Nagyasszonyunk virágoskertje. Buzdítás és útmutatás a szentolvasó imádkozására. Ára 1.- P.
Varga János dr.: Szűz Mária lelke. A szentséges Szűz
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Dr. Müller Lajos jezsuita alya elmélkedési

Gimnazista gyermekek
szülőinek figyelmébe!
MAGYAR LÁSZLÓ piarista tanár
szerkesztésében megjelent
II. kiadásban:

sorozatának most aktuális kötetei:

"Példabeszédekben szóloll"
ára 4'- P.
Pünkösd utáni XV. vasárnaptól XXIL-ig és

..Igazság és élei" ára

látszva latinul
című könyv, mely latin és magyar
mondatokat tartalmaz. A latin nyelvtan tanulásához kitűnő segédeszköz!
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Ára 2'50 P

I.

4'- P.

Pünkösd utáni XXII. vasárnaptól ádvent első vasárnapjáig terjedő időre s a póthetekre, szentek ünnepeire szóló, elsőrangú gyakorlati elmélkedések.

Jacobs József:

Latinul nem tudó szülők is kőnnyen
taníthat ják belőle gyermekeiket.

Az Islen áldjon meg • • .!
Különösen szülők kezébe való, mert leginkább a szülői áldásról hoz D}egható, szép
példákat.
Ara 30 fillér.

Minden L:atoliL:us fi,n'el ... éLe!

Salesius M. Saier:

Varga János dr.:

Kis emberek. nagy szívek.

Kalolikus dogmalika.
Alapvető dogmatika.

Karitász-történetek.
megható története.

I. rész.

I Ára 3'20 P I

Nagyszívű.

gyermekek
Ara 50 fillér.

Noll püspök-Gróf Wenckheim:
Győződjünk

meg az igazságról.
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Hitvédelmi párbeszéd. Ára 3'80 P

XII. Pius pápa Őszentsége

I

i ... ája a LéLéért.

Mindkét könyv a hittant magyarázza felnőtteknek,
élvezetes módon. Minden katolikus teljes jártasságot szerezhet belőle I

Tömegterjesztésre ajánljuk.
Ára csak 2 fillér.

Két értékes ifJúsági L:alauz!

P. Plus jezsuita.
a franciák híres Prohászkájának
és leányok számára írt értékes elmélkedéseit
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UhI Antal
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2. (Felelős : Meininger Ferenc.)

Utunk"

aszkétikus folyóirat. Megjelenik a szünidő kivételével minden hó l-én."
Felelős szerkesztő: dr. Czapik Gyula. Kiadja: a Korda Rt. (Igazgató:
dr. Czapik Gyula.) - Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, VIII., Mikszáth Kálmán-tér 4. szám.
Csekkszám: 42,881. Telefon: 1-361-85. Fiókkiadóhivatal: Korda-fiók, Szeged, gróf Apponyi-u.
20. szám. - Szlovákiai ,főbizományos: "Fides" könyvkeresk., Pozsony, Hosszú-u. 4.
Előfizetési

ára félévre 1 P 80 fiU.

Egyes szám ára 40 fiU.

Mikor őszi hervadáskor végigsuhan a letarolt mezőkön s a fák
csupasz ágai között a mulandóság lehellete, ködbe s hideg nyirokba
öltözik minden, mindnyájunkat megfog a halál gondolata. A halálra
való emlékezés, ha félelmes is, mindíg üdvös. A boldog halálóráért
való gondoskodásnakinkább sZÍvünkön kellene feküdnie, mint minden
másnak; de éppen az ellenkező eset áll fent. Avagy mire gondolnak
kevesebbet az emberek, mint éppen haJálukra? Vétkes könnyelműség
és döbbenetes öncsalás. Mert a legnagyobb s legkegyetlenebb tolvaj,
mely elrabolja minden anyagi javunkat, elveszi minden hatalmunkat,
elszedi tőlünk mindazt, amit csak szerettünk s csontvázzá porlaszt ja
testünket is; váratlanul s észrevétlen jő. "Boldog az az ember, aki halála
óráját szeme előtt tartja s a jó halálra mindennap előkészül." (Kempis:
Krisztus követése l 23.)
November havában katolikus vallásunk beállít bennünket abba

a szent közösségbe, melyet az apostoli hitvallás nyelvén: szentek egyességének mondunk, azok közösségének, akik törekednek a szentségre és
üdvösségre, mint mi; akik esdik azt, mint a tisztítótűzben szenvedő lelkek;
akik elérték azt, mint az igazak lelkei. Alljunk hát be ebbe a szent
egységbe, forrjunk össze szeretetben azokkal a lelkekkel, akik ugyanazon kegyelmek, ugyanazon áldozat, ugyanazon szentségek erejével
mint mi s elmerűltek Istenben vagy a megszentelő kegyelem
által közel jutottak Hozzá, amit mi is várunk s remélünk lsten jóságából s az üdvözültek pártfogása érdeméből.

kűzdöttek,

Ezekkel a gondolatokkal járom novemberben a temetők útját,
szemlélem kedveseim virágos, mécsfényes sírját, tudván azt, hogy a
földi lét tengerpart ján túl, a kék végtelenségben az Orök Élet aranyos
révpartjai vannak; ott élnek s vannak azok, akik az Úrban elaludtak.
És ezek a kedves alvók lélekben a mi segítségünkre, a mi imáinkra,
elegettevő áldozatainkra és szeretetszolgálatainkra várnak, hogy a tisztítótűz lángjaiból kiszabaduljanak

Jó irányban dolgozik az

....,
...

f~

,.~

mikor megsejteti velünk azt a másik világot, a mélységes
szenvedések világát s ezzel belevirágoztat, belenöveszt ben~=========~.~ nünket a szeretet érzéseivel abba a másik életbe. Lelkünk
;;;
itt van, mi még itt vagyunk, még emberek vagyunk, de mint
emberek segíthetünk, deríthetünk, szerethetünk, a szenvedő lelkek Mártái lehetünk. De
legyünk praktikusak, vagyis cselekvők I Adjuk az Utunkat a szeretteiket sirató, halottaikat
gyászoló testvérek kezébe, hadd küldjék át ők is életüket, elegettevő önmegtagadásukat,
engesztelő szenvedésüket oda,
túl az örök életbe Mert az emberszívek imája, szamaritán érzése, érdeme - mint csillagnak biztató fénye - átvetődik, áthullámzik abba
a világba, ahol szerető lelkek várnak minket s imádkoznak értünk!

~ un~
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Medici Katalinról, Franciaország egykori királynéj áról azt
beszélik a történetírók, hogy
korának asszonyai közül neki
volt a legszebb keze. Lehet,
hogy a világ szemében, amely
mindig a külsőt nézi, Medici
Katalin keze volt a legkecsesebb és a legfeltűnőbb, de az
Úristen szeme, aki az igazi szépséget és a belső értéket is látja,
biztosan Arpádházi Szent Erzsébet ajándékozó, simogató,
drága asszonyk ezét tartotta a
legszebbnek. Mert nem az a
fejedelmi női kéz a legszebb,

amely a legápoltabb és a legvonzóbb formájú, hanem amelyet az evangéliumi jóság és a
krisztusi, irgalmas szeretet éltet,
melegít és vezet. Szent Erzsébetünkről elmondhatj uk az Irás
dicsérő szavait: "Kezét kinyujtja a szűkölködőnek és tenyerét

megnyitja a szegénynek. (Péld.
31, 20.)
. blete a részvevő, a segítő szeretet hőskölteménye. Biborban
született, a büszke Arpádok
királyi véréből. Szinte még
gyermek, amikor a fenyőerdős
Thüringia őrgrófnéja lett. Alig
huszonnégy éves és már az
örökkévalóságba költözött. Ke-

vés esztendőt töltött e siralomvölgyben, de rövid zarándokútjának mérföldköveit megsokszorozta az irgalmas, a dúsgazdag szeretet.
Csodála los asszony volt, aki
a dőzsölő wartburgi lakomaterem közelében is tudott gondolni a szegényekre. Fejedelmi
asszony, aki nem törődött azzal, hogy a gőgös, jégcsapszívű
udvarhölgyek megbocsáthatatlan bűnnek bélyegezték "a méltóságáról való megfeledkezést" ,
a szenvedőkhöz, akoldusokhoz
való lehajlást. Melegszívű aszszony, akinek ölében rózsákká
változnak az éhezőknek szánt
kenyérdarabok, hogy szeretetét
megjutalmazza
a
csodatevő
Isten. Erőslelkű asszony, aki
nem követte korának kegyetlen
észjárását és kereszténytelen
világnézetét, amely' igavonó
állatnak nézte a jobbágyot és
semmirekellő bitangnak tartotta
a szegényt. Hős asszony, aki
nem keseredett el akkor sem,
amikor keserves száműzetésé
ben az utca sarába taszította
őt éppen az a koldus, akivel
annyi jót cselekedett. Szent
asszony, aki "Te Deum"-ot

1

tudott zengeni a fájdalmak, a megpróbáltatás ,ugyanis: Eheztem és ennem adtatok, Ne.w azt
mondja, hogya szegény éhezett és ennie adtatok,
szörny ü éjtszakáján is.
Szent Erzsébet nem a:,l:ok közé tartozott, akik hanem: éheztem és ennem adtatok!" t-1~gis ~sal~
sok, hogyazÚristennek, aki az \egé.sz _I\lindt!n-".
gazdagságu~
bőségéből
előkelő mozdulattal,
ség kincseire nem sóvárog, a sZ'7~ények étele
kesztyűs kézzel néhány pénzdarabot dobnak a
ízlik! A mennyek orszagában, az angyalok előtt,
kéregetőknek és ezzel azt hiszik, hogy eleget
tettek keresztényi köteleségüknek, az irgalmas- a föltámadottak seregében fogja eHnohdani, hogy
ság krisztusi parancsának. A jóság wartburgi Ot a szegények ételével táplálták. Isten' egy
fejedelemasszonya mennyúe távol áll azoktól a darab kenyérért árulja országát. Lehet-e menteni
modem úrihölgyektől, akik a jótékonysági moz- azt, aki meg nem vesZÍ?"
galmakban, egyesületekben versengenek az első
Aranyszájú Szent János pedig így el~élke
helyekért és a világ dícséretéért! Milyen mimóza- dik: "Sokkal nagyobb dolog KrisZtusnak enni
lelkű sok modern dáma! Szörnyen érzékenyek,
adni, amidőn éhezik, mint Jézus nevében halotkönnyen megsértődnek és elkeseredette.p. vi'ssza- takat támasztani; mert az első esetben te csehúzódnak, hogyha munkájukért nem kapják lekszel jót Krisztussal, míg az utóbbi eS.etben
meg a várt elismerést. Szent Erzsébetünket nem Krisztus tesz jót teveled ... "
törte le a megnemértés, a mellőzés és a megSzent Leonárdus még tovább megy a szegéaláztatás, mert tudta, hogy Krisztus elismerő nyek megbecsülésében, amikor így beszél: "Két
és dícsérő szava a legfontosabb, aki visszafizeti osztályt rendelt Krisztus Urunk az O helyetteszázszorosan a szeretettel ajándékozott pohár sévé: a papokat és a szegényeket. A papokról
vizet is. Aranyszájú Szent Jánossal együtt val- azt mondja: Aki titeket hallgat, engem hallgat;
lotta: "A szegény keze Krisztus kincstára ...
a szegényekről pedig: Aki nektek jót tesz, velem
A szegény csupán a kezét nyujtja, de Krisztus
teszi azt ... "'
kapja az alamizsnát . .. " Ismerte és megértette az
Ez a csodálatos, könnyeket törlő jóság és
Udvözítő tanítását, aki a nagy számonkérés
keresztény irgalmasság nem vérszegény humanapján, az utolsó ítéletkor is ezt az irgalmas, nizmus, nem sápadt emberszeretet, amelyről
könyörülő szeretetet várja híveitől, követőitől:
úton-útfélen szónokol a hitetlen világ. A huma"Jöjjetek, "Atyám áldottai ... Mert éheztem és nizmus: emberdédelgetés, másvalakibe helyezett
ennem adtatok; szomjaztam és innom adtatok; ön imádás, melyet a viszonzás hiánya és a csaidegen voltam és befogadtatok engem; meZÍ- lódások hamarosan elsorvasztanak. A keresztény
telen voltam és felruháztatok engem; beteg szeretet Istenért szereti az "embert és tennészetvoltam és meglátogattatok engem ... " Ez a fölötti hitből táplálkozik, amely meglátja minden
keresztény lelkület, a keresztény szív melegé- éhező, didergő, beteg embertestvérben a szennek értékmérője! Ez az igazi krLsztusi világnézet vedő Krisztus-arcol.
fokmérője! Szent Erzsébet áldott kezét is ez a
Ez a szeretet a krisztusi világnézet lényege,
lelkület vezette és irányította. Osztogatta az mert nélküle zengő érc és pengő cimbalom a mi
alamizsnát, ápolta a betegeket, bélpoklosokat, katolikus hitünk. E" szeretet nélkül puffogó frábetakarta a meztelen didergőket.
zis és üres szócséplés minden imád'ságunk s
Ez a szegénygondozás, ez az ajándékozó
cinikus vakmerőség a Miatyánk. Ez a szeretet
szeretet az apostoli kereszténység ősi hagyományitja meg az örök üdvösség kapuját. Jól mondja
nya. Már Szent Lőrinc római diákonusról olvasJusztiniáni Szent Lőrinc bíboros: "Vértanúság
suk, hogy amikor a pogány prefektus az Egyház nélkül, tudomány nélkül, ékesszólás nélkül, vadrágaságainak kiszolgáltatását követelte tőle, gyon nélkül eljuthatnak az emberek az égbe,
rámutatott a körülötte összesereglett szegények- de felebaráti szeretet nélkül soha!"
re, betegekre és árvákra e megrendítő szavakLidérces az emberiség éjtszakája. A kislelkűe
kal: "Ime, ezek az Egyház kincsei!" Es a krisz- ket elfogja a reménytelenség, a kétségbeesés"
tusi Egyház közel 2000 esztendőn át töretlen Mi katolikusok, akik átvészeltünk 1900 esztenhittel vallotta ezt a fönséges igazságot. Hiszen dőt, nem állhatunk a fejlógatók, az elkeseredetaz Udvözítő izzó szívétől tanulta ezt az irgalmas, tek, a gyáva siránkozók közé. Amíg Krisztus
segítő és könyörületes szeretetet!
Egyháza őrzi az evangéliumot, amíg örökmécses
Az egyházatyák és a szentek szépséges arc- lobog a tabernákulumok előtt, amíg keresztény
képcsarnokában mindig rábukkanunk erre az szív dobog a földön, addig bátran hirdethet jük
evangéliumi arcvonásra. Csak néhány példát mindenkinek: Higgyetek a szeretetben!
Imáinkban Szent Erzsébet után sírunk, akinek
említünk!
Szent Chrysologus szinte megakad az Udvöszeretettől puha kezébe kapaszkodunk. Ne enzítő szavain, amelyekkel megdicséri az utolsó
gedjük el ezt a drága, simogató, könnyeket törlő,
ítélet üdvözült jeit és elítéli a kárhozottakat. . sebeket gyógyító kezet! Szentistváni, töretlen
Csodálkozva kérdi a szent egyháztanító: "Ki katolikus hitünk egész melegével kérjük öt:
foghatja föl, miért említ meg a mindennek aján- Jöjj vissza hozzánk, legirgalmasabb magyar
dékozója egyetlen falat kenyeret? Igy szól Nagyasszonyunk!
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"BoldogoL:, aL:iL: sirnaL:,
...ert őL: ...eg..... igasztaltatnall."
Irte I dr. Város' Is'",án

Egy csöppet sem csodálkozom azon, hogy a nem
keresztény ember furcsán mosolyog vagy fölényes
bosszúsággal rázza fejét, ha Krisztus evangéliumáról
hall. Mert aki át nem gondolja hittel és imával ezt
az evangélium ot, aki bele nem fúrja magát annak
igazi mélységeibe, az igazán nem tud mit kezdeni
vele. Mit szóljon például a ma· annyira olvasott Lin
Yutang, vagy a vele egy húron pendülő sok-sok kelekótya európai a Hegyibeszéd egészen különös kijelentéséhez, hogy "Boldogok, akik sírnak, mert ők megviga~ztaltatnak"? (Mt. 5, 5.)
Ki hallott ilyet az evangéliumon kívül? A világ
azt mondja: - és ez látszik természetesebbnek boldogok, akik mindíg vigadnak és mindíg nevetnek ...
És íme, Krisztus a világ ellenére. is így szól: boldogok,
akik sírnak ... Mit jelent ez? Hiszen a föld tele van
sírókkal. Ha az emberiség csak huszonnégy óra alatt
elsírt könnyét egy tömegben a Dunába önteném
Komárom körül, hát Esztergom alatt már alighanem
áradna a Duna. Nem fognak kinevetni engem, ha
odalépek a kétnapos sír elé és azt mondom özvegynek, árvának: te boldog vagy, mert sírsz? Nem
kapok-e gúnyos megjegyzéseket, ha odamegyek azokhoz, akiknek elárverezttk utolsó darabjaikat, összebombázták házukat, levágták karjukat, kitépték szemüket, összetörték szívüket, és azt mondom: csak
sírjatok, hiszen boldogok vagytok és vigasztalást fogtok nyerni majd ... ?
Tovább is szőhetném a fonalat. Krisztus szavait
azonban nem egészen így keII értenünk. Mert nem
minden síró boldog. Nem minden könnyező. hord
mennyet a szívében. Nem minden szomorú nyer vigasztalást. De hát akkor hogy értsük az igét?
Kétféle sírás és szomorúság van, amint az Apostol
mondja. Az egyik a világ sírása és szomorúsága,
amelynek útja a halál. A másik az Istennek tetsző
sírás és szomorúság, amely az örök boldogságot eredményezi. És Krisztus csak ezt az utóbbit mondja
boldognak. Erről szól Szent Péter is: "mert az kegyelem, ha valaki Istenért lelkiismeretességből tűri a
vi~zontagságokat, bűntelen szenvedvén". (I 2, 19.)
Kiről állapít juk meg, hogy sír és szomorkodik?
Akinek a lelkét vagy a testét kínozza valami. Aki
valami miatt szenved. Aki belső öröm nélkül mond
le valamiről, amiben örömét lelhetné. De hogy ez a
sírás és szomorúság erény vagy bűn, az mindíg attól
függ, hogy milyen lélekkel sírunk és szomorkodunk.
Sírni kislelküségből.
Sírni az ég rendelése eHen.
Sírni, mert nem akarunk megnyugodni Isten akaratában.
Sírni, mert nem tudjuk lerázni vállunkról a keresztet.
Sírni, mert nem lehetünk annyira pogányok, amenynyire mi szeretnénk ... Ez mind sírás és szomorúság.
De mindez az örök halál útjára visz. A halál könnyeit
hullat juk ilyenkor.
Erény lesz azonban a sirás, ha a saját büneinket

siratjuk. Ez a Slras és szomorúság szükséges is a
mi számunkra. A vezeklés könnye és terhe. A bűneink
engeszteléséért való lemondás és önmegtagadás,
amely annyira nem kedves az érzéki embernek. A
földi öröm penitenciás lélekkel való kerülése, amely
sokszor oly.an belső kínt és gyötrelmet jelent számunkra ...
Az ősegyházban szinte megrendítő méretekben
mutatkozott ez a vezeklő sírás. Az Egyház által elítélt nyilvános bűnösök csupán a templom küszöbe
elé állhattak. De itt gyászruhában, szét zilált hajjal
sírtak. Leborultak a misére gyülekező hívek lába elé
és könyörögtek közbenjárásukért. Megható módon
írja le Szent Jeromos egy előkelő római asszony
bűnbánatát, aki ott sírt a város temploma előtt. Van-e
bűn, amelyet ez a sírás le nem törölne? kérdi a
Szent. És 1917-ben az yperni csatatéren elesett egy
fiatal jezsuita. Ez az ember egész életében vezekelt.
Ostorozta magát. A bűnök fölötti sírásban teltek
napjai. .. Mindez érthetetlen a mai ember számára.
Pedig a lélek legmélyén él a vágy a bű~öket letörlő
könnyek után. És ez a vágy néha a lelki perverzitás
határaira ér. Két éve különös szektát leplezett le
a budapesti rendőrség. Szegény megtévesztett emberekre talált a törvény, akik sírtak és jajveszékeltek
imaházukban, hogy megszabaduljanak bűneiktől. Sírásuk fölverte a külváros csöndjét ...
A megtévedetteket szándékosan nem utánozzuk, a
bünbánat könnyes hőseit pedig nem tudjuk utánozni.
Más világ nekünk e nagy sírók világa, amelynek nem
értjük nyelvét. Van érzékünk üzlethez. Van érzékünk
szórakozáshoz. Van érzékünk a sivár élet megszépítéséhez. De nincs érzékünk a penitencia könnyeihez.
Pedig ez a sírás boldog sírás.
És Istennek tetsző szomorúság az is, amellyel
sirunk és szomorkodunk a világ veszedelmei fölött.
Ú nem a politika nehéz óráira és nem a bőrzék
idegtépő jeleneteire gondolok. Nem. Azokat a veszedelmeket értem, amelyeket sokszor az etikett szabályaiba burkolunk és amelyek jelölésére gyakran a
költők szótáraiból kölcsönzünk szavakat. Veszedelmek, amelyeknek lemérjük társadalmi, közéleti vagy
földi jövőket alakító súlyát, de amelyek hátterében
nem látjuk a lélekvesztés lehetőségeit. Pedig léptennyomon azzal fenyegetnek, hogy bűnbe döntik lelkünket és megfosztanak a legnagyobb értéktől: Isten
barátságától. Igen. Ha félünk és könnyeink között
remegünk a gondolatra, hogy elveszíthetjük örök
boldogságunkat: sírásunkat boldognak mondja az Úr.
Ha szomorkodunk szavaink és cselekedeteink fölött,
amelyek e világ veszedelmeiből születtek és amelyek
megbántották az Istent: szomorúságunkat megint csak
boldognak hirdeti a Hegyibeszéd Krisztusa ...
Ú van még boldog sírás éppen elég. Hiszen akkor
is tündöklő erényem van, ha könnyeimen át nézem
a bűn és gonoszság tengerét, amely nap-nap után
elönti szinte a földet. Alig múlik el perc, amelyben
ne történne egy-eltY szörnyű istensértés a szerencsét-

3

Ubuak
len bolygón, amelynek üdvösségéért életét adta az
Isten Fia. És látnunk kell a kárhozat felé menetelő
embertömegeket, amelyeket pedig üdvösségre hívott
az Isten. Halljuk köznapi beszédben vagy ünnepi megnyilatkozásokban és olvassuk ujságokban vagy röpiratokban a gyűlölet sivítását az ég felé. Akit szeretnünk és szolgálnunk legelsőbb és legszentebb kötelességünk: sértegetik és' bántalmazzák. És mi? A törött
szárnyú denevért, vagy a megsebzett kócsagot előbb
könnyez:z;ükmeg, mint a mi megsértett Urunkat és
Istenűnket. Pedig sírni és szomorkodni a világ bűnein,
a szenvedő Krisztus szenvedésein, az istengyalázások
szörnyűségein: mindez erény és mindez érdem ...
A könnyet nem tudjuk kizárni életünkből, uralkodni azonban tudunk rajta. Irányítani tudjuk csörgedező patakjaikat. Ha sírunk, de a gondviselő Iste,n
kezébe csorgat juk könnyeinket, ha keserű szívünkben
elfojtjuk a lázadás pogány máglyáit és fölgyujtjuk a
megadó szeretet tüzét, ha sírva is, de Krisztus
keresztjének útjait járjuk: boldognak hirdet bennünket az Úr. Sírás, mely fáj, sírás, de mégis boldog.
Pár éve egy fiatalembert temettem a rákosi új
temetőben. A szertartás után néhány .vigasztaló szót
akartam mondani a síró édesanyának. És az asszony
megszégyenítetf engem. De megszégyenítette mindazokat, akik őt vigasztalni akarták. Mert abban az
egyszerlí- asszonyban sziklaszilárd volt a hit. Nemhogy
ő szorult volna vigasztalásra, de könnyein keresztül
másokat is az Isten akaratában való megnyugvásra
tanított. Ö is sírt, ő is szomorú volt, de könnye odaillett a Hegyibeszéd Krisztusának szavaihoz, valami
szép és fölemelő, modern példa gyanánt ...
Hogy azonban több érdem legyen a mi könnyünkben is, nézzünk ismét csak Mesterünk életére. Vajjon
lettek volna-e olyan diadalmas és boldog sírói a kato"Iikus Egyháznak, amilyenek tényleg vannak, ha a
közöttünk járó Istenfia könnyű vidámság, napsugaras
derű és csengő kacagások között töltötte volna a maga
harminchárom földi esztendejét? Aligha. De Krisztus a
sírásban és szomorúságban is jó példát adott.
A bölcsőhöz hozzátartozik a sírás. Ám a parányi
csöppség nem tud számot adni arról, hogy miért sír.
Hiszen nincsen még öntudata. A gyermek Krisztus
azonban nagyon is öntudatnál volt akkor, amikor
édesanyja pólyába takarta és jászolba fektette a
betlehemi istállóban. Az ő könnye nem a közönséges
gyermek megszokott nyűgösködéséből fakadt. Az emberi gonoszság sajtolta könnyeit. Emberek miatt volt
szomorú, akik bezárták előtte a betlehemi viskók
ajtaját. Emberek miatt, akik már köszörülték kardjaikat a tömeggyilkossághoz. Emberek miatt, akik mindent megtettek már, hogy kiüldözhessék hazájából
a próféták csillagát. És ki tudná megmondani, hogy
később, a názáreti magányban hányszor panaszkodott
hosszú, gyötrelmes, könnyes imákban mennyei Atyjának a;z: Úr? Szent Pál apostol Krisztus istenemberi
lelkének mélységeibe lát, amikor így ír a zsidókhoz:
"Ki az ő testének napjaiban könyörgéseit és esedezéseit nagy kiáltással és könnyhullatásokkal bemutatván annak, ki őt megszabadíthatá a haláltól ... "
(Zsid. 5, 7.) Van rá eset, hogy az Úr együtt örvendezett az örvendezőkkel. De hogy valaha is hangosjókedvűen nevetett volna, arról nem olvasunk a Szentírásban. Kacagás helyett a Zsoltáros szavai illettek
ajkára inkább: "és fájdalmam előttem van mindenkoron". (37, 18.) A könnyező Krisztusról azonban
többízben is megemlékeznek az evangélisták. Sírt
Lázár sírja fölött. Sirt az ó ltedvea városa fölött.
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Szomorkodott és vérrel verítékezett az Olajfákhegyén. Az emberi gonoszság, az égi Atya tengernyi
megbántása, a büszke, de bukott ember igazi tragédiája borította őt vérbe, veri ték be, könnyes gyötrelmekbe azon az éjtszakán. Ismét csak a Zsoltáros
szavával kiált hozzánk az olajfákhegyi Krisztus: "És
vártam, ki szánakozzék, és nem volt; és ki megvigasztaljon, és nem találtam." (68, 21.) Eltünődünk
e kiáltás fölött. Hogyan? Nincs aki szánakozzék rajta
és nincs, aki vigasztalja őt? Dehogyis nincs. Akkor
ugyan nem volt a mennyei Atyán és a hozzá küldött
angyaIon kívül ilyen, ma azonban van. Hiszen mi is
azok vagyunk. Krisztus-vigasztalók és Krisztuson szánakozók. Igaz. De csak akkor, ha Vele együtt sírunk
mindazon, ami könnyet sajtolt az Ö szemébe.
Ámde nézzük meg a .kriszt.!!si kijelentés második
felét is. Azt mondja az Ur, hogy a sírók és szomorkodók jutalma pedig a megvigasztaltatás lesz. És miben
áll vajjon ez a vigasztalás? A lelki élet nagy tanítói
szerint a következőkben. Aki a büneit siratja, annak
vigasztalása a visszanyert istenfiúság lesz. Az a boldogító tudat, hogy megbékült em az Istennel. Hogy nem
kell nap-nap után azzal a kínzó gondolattal nyugovóra térnem: jaj, hátha ezen az éjtszakán számonkéri
lelklmlet az Úr? Az ilyen síró ujjongani fog: bármi
történik velem, én' már az Istené vagyok... Hiszen
az apostol is erre az ujjongó, ünnepi öntudatra gondol:
"mert maga a Lélek tesz bizonyságot a mi lelkünknek, hogy Isten fiai vagyunk. Ha pedig fiai, örökösei
is, az Istennek ugyan örökösei, Krisztusnak pedig
örökös társai, de úgy, ha vele együtt szenvedünk,
hogy együtt meg is dicsőíttessünk." (Róm. 8, 16-17.)
Ha a világ veszedelmein szomorkodik valaki, akkor
vigasztalása a fülébe csendülő krisztusi szóval kezdődik: "Bízzatok, én meggyőztem
a világot." (Jn.
16, 33.) És e fölcsendülő szavak nyomán megerősíti
öt a Szentlélek Isten, hogy győzelmet vegyen ő is
a világ veszedelmein. Ha szomorkodunk a mérhetetlen romlottságon, amely elönti szinte mindennapjainkat, érezni fogjuk akkor is szívünkben a figyelmeztetést: ne sírj és ne szomorkodjál, hiszen az Úr napja
közel van immár ... És akkor nem lesz többé halál
és nem lesz szomorúság. Nem lesz bűn és nem lesz
gonoszság. Moszkva nem sivít ja világgá szörnyű tévedéseit és nem kacag ártatlanságodon az utcasarkok
csibésze. Nem lesz terror és nem lesz kínzókamra,
nem lesz pornográfia és nem lesz művészetnek nevezett szemét. Igazságosság és öröm uralkodik csupán
és uralma megmarad mindörökre... A földi vigasz
csak tökéletlen. Néha egyenesen nevetséges, sőt boszszantó. Hát vigasztal téged a konvencionális szóvirág?
Hát elapad könnyed, ha estélyi ruhákba öltözöl? Hát
eltűnik szomoniságod, ha valaki szemedbe nevet kétes
szerelemmel? . .. Ugye nem. De oda túl tökéletes
viga'sz vár teráG ..... Mert ott: "Isten lesz minden
minden .. kben". (I Kor. 15, 28.)
Mi "siralom völgyének" nevezzük ezt a földi életet még imáinkban is. És valóban az. De rajtunk áll,
hogya mi itteni könnyeink örök értékekké vagy örö~
értéktelenségekké legyenek. Hogya könny keserű?
Igaz. De az is igaz, hogy Mózes édessé tette a pusztaság vizét. Hogyan? Isten szavára egy darab fát hajított abba. (Ex. 15.) Nos, tegyük édessé mi is a könynyek keserű áradását Krisztus keresztfájával. Akkor
aztán sírjunk nyugodtan. Sőt mosolyogva. Hiszen úgy
sirunk és Ú&y szomorkodunk, ahogyaHegyibeszéd
Krisztusa akarja. Majd O azután &ondoskodik a
viltuztaláuól ill ...
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NOTeIDLer liturgiája
Irlal Pelz

Az Egyház ünnepi liturgiájában a legfőbb hitigazságokat állítja szemünk elé. Decemberben pl.
a bűnbeesés, a megváltás szükségessége, az Incarnatio, a megváltásunkra testet öltött Ige tölti be
gondolatvilágunkat, képzeletünket és kedélyünket.
Az ádvent várakozó hangulata, a Jézuska-várás
még a gyermek lelkét is megüli ilyenkor. December elején a Szeplőtelen Fogantatás ünnepe, majd
Adám-Éva napja sajátos egyházi színében a
bűntöl való szabadulás vágyát keltegeti az ádventi
roráték hangulatában, s akkor végre december
huszonötödikén felhangzik a Mennyből az angyal,
Krisztus Jézus született... Az Ige testté lőn és
miköztünk lakozék.
November hónapja a ma legaktuálisabb dogmatikai igazságot, a szentek egyességét hozza
közelebb lelkünkhöz. A keresztény szolidaritásnak a hónapja ez; az actio catholicának és a
kongreganista együttérzésnek alapdogmáját és
teoretikus hátterét hirdeti. A szentek egyességébe
tartozunk, Krisztus misztikus testének vagyunk
tagjai mindnyájan, nem vagyunk egymás mellett
idegenül elhaladó vándorok, kik közül mindegyik
másfelé tart és csak arra gondol, hogy önmaga
célhoz érjen. Van közünk egymáshoz, egymásért
vagyunk, amint a test szervei is egymásért és az
egészért vannak. Egymásért aggódnunk kell és
egymáson segítenünk kell.
És a szenteknek ez az egyessége nemcsak a
földrajzi és biológiai határokat lépi át, november
elsején és másodikán érezzük, hogy az időnek
sincsenek korlátai, hogy számunkra nincsen elmúlás, nincsen halál, csak áthelyezés van és szerepváltozás. A földön küzdő Egyház élő egységet
alkot, eleven közösséget az égben meg dicsőült
szentekkel és a tisztítótűzben még mindíg szenvedőkkel. Nincsen három Egyház, Krisztusnak
nincsen három teste: egy küzdő, egy szenvedő és
egy megdicsőült, hanem csak egy. Egy tennészetfeletti, kegyelmi vérkeringés éltet valamennyiünket. Ugyanaz a Krisztus küzd a földön küzdökben, s ugyanaz a Krisztus szenved a tisztítótűz
ben szenvedőkben és dicsőül meg a mennyben
üdvözültekkel. A megdicsőültek helyettünk is
szemlélik, dicsőítik, imádják az Istent, a szenvedők a mi nevünkben is engesztelnek, és mi valamennyi helyében küzdünk és dolgozunk. Igy valósítjuk meg szent közösségben Istentöl a teremtéskor ránk rótt nagy feladatot: reprezentáljuk a
három személyben boldog egy Istent, az alkotó,
teremtő Atyát, a kereszten megváltó Fiút és a
megszentelő Szentlelket.

.tdá... S. J.

Mennyivel magasztosabb és felemelöbb ez a
keresztény ember- és életszemlélet, mennyivel
igazabb ez a keresztény kollektivizmus annál,
melyet ma mások hirdetnek. A keresztény kollektivizmus szerint ugyanakkor, amikor a közösségért
is vagyunk, megtartjuk önértékünket is, mely az
örökkévalóság fényében ragyog fel legjobban, s
azt látjuk, hogy a közösség viszont értünk is van,
egymásért vagyunk, szolidárisak vagyunk.
Ezért hat ránk másképen az őszi lombhullás,
a szeptember vége, ami·kor "a tél dere megüti
fejünket". A keresztény elmúlás és temetői csendélet nem lucskos-pocskos, vigasztalan vánszorgás,
melynél fojtogat az áthatolhatatlan novemberi
köd. A mi novemberi tájunkon mindig van pár
átszüremlő napsugár és kis kilátás a kéklő égre.
Síremlékünk nem a derékba tört oszlop, még
korán elhalt gyennekeink sírhant ján sem, hanem
a Feltámadás és az Élet! Non omnis moriar! Nem
halok meg egészen. Életem nem törik ketté, engem
csak áthelyeznek. Új munkakört és beosztást kapoko A küzdök soraiból a szenvedök vagy megdicsöültek osztályába lépek elő. Aki eddig csak
óradíjas voltam, most végleges kinevezést kapok,
más osztályon ugyan, de olyat, hogy immár semmiféle létszámcsökkentéssel B-listára .nem helyezhetnek. Akik az örökkévalóságban vannak, már
csak előléphetnek, a tisztítótűzből a mennyországba, de pozíciót nem veszthetnek. Ezért irathatjuk
keresztény optimizmussal gyermekeink sírhant jára
a pesszimista görög pogány mondást: Fiatalon
hal meg, kit az Isten szeret.
November liturgiájának dogmája: hiszem a
szentek egyességét, hiszem az örök életet.
A budapesti Kerepesi-temetőben találkoztam
a síremlékkel, mely legnagyobb kifejező erővel
tagadja ezt a keresztény hitágazatot. Meztelen, viruló ifjú fekszik akriptafedőn. Alatta a
nagy semmi, fejénél a halál áll kaján vigyorgással.
A halál kezében hatalmas kétélű kard, melynek
hegyét az ifjú szívének szegezi. A fiatalember
kétségbeesett, ijedt tekintettel néz a halálra.
Hiába, nincsen irgalom és segítségére nem siet
senki. Mint a féreg vergődik vesztével egyedül.
Ilyen a keserves vég, ha a sírban a nagy semmi
vár. Tehetetlenül és árván küzdünk a halál ellen,
ha nincsen feltámadás, ha nincs lelkünk, melyet
a halál után is éltet Krisztus misztikus testének
vérkeringése, ha a testi halállal valóban kiszakadunk kedveseink köréböl. Ha mi emberek csak
magasabbrendű állatok volnánk, jelentőségünk és
értékünk kimerülne a faj szolgálatában. Meg kel-
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lene azzal elégednünk, hogy utódainkban a faj
fennmaradását és boldogulását biztosítottuk, hogy
bennük tovább élünk itt a földön és tovább küszködünk, hogy egyéni mivoltunkban az élet örök
körforgásának anyagát képeztük, hogy láncszem
voltunk, mely mint az elhullt állat és dértől megsárgult növényvilág, a nagy Mája, az anyaföld
méhéből jött és abba tér vissz!l örökre.
Csakhogy van szellemi lelkünk is, mely az
anyagi lét és állati színt fölé emel. Gondolatvilágunk és szabadakaratunk . nem az anyagi lét
mechanikus törvényeit követi, hanem az értékek
világában a logika anyagtalan törvényei szerint
igazodik. Szellemünk nemcsak a biológiai szféra
szolgálatában áll, mint a növényi lélek és állati
psyché, az nem oldódik fel maradék nélkül evilági
gondjaiban, hanem eszméket kerget, a jót, a szépet
és igazat keresi és létének értelméről vitatkozik.
Nem vagyunk az anyag rabszolgái, nem vagyunk

az ösztön és faji vér ritmusának passzív hullámverése, hanem föléjük emelkedünk és szabadakaratunkkal uralkodunk rajtuk. Mi királyi lények
vagyunk, nem puszta eszközök, mint az anyagi
növény- és állatvilág. Uralkodunk és nem raboskodunk, ezért nem veszhetünk el az anyaggal
együtt. Szellemi szabad énünk erkölcsi érték és
erkölcsi felelősség hordozója, ezért örökké kell
élnie, mint az az értékvilág, amelyhez tartozik.
Non omnis moriar. Nem halok meg egészen.
Csak a testem tér vissza az anyag törvényeinek
megfelelően az anyaföldbe, melyből vétetett, lelkem azonban megmarad a szentek egyességében,
Krisztus misztikus tesének éltető vérkeringésében
az örök Érték, az út, az Igazság és Élet szolgálatában. A halálkor csak áthelyeznek, új munkakört
és új beosztást adnak nekünk. Ez november liturgiájának tanulsága.

§zenle:k ... inl e ...Lere:k
Irtal MGller Lajos

Arpádházi Boldog Magyar Margit
(1243-1270)
A

szülők.

De ismerjük meg kissé közelebbről azt a nemes fát
is, amelynek a liliomos Boldog Margit egyik legszebb
hajtása.
Margitot méltán nevezzük "Árpádházinak", mert
valóban 12 nemzedéken keresztül férfiágon egyenesen
Árpád apánktól származik. Ösanyjai közt találunk 5
szlávot, 2 görögöt, 1 németet, 1 frankot, 1 kúnt és 1
magyart. A magyar vérrel tehát már kezdettől fogva
oly elemek elegyedtek, amelyek más népek értékeit is
magukkal hozták.
Édesatyja, Béla, már gyermekkorában oly családi
tragédiának volt tanúja, amely kedélyét egész életén
át behomályosította. Anyját, Gertrudot ugyanis szinte
szeme láttára koncolták fel. Később atyjától, II. Endrétől is elidegenedett, aki hamarosan újra házasodik
és fiát mások nevelésére bízza. Majd aztán II. Endre
fiát, a 14 éves Bélát, házasságra kényszeríti a keletről
magával hozott ugyancsak 14 éves Laszkarisz Máriával,
a niceai görög császár leányával, kit hamarosan királynévá is koronáztat. Majd Endre annak a frigynek, amely
szerelmi házassággá fejlődött, felbontására akarja fiát
kényszeríteni, hogy a "magyar királyságnak hasznosabb" új házasságra léptesse. Béla engedett, elvált
feleségétől.
De aztán, megbánva tettét, Máriával
Ausztriába szökött, hogy apja haragja elől kitérjen.
Margit édesanyja, Laszkarisz Mária, igen nemeslelkü
nő volt. Császári származására büszke, de igen szép
lélek, aki férjét háza kormányzásában és hazánk felsegítésében nagy lélekkel hathatósan támogatta. Lelkületére elég jellemző, hogy 10 gyermeke közül kettőt,
Kuni~undát és Mar~itot a boldo~ok karában tisztelünk.
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Az áldozatnak szánt kisleány születésének sem
idejét, sem helyét nem tudjuk biztosan megállapítani,
valószínüleg Turóc várában látott napvilágot, éspedig
1243. év január hó 29. előtt.
A keresztségben Margit nevet kapott. Hogy szülői
éppen a Margit nevet választották, nem volt véletlenség. A családban ugyanis már volt egy Margit,
akit az Egyház szentjei között tisztel, t. i. Eduárd
angol királyfinak és egy magya·r királyi sarj nak Magyarországban, Nádasdon 1045-ben született leánya.
Innen van hazánkban ennek a szép névnek nagy elterjedtsége, amelyet csak fokozott a mi Margitunknak
szent élete. A veszprémi és nyulakszigeti zárdában is
az ismert apáca nevek közt öt Margit szerepel, és ezek
közül három a királyi családnak sarja. Margitnál
inkább csak az Erzsébet név szerepel gyakrabban, ami
Margit nagynénjének, Szent Erzsébetnek tiszteletéböl
könnyen érthetö.
A szülök első gondja volt, hogy alkalmas nevelő
nöről gondoskodjanak. A választásban valóban szerencsések voltak. A Gondviselés út jukba terelte a baranyamegyei Bodmeri Tamásnak 24 éves özvegyét, Olimpiádeszt, egy Margittal hasonlókorú leánykának, Erzsébetnek az édesanyját, aki szívesen vállalta magára a
nevelőnői tisztet. Margitnak nemcsak dajkája, nevelő
nője, második édesanyja, hanem mesternője is lett az
életszentség útján.
Az első 3--4 évben a királyi család körében töltötte be tisztségét. De aztán 1246-ban Margittal együtt
a veszprémi domonkosrendi Szent Katalin-kolostorba
költözött.

Veszprémben.
Ha ma arról a meredek hegyfokról alátekinlünk,
amely hátán a székesegyházat, püspöki palotát, szemináriumot stb. hordozza, a távolból rom ötlik szemünkbe,
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amelynek legkimagaslóbb falrészlete hatalmas kereszttel van megjelölve. Tisztelet és áhítat fogja meg ilyenkor a lelkünket. Ime, itt növekedett az a kis bárány,
aki imáival, bőjt jeivel és vérével vette el nemzetünk
büneit. Abból, hogy Bertalan püspök 1240-ben a zárda
fenntartására 16 ezüstmárkát, tehá,t kb. 800 pengöt
elégségesnek tartott, arra következtethetünk, hogy az
apácák száma meglehetösen korlátolt volt. De voltak
növendékek is, mert a záI1da a szemlélődésen kívül
leányneveléssel is foglalkozott. Ezek, természetesen, eltartásukat nem ingyen vették igénybe. A növendékek
mondhatnók, félig szerzetesnői, félig világi nevelésben
részesüMek. Ha hivatást éreztek vagy a család érdeke
úgy kívánta, mint apácák a zárdában maradtak, ha
nem, ám a világba visszatérhettek
Margitot édesanyja, a királyné és Olimpiádesz
kísérték Veszprémbe. Itt Katalin főnöknő, Eliana gondnoknő és Tamás, a zárda miséző papja fogadták őket
rangjuknak megfelelő mély tisztelettel. Vajjon tudták,
sejtették-e, hogy minő kincsnek jutottak birtokába?
Alig hisszük... Sokkal valószínűbb, hogy kényes
helyzetben érezték magukat és már előre látták a
rájuk háramló kellemetlenségeket és felelősséget. Mikor
az édesanya a kis Margittól könnyes szemmel búcsúzott, őt OlimpiáJdesz szeretetébe és anyai gondj aiba
ajánlotta. Erre azonban alig volt szükség, Olimpiádesz
ugyanis akkor már úgy szerette Margitot, mint tulajdon gyermekét. Viszont a kis Margit is OIimpiádeszben csak anyját látta, szerette. Igy is nevezte. Később
megdöbbent, amikor megmondták neki, hogy ő nem
Olimpiádesznek édes gyermeke. Ez a felfedezés azonban egymáshoz való szoros viszonyukat éppen nem
lazította.
Margit Veszprémbe nemcsak mint növendék jött,
őt szülei határozottan apácának szánták. De ő maga is,
amennyire gyermekésszel felértette, szerzetesnő akart
lenDi. Olimpiádesz megérkezésük után a negyedik napon máris magára öltötte Szent Domonkos öltönyét.
Fogadalmat azonban mindjárt már csak azért sem
tehetett, mert már 1243-ban IV. Ince pápa a Domonkosrendben a fogadalom érvényét egy teljes évi noviciátustól tette függővé. A gyermek Margitban Olimpiádesz
példája csak annál inkább felcsiholta az epedést, hogy
ő is már a szent ruhához jusson. Hogy akis királyleánynak kedvét el ne rontsák, ám adtak is reá ruhát,
amely a szerzetesöltönyhöz valamelyest hasonlított. A
jámbor csalást Margit csakhamar észrevette. Most már
szüntelen azon törte fejét, hogyan juthatna az igazi
szent ruhához. Egyszer csakugyan valami módon a
nagyok öltönyéhez juthatott, sebtében magára öltötte
és megjelent a konvent előtt és esengve kérte, hogy
őt fogadalomhoz bocsássák. Ez a kis epizód Margitnak
hétéves korában történt, tehát kb. 1249-ben. Amde
Margit nemcsak a ruhában, hanem az imádságos lelkületben és egész életmódjukban is igyekezett az apácákat utánozni. Próbálta megtanulni a latin imákat és
himnuszokat és a szerzetemőkkel a zsolozsmát együtt
végezni. Sőt a kis szemfüles a szerzetesnők titkos
vezekléseiről is tudomást szerzett. Egyik alkalommal
egyiknek a cilíciumát is megkaparintotta. Több sem
kellett neki, hordozni kezdte. Olimpiádesz azonban,
aki gondos anyai szemét a leánykáról soha le nem vette,
erről csakhamar tudomást szerzett és végére járt
ennek a szent kedvtelésnek. Margit azonban nem nyugszik. Most már maga csinál a házban összegyüjtött
durva posztódarabokból valami ~.anyargató ruhát és
titkon hordja. Csak Somogyi Agnes nővér, Margitnak
egyik bizalmasa tud róla, akinek egyszer betegség ide-
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Jen ezt a primitív sanyargató eszközt megőrzésre átadta. Azt is kérte az ő anyácskájától, Olimpiádesztöl, hogy ö is a szerzetes-csuhát puszta testén, a gyolcs
alsóruhát mellőzve viselhesse. Olimpiádesz bármenynyire· is örült ennek a szentségre törtető buzgalomnak,
de volt oly okos, hogy azt józanul mérsékelje. Azonközben a kis Margit a zárdai életbe annyira beleolvadt,
hogy királyi származása lelkében egészen elmosódott.
Tekintve zsenge korát, ezen nincs is valami nagyon
csodálkozni való. Mikor egyszer valaki őt "királyleánynak" nevezte, ezen szörnyen megbotránkozott és
sírva futott az ő kismamájához, Olimpiádeszhez, hogy
magyarázatot kérjen. S mikor tudomást szerzett a reá
"szomorú" valóságról, szinte nem is lehetett őt megvigasztalni. Ezentúl atyjával, a királlyal, aki időnkint
meglátogatta, beszélni sem akart, és még jó, ha édesanyjával szóba állott. Alig lehet ezt egyébnek, mint
fé!szegségnek és tökéletlenségnek minősíteni, amiben
talán az egyoldalú nevelés is hibás. Mindeme vonások
azor:ban elárulják, hogy Margit kitűnő alany, hogy a
kegyelem belőle szentet formáljon. Látható már benne
a bimbó, amely alkalmas viszonyok közt a keresztény
tökéletesség rózsáj ává fejlődhetik. A lelki életben
azonban még nagy utat kellett megtennie. Gyermekerényei most még csak a kegyelem által élesztett jó
hajlamok és na ív utánzási vágynak szülöttei, ami a
zárdában nevelt kislányoknál éppen nem ritkaság.
Veszprémi első éveiben még vallási ismeretei is oly
kezdetlegesek, hogy még a korabeli gyermekek tudásával sem veheUék fel a versenyt. Igy pl. nem tudta,
mi a feszület, mit és kit ábrázol és miért bántak ezzel
az emberrel oly kegyetlenül. Mikor aztán megmagyarázták neki, érzékeny szívecskéjének több sem kellett.
Nem győzött rajta részvéttel csodálkozni és az úr
Jézuson, akit eddig bizonnyal csak kedves gyermek
alakjában ismert, sajnálkozva sirdogálni. Már ettől
kezdve mondhatjuk, bírta a könnyek adományát, amely
kíséri egész élete folyamán.
Az első gyónásról és áldozásról, ami a modern
szedek életében oly jelentős szerepet szokott játszani,
nemigen tudunk. Ne csodálkozzunk rajta! A szentségeknek használata akkor volt az Egyház történetében
a mélypont ján. Éppen ez indította az 1215-ben összehívott negyedik lateráni zsinatot annak a mondhatnók.
gyászos törvénynek megalkotására, amely a híveket az
évi egyszeri gyónásra és húsvéti, egyszeri szentáltiozásra kötelezik. Tehát a hívek buzgalma már itt tartott. Maguk a szentéletű apácák a dömés rendben
szabály szerint évenkint tizenötször gyóntak és átlag
bizonnyal ugyanannyiszor áldoztak. Margitról ebből a
szempontból csak annyit tudunk, hogy Marcellus
dömés tartományfőnök volt és marad a Nyúlak-szigetén is rendes gyóntatója. Ez pedig csak idönkint tudott
a félreeső Veszprémbe is eljutni. Hogy azonban az
eucharisztikus Jézus kis jegyesének szívét már akkor
lefoglalta és foglalkoztatta, arról csepp kétségünk
sincs. Későbbi élete élményeiből erre bizton következtethetünk.
Igy múlott el Margitnak a Veszprémben töltött
kb. hat-hét esztendeje. Ez volt életének legszebb. legderűsebb korszaka, szerzetesi életének igazi Názáretje, amelyre kétségkívül legszívesebben gondolt vi .. sza.
Csak egy borús felhő vonult el, de elég sietősen, derült
ege felett. Édesatyja ugyanis megfeledkezve !ogadalmáról, "magasabb állami érdekekböl" Margit kezét egy
lengyel hercegnek ígérte oda. Akkoriban nem voltak
ritkák az ilyen egyelőre csak jogilag megkötött
- gyermekházasságok. Az alig hétéves Margitnak
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persze akkor még alig lehetett valamilyen fogalma a
házasság lényegéről. Csak annyit tudott; hogy akkor
el kell hagynia a zárdát, Olimpiádesz-mamát meg a
jó, szent nővéreket... Tiltakozott aurv ellen. És
bizonnyal az oltáriszentségi Jézus adta meg kis jegyesének a sziláI'dságot ahhoz, hogy ő feltétlenül apáca
maradjon.'
Ezen bátor fellépésén kívül még csak egy kedves
emlék ét hagyta hátra királylányi méltóságának a
veszprémi záI:dában. Altalános szokás volt a középkorban, hogy nemcsak püspökök, hanem fejedelmi személyiségek is, nagycsütörtökön, Jézus példája nyomán a
s:aegények lábát megmosták. Az alázatosság megdöbbentö merészsége volt, hogy ezt a Hsztséget a gyermek
Margit magának kérte a veszprémi zárdatemplomban.
Mint a zárda legkisebbje és utolsója kérte ő magának
ezt az alázatos szeretetszolgálatot, de mint királyleánynak engedték azt meg. Ennek a szent nagycsütörtöki szertartásnak végzését az ő szent kiváltságának
tekintették egész szerzetesi életében.
Mialatt Margit Veszprémben korához képe~t szent
hivatását betöltötte s nagy felada:tára készült, édesatyja, IV. Béla király Magyarország feltámasztásának
szentelte minden gondját, erejét, tehetségét. Valóban
az utókortól nem is eléggé méltányolt munkát végzett,
amiért nemzetünk nem lehet soha eléggé hálás, ennek
a Gondviselés á\.tal küldött nagy királynak. Az óriási
csapások mintha csak kicserélték volna. Többé már
nem az a határozatlan, félénk jellem, aminőnek a tatárjárás idején bizonyult. Újraéledt benne a szentistváni gondolat: másodszor is megalapitani a keresztény
MagyaroI'Szágot. Szüntelen jár-kel, tesz-vesz, szervez
és feléle3zt. Megbocsát ellenségeinek, feledi személyes
sérelmeit, hogy ellenfeleit is munkatársaivá tegye. De
nemcsak építtet; hanem a védelmet is szervezi és az
ország biztonságáról is gondoskodik. Jól ~udta, hogy
a tatár-veszedelem c3ak időre-órára vonult el és mindíg újabb elemi erővel törhet a meggyengült, kimerült
országra. Félelme nem volt alaptalan. Több tatárhullám
közeledett még hazánk felé. De hála Nagyasszonyunknak, s bizonnyal a kis Margit áldozatának, imáinak,
valamennyi megtört, mielőtt határainkat eléme volna.
A király óriási kiadásainak fedezésére kénytelen
volt a zsidóktól felvenni drága kölcsönöket. A ,történelemben számtalanszor megújuló tünet. A zsidó nemcsak a bibliát cipeli a hátán utánunk, - mint Szent
Agoston szellemesen megjegyzi - hogy belőle keresztény vallásunkat igazoljuk, hanem pénzeszsákját is,
hogyamegszorult államférfia:kat és fejedelmeket "pillanatnyi pénzzavaraikból" - nem ugyan önzetlenül kisegítse.
A király buzdítására a főpapok és főurak is hozzáIáJtnak a védelmi vonalak kiépítéséhez. Igy emelte fel
két évtized alatt a veszprémi püspök Tátikát, a pannonhalmi apát Szigligetet, a pilisi apát Pozsony vödrici bástyájáJt, az erdélyi püspök Gyulafehérvár falait.
És még néhány tucat vár és erődítmény építése vihető
vissza a tatárjárást követő évekre. Az egyes városok
és helységek messzemenő kiváltságoka:t ,kaptak ráadásul, ha magukat kőfallal körülvéve a saját biztonságukról gondoskodtak.

A zárdaalapítás.
Béla azonban, mint igazi középkori fejedelem, nagyon jól tudta, hiszen kézzelfoghaJtóan tapasztalta, hogy
"mitsem használ az ember iparkodása, ha nem járul
hozzá az; Isten áldása". Miért is nem kisebb segítséget
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látott egy-egy zárdában, amellyel Isten irgalmát ő ostromolhatja meg, mint egy-egy várban, amellyel ellenállhat az ellenség ostromának. Elhatározta tehát, hogy
Buda közelében a "Nyulak szigetén", mely később az
ő leányáról, B. Margitról
kapta nevét, tekintélyes
apácazárdát emeLtet, hogy ott, ne szűnjenek meg az
ország épségéért imádkozni. Ebben az ő ismert fogadalmának mintegy kiegészítését látta, de egyben ama
forró óhajának kielégülését i~, hogy az ő drága Margitkáját közelében ~udja és többször láthassa.
A templom és kolostor. amely a mai Margit-sziget,
akkor még a Nyulak-szigete keleti részén épült, nemcsak nagyság, hanem művészi szépség dolgában is méltó
volt királyi alapítójához. Az építkezés a hazánkba meghívott ViIlard de Honnecourt francia építőművész tervei szerint történt, aki már a rheimsi dóm megalkotásánál kimUJtatta az "oroszlánkarmokat".
A napjainkban feltárt romok biztos alapokat adnak
a fantáziának, hogya kolostort és templomot egész berendezésével visszavarázsolja s kedélyünket kegyeletes,
áMtatos hangulatba ejtse.
Ez a zárda volt tehát színtere annak, amit IV. Béla
alapító okleveléhen kíván: "hogya szerzetesi fegyelem
követelményei szerint jámbor szűzek a királyok Királyát, a Szűznek Fiát szolgálják, és ... ahova leányun,kal!, Margit úrnőt, akit annál gyengédebb en szeretünk, minél biztosabb előjeleit látjuk benne az Isten
előtt kedves életnek, elhelyezzük ... hogy Istennek és
a dicsőséges Szűznek szolgálj on."
Az építkezés még be sem fejeződött egészen, mikor
1252-ben a királynő sűrgető kívánságára abba 12 veszprémi apáca Margittal együtt bevonult. Vele jöttek
OIympiádesz s ennek leánykája Erzsébet, aki édesanyját belépése után néhány évre már Veszprémbe követte.
Aztán Katalin, az egykori veszprémi főnöknő, Eliana
gondnoknő, Babaduri Erzsébet, Somogyi Agnes, Szörényi Erzsébet s mások. Hozzájuk csatlakozott a71!án többek között Margitnak ugyancsak Margit nevű unoka'húgocskája, akinél négyéves kora ugyancsak nem volt
akadály, hogy ~zülői szándéka szerint mint leendő
apácáJt kezeljék. Hiszen a nyulakszigeti zárda már nem
egyúttal nevelőintézetnek is, hanem kizárólag kolostornak épült.
Itt lépett be Felhévvízi Szabina, aki a boldoggáavatási perben arra hivaJtkozik, hogy Margit titkait ismerte, mert ő't a királyleány különö~ bizalmával tüntette ki. Az újonnan érkezettekkela zárda lakóinak
száma közel százra szaporodott, amiből nagy méreteire
szintén következtethetünk. Az apácák eltartásáról a
király maga is fejedelmi módon gondoskodott. Tudjuk,
hogy volt eset, mikor maga Margit is közbenjárt anyagi
ügyben királyi atyjánál. De aztán a belépők - csaknem valamennyi elökelő család sarja - sem jöttek
üres kézzel. VoHak a zárdának Pest, Komárom, Esztergom, Győr, Somogy, Csanád és Baranya megyében s másutt birtokai.

Az apácák élelmód;a.
Anyagi gondoktól mentesen, igazán Istennek és
szent hivatásuknak élhettek. Tekintélyes vagyonuk,
amelynek jövedelmezősége a mai viszonyokkal összehasonlítva elenyészően csekély lehet eM , éppen nem lazította és enyhítette a szerzetesi élet fegyelmét. A dominikánák alig éltek enyhébben, mint a mai karmeliták. Elárulja e71t lelki napirendjük, amelyet a szabály
nekik előírt.
(Folytatj uk.)
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Jda: SduudlnH Szigkid U. S. B.
Tirol egyik kis községének temetője mellett fut el
az országút, az orszá!!útra a temetőből egy kőangyal
hajol ki, kezében kőtábla és a táblára e szavak vannak
vésve: Vándorl Allj meg, gondold meg, mikor térsz
ide pihenni?
Novemberben temetőket járunk. Kedveseink, issírjához zarándokolunk, virággal kezünkben,
könnyel a szemünkben sóhajt juk el hamvaik felett az
Egyház örök imáját: Adj, Uram, örök nyugodalmat
nekik •..
merőseink

A halottak néma és csendes birodalmában nemcsak fájdalmas, de tanulságos is mindíg a látogatás
és különösen ilyen a novemberi vizit.
Mikor látom a sűrű, fekete embersorokat vonulni
a temetők felé, mindíg az a gondolatom, hogy h á zt ű Z n é z ő b e mennek... Novemberben gondolunk
legtöbbet az ö r ö k I a k á s U n k r a.

Jó nekünk a temetővel megbarátkozni örök csend
van ott, amelYt"t mi csak ideiglenes formájában, csak
néhány percre is annyira óhajtunk itt ebben a földi
rob-ajban töltött, zaklatott, id~gesen nyugtalan életünkben. A dolgozó, küszködő és fáradt emberek vágya:
egy kis pihenés, megállás, nyulfalom és békesség.
Pedig ez csak abeérkezettek irilfyelt pálmája, a célhoz értek megérdemelt jutalma. Tehát a simál elérkeztünk létünk végbatárához, az e1lapátolással megszűnik számunkra minden, a gödrön túl nincsen semmi? Ez lenne az irígyel! béke, az óhajtott jntalom?
A Kerepesi-temetőben járva olvashatjuk az egyik
sirkőfeliratot, amelyet az elhúnyt maga fogalmazott
meg életében: Művésznő volt, míg élt, ki immár céljához ért... Szóval a halál kapuján át lesz a célbaérés, a révbe jutás? A kihűlt vér megalvása, az életszervek feloszlása - pusztán ez a halál? Egy francia
pap, amikor kérdezték agonizálás közben a halál
fájd.aImairól, mosolyogva szólt: Meghalni 8Dllyi, mint
levetni egy cipőt, amely nagyon szorít... Párizs
érseke oly nyugodtan halt meg, hogy még a teáskanna
sem bUle~t félre, amelyet térdén tartotL Ez lenne
a halál? Vagy az, amitől a gyermek ijedezik: fehér
csontváz, üreges szetngödör, hústalan kezében suhogó,
szörnyű kasza? Vagy inkább az, amint a költő énekli.
a festő festi: szelíd, jóságos, halkszavú követe a jó
Istennek. aki egykor eljő, hogy lefogja szemünk, kezébe
vegye kezÜnket és fátyolt boritson küzdelmes életünkre? Ijesztő kérdőjelek.
De nekünk nem is az alak, a forma, az elképzelés
a fontos, nem a megjelenés miként je a döntő, hanem
a I é n y e g és a halál nagy és abszolút biztos tényvalóságának a másvilág partjait súroló feltétlen bizonyossága. Másszóval az, ami a halál után következik,
amit az Apostol ílly fogalmaz mell: Elvélleztetett, hogy
az ember met&Jlaljon. a a u t 'n pedi~ következik az
ítélet.

Olaszországban mutogatnak olyan 6rát, amely
formájában a földgömb alakját mutatja, forgásával pedig méri a tovatűnő órákat. A golyó tetején
a halál képe áll, a szokott csontvázkiUsőben s az
inga lengését és a golyó forgását követve folyton
kaszál, folyvást vág. Az óratesten sötét betűkkel
festve olvashatjuk: Mindegyik óra ö I, az ntolsó
megöl. ..
Lélekzetmegállító mindíg ez a gondolat, de novemberben különösen mell bev ág bennünket és az utolsó, a
m e g ö I ő óra idejét juttatja eszünkbe és ami
e z u t á n következik.
Ha pedig az élet idejét érdeklődjük, Szent Agostonna! felelhetünk: "Hány évet számlálsz? Huszat,
harmincat, negyvenet? Csodálkozol! Ne mondd., hogy
ennyi éve d van, hanem hogy ennyit vesztettél el,
mert ahány évet élünk, 8Dllyit kell leszámítanunk
külső

életünkből."

Az élet haldoklás s amít mi emberi nyelven., halálnak mondunk, az csak a haldoklásnak bevégzése,
pont az életünk végén, végső akkord a zenében. A
bölcső és a sír között levő röpke évtizedek míndmind mérföldes lépések az elmúlás felé s ezeket a
lépéseket, helyesebben ezek összegét nevezzük emberi tolvajnyelven: életpályának. Az életpálya bevégzése val6ban c é I lenne, ha a szentpáli gondolat
csak ennyiből állna: el van végezve, hogy az ember
meghaljon. Mert így még valahogyan megbocsátható
volna a világ örömeinek rendetlen hajszolása, a pénzszerzés őrületes vágya, a gazdagság mérhetetlen halmozása, a kéjvágy poharainak fenékig üritése... A
november döbbenetesen idézi eszünkbe esztelen hajszánkat és fáradságos, emésztő törtetésünket - az
emberi javakért. Mintha a sok-sok temetőben felülnének síri ágyaikban a halottak és kiáltják: Voltunk,
mint ti, lesztek, mint mi: por és hamu. Érdemes hát
ennyit törtetni? Mondjátok, emberek, érdemes? Temetőt járt, feketeruhás, könnyes szemű emberek, mondjátok, belenéztetek egy sírhalom tetején pislákol6
mécses sejtelmes lobogásába, átéreztétek: mi a novemberi lecke, amit a halottak adnak fel nekünk?
A november az igazán célhoz jutottak, az igazán
beérkezettek hónapja. Amilyen bizonyos a halál, éppoly bizonyos, amí utána következik. A halál után
bekövetkező valami: ez az igazi célbaérés. a métához
jutás I
A hívő, katolikus embernek a halál ijesztő fekete
gondolata szánalmasan kevés. Kevés azért, mert a
Szentírás arr61 is tanúskodik a szentpáli tétel mellett, hogy lsten a halált nem szerezte (Bölcs. 1, 13.),
hanem halhatatlannak teremtette az embert. (2, 23.)
De a kérlelhetetlen törvényszerűség tétele mellett,
holly míndnyájan meghalunk, ez édes-kevés vigasz.
Paradicsomi örökséllünk a azánalma.. verejtékes
munka után nsszajutnunk az uyaföldbe, s ha nem

9

Utunk
tudnók miért, hát ugyanaz a Szent Pál nem hagy
bennünket kétségben affelől sem, hogya b ű n által
jött a halál. (Róm. 5, 12.)
A halál utáni ítéletnek nagy koronatanúja a b ű n,
amint a bűnnek nagy koronatanúja a h a l á l.
Csonk és roppant torzó lenne a hívő elmélkedése
az őszi elmúlásról és hiábavaló séta a temetőlátogatás,
csak mesévé alacsonyodnék a háztüznézés, ha kilopnók gondolatvilágunkból a halál utáni következmények, a célbafutásnak kíméletlen jutalmát: az ítéletet.
A halál gondolata csak így teljes, életünk rendeltetése csak így érthető, borzalmas elpusztulásunk
csak így megnyugtató. Sőt logikus gondolkodásunk
végén odaju1unk, hogy nem is lenne szép az é l e t,
ha nem lenne benne a h a l á l.
Potsdam ősi királyi palotájában van az a szoba,
ahol Nagy Frigyes emberi nagysága és az úgynevezett
pályafutása véget ért. A szobában a rég kihűlt

3. szám. 1941.
kandalló tetején egy díszóra áll, mely már több mint
száz éve mutatja azt percet, amely a nagy uralkodó
életében az utolsó volt.
Szép gondolat ez a minduntalan beszédes síremlék,
de nagy tanitása még szebb: az időt megállítani nem
lehet, de éppúgy a halál után feltétlenül bekövetkező
ítéletet eltussolni, elhazudtolní nem lehet. A novemberi nagy leckét a beérkezetlek adják fel az élők
nek: Voltunk, mint ti, lesztek, mint mi: por és hamu.
Jól éltük át az életet, ha okosan tudunk felelni rá.
Egykor a mi percünk is eljő, az a perc, amely
nemcsak ö I, de m e g Ö l, amikor elkezdődik Ut a
földön p o r é s h a mulétünk. Nem állítanak meg
majd díszes órát, de valaki megállítja a szívünket. Az
óra lejárt. Saját magunktól függ, mit hoz ez az utolsó
perc.
November a halottak hónapja.
Egykor a mi hónapunk is.

Megértés és Együttér~és
Irla. C:ser László S.
Amitől legtöbbet szenvedünk, valószínűleg az,
hogy nincs senki, aki megértene és együttérezne
velünk.
Nem csekély hibája mindnyájunknak, hogy
képtelenek vagyunk még csak felfigyelni is a megértés és együttérzés kötelességére.
Amit sokszor meg kellene bánnunk a magunk
részéről j amit sokszor meg kelL bocsátanunk
embertársainknak: az bizony a megértés és az
együttérzés hiánya.
Kevesen tudunk annyira túllátni magunkon,
hogy másokat is meglássunk j még kevesebben,
akik elismerjük, hogy nincs jogunk csupán magunkkal törődnünk.
Másokat megérteni és velük együttérezni, igen, talán ez a legritkább dolog a földön.
Szüleink, testvéreink, egy-két rokon, néha jóbarát még fel tudják törni néha-néha önzéskapuinkat, - de az idegen közeledőn hamar túladunk: "nem érek rá!" - "mi közöm hozzá?" "elég bajom van nekem is!" "elég vagyok
magamnak" "mindenki segítsen magán!" "nem lehet egy világot magunkban hordani!" igen, másokon ilyen mondásokkal adunk túl,
a nélkül, hogy közelünkbe engedtük volna.

Kevés embernek adatott akkora szív, hogy az
egész világot hordozza.
Ám légy alázatos és kérdezd m~g magadtól:
nem csupán magadat hordod szívedben? Elég ez?
Igazán elég? Annyira gazdag vagy? Ki gazdagított? Ha zárt kapuid möié nem jutott ember,
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vajjon - ott él-e Isten? Ö együtt jön testvéreinkkelj nincs tehát veled!
önmagad? Mondani lehet a gőg óráin, de az
őszinteség perce megkínoz ezért. Nincs ember, aki
elég önmagának!
Jártak a földön nagyok és ők egészen mást
tanítottak.
A megértés és az együttérzés hívei voltak.
Nem hivalkodva, de cselekedve j kis szomorúsággal azon, hogy annyira kicsik.
Mélyen átérezve, hogy embernek születni nagy feladat!
Tisztulni kell és nemesednij nagy horizontok
elé állni, gazdagodni, aztán kitárulni, mert egymás szolgálatára küldettünk.
A szolgálat kezdete pedig a megértés és az
együttérzés.
Nagy szív és lélek kell ehhez, bizony!
Nézz egyszer a szívedbe: elég nagy-e?
Ha kicsinek találod, ismerd el: ámítod magad
és kifogásai d hazugok.
,
Bástyák, mikkel eltorlaszoltad magad elől az
Élet két csodálatos szellemét, akik be akarnak
jönni hozzád. hogy nagyra nőjenek nálad.
A Megértés és Együttérzés szellemei voltak ők.
Van-e még erőd ledönteni hazug kőbástyái
dat? Legalább kis rést törj, hogy kinézhess.
A Megértés és az Együttérzés Szellemei állnak
kinn és csak egy szóra várnak.
V árnak. - és nem hagynak el, ha ki is zártad
őket.

Hozzád tartoznak és hiszik, hogy egyszer majd
bebocsátást nyernek.

Utaak

Irodalo...
Gangyi Ferenc: Isteaérl- Hazáért. Budapest, 1941.
Korda R.T. kiadása. 164 I. Ára 3.40 P.
Ha valaki nemzeti ünnepekre vagy egyéb hazafias
alkalmakra beszédet készített, idevágó anyagot,
beszédvázlatokat a magyar könyvpiacon alig talált.
Pedig kétségtelen az, hogy pasztorációs szempontból
nagyjelentőségüek ezek a napok, amikor a megszo,kott közönségen kívül olyanok is résztvesznek az
istentiszteleten, akik máskor talán messziről elkerülik
a templomot. E szalon-katolikusokat sokszor éppen
a hazaszeretet gondolata hozza közelebb Istenhez,
Egyházhoz. Azért fontos az, hogy e nemzeti megemlékezéseken igazán tartalmas, az ünnepnek a vallással ölelkező pont jaira is rárr:utassunk. Ezt a célt szolgálja Gangyi igazán hiánytpótló könyve. Találunk
itt beszédeket március IS-re, augusztus 20-ra, az
aradi vértanúk ünnepére, anyák napjára stb. A II. részben pedig katonabeszédeket közöl a szerző. Ezek az
erdélyi és bácskai bevonuláskor elmondott rövid
oktatások aranyat érnek' nemcsak a magvas gondolatok miatt, hanem a pszichológikus felépítés, a finom
hang elsősorbari az erősségük. A lelkipásztorok és a
katonalelkészek kezébe való a könyv, hogy híveiket
ráneveljék az életre - Istenért· -'- Hazáért!
Csávossy Ele~ér S. J.: Ige és élet. II. Budapest,
1941. Korda R. T. kiadása. 280 l. Ára 4.- P.
A féligazságok és egész tévedések korában szükség van arra, hogy a bizonyos oldalról nyiltan vagy
burkoltan megtámado1t keresztény igazságokat világosan és félreérthetetlenül tárjuk a hívek elé. E szép
apostoli munkának egyik élharcosa P. Csávossy, aki
ez újabb müvel is e szent ügyet kívánja szolgálni.
Csokorba fűzte azokat a szentbeszédek et, előadáso
kat és cikkeket, amelyekkel annyi jóindulatú hallgatóját és olvasóját megerősítette a hitben és odavezette
a gyóntatószéken át a lélek gyógyforrásához: az
Oltáriszentségben lakozó Jézus Krisztushoz. Hat szentbeszédben a kegyelmi életről szól, négynek a bün
és halál a tárgya, majd a szentekről és egyházi év
néhány napjára közöl magvas beszédeket. Az előadá
sokat a Krisztus titokzatos teste, a világmisszió, a
felebaráti szeretet és a misztika témaköréből veszi.
Cikkeiben pedig a szociális gondolattal foglalkozik. A teológiailag mély, gondolatokban gazdag és alapos
beszédgyűjteményt
nagy haszonnal forgathat ja a
műveltebb közönség, a lelkipásztoroknak és szónokoknak pedig egyenesen nélkülözhetetlen, ha a mai

embernek az új világ új nyelvén akarják az örök igazságokat nyujtani.
György Tamás: Kincsesláda. I. Szentek és nagy
lelkek gondolatai. Budapest, 1941. Korda R. T. kiadása.
160 lap. Ára 3.- P.
Az írók és szónokok szívesen fordulnak a nagy
emberek műveihez, hogy onnan gondolatokat merítsenek. Témájuk megvilágítására és sokszor a bizonyításra is felhasználják kutatásuk eredményét. Természetesen az ilyen készület rengeteg időt kíván és nem
is !teheti meg mindenki, hogy eredetiben keresse fel
a sok-sok szerzőt, hanem a gyüjteményes munkák
összeállítása alapján építik fel mondanivalójukat. Ilyen
müvet nyujt a szen:ő is a "Kincsesládá"-ban. Az első
kötetben a bizalom, a szeretet és a szenvedés címszavak köré csoportosítja az idézeteket. Megszólaltatja az evangéliumokat, a nagy szenteket és vértanúkat, a hittudósokat és lelki írókat, főpapokat és
apácákat, misztikusokat és költőket. Valamennyi elmondja, sokszor csak egy rövidke mondatban, a
véleményét vagy az Istentől sugallt felfogását az
említett erényekről. Szerző minden összekötő kapocs
nélkül egymásután sorakoztat ja fel az egyes idézeteket, megjelölve, kitől is származik. A lelki életet
élőknek hasznos olvasmány, beszédek készítéséhez
nélkülözhetetlen segédkönyv!
Csávossy Elemér S. J.: Ádventi és karácsonyi
elmélkedések. Bp. 1942. Korda. 256 l. Ára 4.20 P.
Szokatlanul ízléses, szép kiállítású könyv. És a
a belső tartalomra is. Az egyházi év
legszebb időszakához, ádventhez és karácsony hetéhez ad nemesen egyszerü és tartalmas elmélkedéseket.
Nyugodtan választhat juk vezetőül. Az első hét mint
egy súlyos függöny felgördülése: kezdődik az egyházi
év nagyszeru drámája. Magunkat is szereplőnek érezzük az Úr jöttének előkészítésében. Eljött ő a valóságban, itt van testvéreinkben, el akar jönni bennünk,
utána sóvárog nyugtalan korunk is, amely a próbák
szenvedéseiben megtisztulva talán méltó lesz fogadására. A második héten Keresztelő Szent János hatalmas szava int bűnbánatra s mutat· rá az eljövendőre,
hogy a harmadik hét örömét a megtestesülés titkán
annál mélyebben átéljük. Egészen a Szent Szüzzel
töltjük a negyedik hetet, míg végre a várva-várt
jászolához visznek az elmélkedési pontok, hogy hallgassuk az Újszülött élő tanítását.
külső jellemző
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Utaak
Zaymus Gyula: Ninon kisasszony. 2. kiadás. Korda
R. T. 1942. 120 Lap.
Az Andersen-mesék fátyolos levegője árad NiQOn
Jealou árva párizsi gépírólány történetéből. Tiszta
és boldog ez a megrajzolt ~zerelem, mert első, szent,
mert virágja nyílik a gyűrű fénylő körében. A francia
diákélet romantikája egészen biztos, hogy a multban
meg a jelenben is, nemcsak eldugott kis kávéházak szomorú atmoszféráját jelentette, hanem sok becsületességet és komoly értéket is tartalmaz. Feryson Raymond, a padlásszobában és hidegvacsorákon élő meseherceg - gazdag arr.erikai gyáros fia - a fiatalság
önállóságra törekvő típusát jelenti. Mennyire megnyugtató, hogy ez az önállóság a férfiérzések bizonytalanabb talaján is határozott fegyelemmel köti magát az igazi norrnához. A kötet végéhez csatolt néhány
novellában is ugyanazzal a lélekábrázolással ,találkozunk, amely Ninon törékeny alakját megrajzolta. Az
élet sok, alig felfedezett apró hangulata éppen úgy
értéke ennek a könyvnek, amint a pipacsos rét kincseinek is örülni tudunk, va~y sokáig elnézzük az
áprilisi égen elvonuló felhőket.
A pap Szalézi Szent Ferenc iskolájában. Fordította
Csepy Pál. Szalézi Művek, 1941. 280 laR. Ára 1.80 P.
"A papnak - írja Mercier bíboros - mindenki másnál inkábbszentté kell lennie, mert hiszen ~z a hivatása, hogy másokat szentté tegyen." Ezt a nagy célt, a
papi életszentség minél teljesebb kivirágoztatását
munkálja ez a könyv. A mély és megkapó gondolatokkal teli írás a nagy genfi püspök, Szalézi Szent
F,erenc műveiből és leveleiből valók, aki telve volt a
papi lelkek iránti nagy szeretettel.
Dr. Ajtai Kálmán: Katolikus iránytű.
Kapisztrán-nyomda. Ára 2.- P.

Bp.

1941.

ügyesen összeállított templomi illemtan. A külső
formák mögött felhívja az olvasó figyeimét a viselkedés magasabb értékű jelentőségére. "Adjuk meg,
testvéreim, Istennek a külső tiszteletet mind a mű
vészetben, tisztességben, házának nagyszerűségében,
mind viselkedésünkben." Ezzel a mondattal fejezi ki
a szerző művének alaptónusát. Az általános tudnivalók után a szentmisét ismerteti, majd a szentségek,
szentgyónás, áldozás, bérmálás és a szentkenet felvételének illemtanát közli. Példái és idézetei csak
növelik stílusának érdekességét és gördülékeny menetét.
J. Hiittenschwiller S. J.-Szabó V.: Imameghallgatások. Jézus szent Szívének jótéteményei. Bp. 1941.
Szerző kiadása. 260 oldal. Ára 4.50 P.
Igazán szép történeteket válogatott össze a szerző.
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Megláthatjuk az Úr Jézus szentséges Szívének végtelen hatalmát, irgalmát, szeretetét. Egyik részben az
ígéretek szerint csoportosítva, egy másikban gyakorlatok szerint válogatva össze. Minden kor, állás, nem,
lelkiállapot és nehézség a megoldással együtt megtalálható itt. A könyv célja az, hogy a kétségbeesetteket bizalomra gyujtsa, a szomorúakat megvigasztalja, a kételkedőknek hitet adjon, a lanyha lelkeket buzgókká tegye, a buzgók pedig még nagyobb
tökéletességre törekedjenek.
Keskenyfilm ABC. Összeállították Jámbor Dezső
és dr. Lafranco István. Budapest, 1941.' Az Összetartás
Gazdasági Szövetkezet A. C. Filmszolgálata kiadása.
Ára 3.50 P.
Modern, ízléses, praktikus könyv a néma és hangos keskenyfilmről. Azoknak. is, akik saját maguk
számára filmeznek, de még inkább a mozgalmi keskenyfilm apostolainak szinte nélkülözhetetlen. Olvasunk benne a keskenyfilm méretek, nyersanyag,
optika, felvétel, feliratok és vetítés praktikus problémáiról, a keskenyfilm-mozi engedélyügyeiről, a vonatkozó hatósági rendeletekröl, moziberendezés módozatairól stb. - Ilyen kitűnő ABC tartalomjegyzéket is
megérdemelt volna.
Pakocs Károly: A Lélek visszatér. Budapest, 1941.
110 lap. Ára 1.50 P.
Szerzőt nem kell bemutatnunk, hiszen mindenki
ismeri. Költeményeit és novelláit szerte az országban
olvassák. E kötetében nyolc remek elbeszélést közöl
a tőle máor megszokott változatos és szabatos stílusban. Témáit az életből veszi, mert papi hivatásának
teljesítése közben bőven van alkalma úiabb és újabb
jeleneteket megfigyelni és papírra vetni. Novelláiban
nemcsak az író jelenik meg olvasói előtt, nemcsak a
költő ragad magával, hanem kic~ilIan ott a pap is.
Papi lélekkel jár az emberek között, papi szívvel
vigasztal és papi hatalommal emel Krisztushoz. Aki
komoly, lelkiségtől áthatott olvasmányt akar, olvassa
el Pakocs novelláit, nem bánja meg!

Németh Imre: Leányok, asszonyok Krisztus szolgálatában. m. kiadás. Szerző kiadása. Szombathely,
1941. 384 oldal. Ára 4.50 P.
A női lélek ezer szépsége, hivatásának magasztossága és büszkesége áll előttünk e könyvben. Ami
felemel, lelkesít, vonz, mind megtalálható benne.
Magdolnától és Szent Pált segítő asszonyoktól kezdve,
Cecílián, Ágnesen keresztül egészen a mai nőkig,
akik a párizsi nyomortanyák vöröseit leszerelték szeretetükkel. Egy err.beröltő tapasztalatával nyujtja
ezeket a prézes és lelkipásztor, hogy az örök fényt
keresők szemében szentjánosbogár legyen, a Szentlélek templomát építők kezében pedig tégla.

Előfizefőkböz l

Az "UTUNK"

Nagyon szépen kérjük lapunk kedves Ell5fizetl5it, hogy hátralékos tartozásukat a 42,88l-es
számll csekklapon Juttassák el Kiad6hivatalunkhoz, Budapest, VIII., Mikszáth Kálmán·tér 4.

új fiókkiadóhivatala
ERDÉLYBEN

Kérelem az

Bogner Mária Margit boldoggáavatására beérkezett
adományok: özv. Gyulai Gaál Gyuláné, Bussi 150.- P
Ledniczky T., egy súlyos beteg gyógyulásáért
100.- p - Szent Margit-intézet, Bpest, Knézíts-utca
45.- p - Szabó Lajos gyüjtése, Bpest 90.- P Pécsi adományok 88.- P - Assisi Szent Ferenc Leányai &yüjtése, Makó 43.08 P - Mária Jozefa gyüjtése,
Kalocsa 26.32 P - Róka Katalin és nővére, Szenttamás 10.- P - Lovass Mihály, Bpest 10.~ P Mayer Pálné, Budafok 5.50 P - Miasszonyunk Zárda,
Pécs; Kovács Sándorné, Kassa; özv. Altdorfer Istvánné, Kassa; Berényi Erzsébet, Lócs; Nemes Szondy
Ilona, Bpest 5.- P - Bauzi Júlia, Léva; Irgalmas
nővérek gyüjtése, Szeged 4.- P - Szinyi Anna 1.- P
- Vass Józsefné, Pécs -.50 P Morócs Emil,
Székesfehérvár 10.- P - özv. B. R-né, Budapest

2.- P.
ÚJ MAGYAR KöNYVEK:

Dr. Ajtai Kálmán: Katolikus iránytű. Hogyan viselkedjünk a templomban és a szentségek felvételénél. Hasznos tudnivalók úgy a szentmisehaUgatás,
mint szentáldozás, gyónás, bénnálás, temetésen
való részvétel alkalmával. Ára 2.- P.
Csávossy Elemér S. J.: Ádventi és karácsonyi elmélkedések. II. bővített kiadás. Ádvent négy hetére
és szent karácsony nyolcadára remekszép, teljesen
kidolgozott elmélkedéseket közöl. Ára 4.20 P.
- Ige és élet. II. kötet. Szentbeszédeket, lelki
előadásokat, szociális
cikkeket tartalmaz. Hat
szentbeszéd a kegyelmi életről, négy a bűnről és
halálról, nyolc különféle szentekről: Szent József,
Péter-Pál, Patrona Regina, Szent Erzsébet stb.,
három az egyházi év főbb ünnepeiről, hat a benső
életről, misszió ról szól é~ végül három szociális
témájú beszédet közöl. Ára kartonkötésben 4.- P,
kötve 6.- P.
A pap Szalézi Szent Ferenc iskolájában. Mercier
bíboros-érsek előszavával. Kitűnő lelki olvasmány
papoknak. Ára 1.80 P.
Donászy-Szabó Ernő: Erdőfia. KisIiúvezctők anyagtára.
Kézirat. Vezetők részére kitűnő segédeszköz. Ára
-.60 P.
Fáy Aladár: A magyarság díszítő ösztöne. A magyar
nép díszítő művészetéről szól ez a munka. Rengeteg rajz illusztrálja. Rajztanárok, tanítók, kivitelező
iparosok különösen, de a nagyközönség is igen jó
hasznát veszi. Ára 3.60 P, kötve 4.80 P.
Farkas János: A helyesírás gyerekjáték. Képekkel
illusztrált kis iskolai nyelvtankönyv, melyből
játszva tanulja meg a gyermek a magyar helyesírást. Ára 1.50 P.
Gangyi Ferenc: Istenért Hazáért. A könyv elsö
részében tizenhat hazafias és alkalmi beszédet,
közte gárdaavatási és kongregációs jubileumi beszédet és 12 katonai beszédet tartalmaz.
György Tamás: Kíncsesláda. A könyv szentek és nagy
lelkek gondolataiból közöl részleteket a b i z alom, s z e r e t e t és s z e n ved é s tárgyköréböl.
Felemelő, lelket üdítő olvasmány. Ára 3.- P, kötve
4.60 P.

KOLOZSVÁR. Szentegyház-u. 2. szám
alatt megnyílt.
Jámbor Dezső és dr. Lafranco István: Keskenyfilm
ABC. A közvélemény leghatalmasabb formálójáról, a szórakozás legnépszerűbb eszközéről, a filmről ír. Ára 3.50 P.
Hildebrand: Liturgia és egyéniség. Ez a könyv a
liturgikus mozgalom erősítését, a hívek lelki életének minél bensőségesebb bekapcsolását az egyházi életbe akarja előmozdítani. Ára 3.- P.
Király Dezső: Tízperces vidám szobatorna. Egészség,
életkedv. Ára 2.- P.
Dr. Nádas Zoltán: Iránytű. Katolikus sajtóapostolok
számára. A katolikus sajtó fontosságáról szól s ezt
az öntudatot igyekszik felkelteni olvasóiban. A mű
valóságos iskolája a sajtóapostolkodás technikájának. Ára 1.60 P.
Németh Imre: Leányok, asszonyok Krisztus szolgálatában. III. bővített kiadás. A női hivatásról, lelki
életről, a nő és az egyházi rendről, családi életről
stb. hoz értékes oktatások at. Ára 4.50 P.
Pusztay Gábor: Kilencnapi ájtatosság Magyarországi
Szent Erzsébet tiszteletére. Ára 20 fillér.
Pakoes Károly: A Lélek visszatér. Rendkívül értékes,
tanító novellák. Ára 1.50 P.
Thinemann-Kelemen: Német-magyar szótár. Nagy
kiadás. Német nyelvet tökéletesen tanulni óhajtóknak elsőrangú segédeszköz. Ára 48.- P.
Dr. Waigand József: Ismerd meg - dolgozzál érte.
A papság és a művelt világiak számára összefoglaló ismertetés a missziókról. Ára 1.- P.
Zaymus Gyula: Ninon kisasszony. Rendkívül bájos
történet. Fiatal leányok számára elsőrangú ajándékkönyv. Ára 2.60 P.

Beaudenom-Gerely: Elmélkedések az Evangéliumról. Kitűnő gyakorlati elmélkedési könyv úgy
papok, sz~rzetesek, mint lelki életet élő világiak
számára. Ara 5.50 P.
Csávossy Elemér S. J.: Ádventi és karácsonyi
elmélkedések. II. bővitett kiadás. Kitünő elő
készület a szent karácsonyi ünnepekre. Telje~en
kidolj;!ozolt, remekbe készült elmélkedések. Ara
4.20 P.
Müller Lajos S. J.: Egek harmatozzatok. A nagy
Müller-féle elmélkedési sorozatnak első kötete.
Nemcsak elmélkedési anyagnak kitűnő, de beszédanyagul, I.elkigyakorlatul is pompásan felhasználhaló. Ara 3.60 P.

ÚJ hilelemzésl könyv l
BEIGER A. az I. és II. elemi részére
kitünő segédkönyvet ad közre. Az első
rész az elemi l. osztályának anyagával
már megjelenI. Ára 2.20 P.
A II. osztály részére szóló hitelemzés pedig november elején kerül a könyvpiacra.

Imádkozzunk megholtjainkért !
Legalkalmasabb imakönyv:

Nemsokára megjelenik:
P. Szabó József S. J.:

SZÍJlWki laglljtés
CÍmű

könyve.

Az összes szónoki gesztusok csoportosításával, fényképes í1Jusztrácíókban. Abonyi Gézának, a Nemzeti
Színház nagy művészének alakításával dolgozza fcl
Prohászka püspök, Bangha Béla és Tóth Tihamér

egy-egy beszédét. Minden képhez külön példa.
A

Már/on Lajos

kőnyv

november elején jelenik meg.

festőművész levelezőlapja

Magyar Szent Erzsébetről 8 fillér.
Ugyancsak kapható levelezőlapban Márton-féle
Szűz Mária-kép és a négy Evangélista képe.
Darabonként 8 fillér.

Ismerd meg -

dolgozzál érte
(Budapest, 1941.)

Nemcsak magyar nyelven, de a világirodalomban is
hiányzott eddig olyan munka, amely a papság és a
művelt világi hívek számára encíklopédiaszerű rövid
összefoglalásban ismertette volna a világmisszió összes
kérdéseit. Ez a könyv az első részben megismerteti
olvasóit a missziók történetével, mai álIapotával és
szervezetével, legfontosabb problémáival és szükségeiveI, a hazai missziós munkával, a missziók irodalmával, stb. A második rész a gyakorlati missziós
munka kérdéseit öleli fel. Többek közt 23 missziós
prédikácíóhoz és előadáshoz ad bő vázlatot és gondolatot. A könyvet az Országos Misszióstanács a saját
hivatalos kiadványának tekinti és önköltségi áron ad ja.
Előszavát Krywald Ottó prelátus, az Uni!,> Cleri országos igazgatója írta.
Ara 1.- P.

Szent Erzsébet színdarab:
CSODARÓZSÁK SZENTJE
Legendás történet 1 felvonásban ,
Volaries Ferenc szerkesztésében.
Kottával együtt 1.50 P.

Dr. Czapik Gyula:
KÖNYÖRÜLJ RAJTUK, URAM I
CÍmű műve.

November minden napjára közöl elmélkedéseket,
ezenkívül szentmise és gyónás-áldozási ájtatosságot
és sok más imaszöveget is tartalmaz.
III. kiadás. Ára 1.60 P.
IMA A HAZÁÉRT
A Bíboros Hercegprímás által elrendelt
imaszöveg. 1 darab 1 fillér.
A hitoktatás "súlyos kötelességét"
és világiak legjobb segítője a

Kalolikus

végző

ft. papság

nevelés

(Kat. Hittanárok és Hitoktatók
Egyesületének Közlönye)
Európai színvonaIon álló, Magyarországon az egyetlen
hitoktatási szaklap. Havonta l-én jelenik meg változatos
és gazdag tartalommal. Előfizetési ára évi 8.- P.
Ingyen mutatványszámot szívesen küld a kiadóhivatal:
BUDAPEST, m., SAN MARCO-UTCA 50.
(papnövendékek 50 °,'0 kedvezményt élveznek.)

Dr. Czapik Gyula:
VASÁRHAPI SZEHTBESZÉDVÁllATOK
Ádventtől Gyertyaszentelőig. Kiváló vázlatok, példákkal.
Ára 1.20 P.
Templomi szobrok, keresztúti képek,
eskűvői keresztek, iskolai és fali
feszületek, keretezett képek, mindenféle papíráru és írószer dús választékban kaphatók:

KORDA Ipari és Kereskedelmi Részvénytársaság
könyv-, papír. és kegytárgykereskedésében.
Központ: Budapest, VIII., Mikszáth Kálmán-tér 4.
Telefon: 136-185.
Hyomdaüzeme: Budapest, VIII., Csepreghy-u. 2.
Telefon: 136-113.
Fiókok: Hódmezővásárhely, Kecskemét, Kiskun.
félegyháza, Kolozsvár, Szeged.

Leszállított áron kapható:
JÉZUS SZENTSÉGES SZIVÉNEK LlTÁNIÁJA
A bevezetést és magyarázatokat Bak János írta.
Rajzokkal díszített munka.
Ára 90 fillér.

II

Karácsonyi ajándékkönyvekel
vásároljunk a KORDÁ-nál
Kérjen árjegyzéket!

:könyve:k Dlegrendelfjetö:k a Korda könyvkeres:kedésében,
Budapest, VIII., Hl:kszátfj Kábnán-tér 4. száDI.
Nyomatott: Korda R. T. Dyomdájában, Budapest, VIII .. Cnpr~hy-utc. 2. (Felelős : Meininaer Ferenc.)

Utunk"

aszkétikus folyóirat. MegjeleDik a szünidő kivételével minden hó 1-én."
Felelős szerkesztő: dr. Czapik Gyula. Kiadja: a Korda Rt. (Igazgató:
dr. Czapik Gyula.) - Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, VJll, Mikszáth Kálmán-tér 4. szám.
Csekkszám: 42,881. Telefon: 1-361-85. Fiókkiadóhivatal: Korda-fiók, Szeged, gróf Apponyi-u.
20. szám. - Szlovákiai főbizományos: "Fides" könyvkeresk., Pozsony, Hosszú-u. 4.
Előfizetési

ára félévre 1 P 80 fill.

Egyes szám ára 40 fiU.

Szent karácsony napja legkedvesebb örömünnepünk. E napon a
fölséges Istennek legremekebb gondolatát s misztériumát: az Istengyermek születése napját ünnepeljük. Ott künn fagy, zuzmara, ólmos fellegek, sötét ködök. De bent a barlangban a jászolban fekvő Csecsemő
szeméből a Világ Világosságának életadó fénye tündököl. Parányi, piros
ajaka mosolyogva mondja: ,iItt vagyok, érted jöttem, a te lelkednek
üdvét szomjazom. Remélj bennem, bízzál bennem és nyugodjál meg
bennem! Azért jöttem, hogy életed kiédesüljön és teljessé legyen!"
Igen, Krisztus a~ért jött, azért öltött embertestet, hogy az ember
isteni módon tudja megélni ezt a földi életet. O adja belém a nagy
hitet, hogy ő lesz majd a sorsom irányítója, életutam szabója ; O lesz
az én tartalmam, segítségem a küzdelmekben, napsugaram, boldogságom, jutalmam, életem! - Igen! O ígéri meg nekem, hogy velem lesz,
sugall és vezet, vérét ömleszti át belém. Cserébe csak egyet kér tőlem:
"Higgy nekem! Szeress! Add át magadat fenntartás nélkül Nekem! Igen, mindenre képesek vagyunk Isten erejével, inspirációjával, kegyelmével! Csak bízzunk Benne és merjünk az O nyomdokába lépni, alázatos, Krisztus minden hívására "igent" mondó gyermeki lélekkel. Az

lftunk

a gyermek Jézusnak ezt a fölséges világfelfogását hirdeti és
hozza. A betlehemi Kisded világot győző felsőbb bölcsesége ez,
mikor egész Európát a kétely és hitetlenség járványa pusztítja.
Ne felejtsük hát el soha karácsony inteImét : Testvérek, gyer_
mekszemmel nézzetek a világba s akkor majd megcsap az új levegő, a mennyország
fuvalma!
A másik gondolatom: Mire tanít bennünket ez a gyermek? Orvendezni tanít. A mai
világ nem tud igazán örülni. Azért is került rettenetes bajba! Pedig a lélekzés nem
szükségesebb, mint a szent öröm!· Oröm, hogy megváltott emberek vagyunk! Oröm,
hogy napsugaras lelkekké válhatunk! A gyermek Jézus ezt az örömet hozta! Ezért van
kcuácsony, ezért van illatos gyertyafény, örökzöld fenyő s tiszta, gyermeki öröm a családokban! Karácsony szent harangja a szent éjtszakán ezeket a szent érzéseket harangozza
belénk!
Orvendeztessük meg a tiszta, boldogító szeretet iIIetésével kedves ismerőseinket,
jóbarátainkat s a katolikus magyar családokat azzal, hogy előfizet jük az Utunkat karácsonyi ajándékképen számukra, vagy a mai számhoz mellékelt Korda R. T. katolikus
szellemű, olcsó, szép s jó kiadványait helyezzük a karácsonyfa alá asztalukra ! Az
Utunk minden kedves Olvasójának s Barátjának kegyelemteljes ünnepeket kíván az
Utunk minden munkatársa.

VIII. évfolyam, 4. szám.

Utuak

Az első betlehemi éjtszakában csillagok
ragyogtak. Az angyalok glóriás éneke békét, boldogságot, megváltást hirdetett a meggyötört, könnyesszemű emberiségnek. A betlehemi jászol királyi trónná vált, melyen a
Princep pacis= a Békekirály ül, és uralmának sohasem lesz vége. Az emberek szívének boldogságkelyhe kicsordult a szent éjtszakán, és a megváltásért rorátézó ember '
hódolva térdelt az isteni Gyermek jászoltrónja elé, hogy ujjongva megköszönje a
békét, a jóakaratú emberek békéjét és örök
hűség'et fogadjon ennek az emberszívet simogató Istennek .
. . . Es azt hittük: Az angyalok glóriás
éneke sohasem némul el ... Reméltük, hogy
a Békekirály örökké békében uralkodhatik ...
bS azt gondoltuk, hogy az ember mindíg boldog és békés lesz, - és mindíg térdreborulva
hódol a betlehemi éjtszaka aranyosszívű
Jézuskája előtt ...
... bS ma?
Tüzek lobbannak ma is az éjtszakában,
de ezek a tüzek otthonokat égetnek fel, és
még karácsonyestére is hontalanná teszik az
embert, aki hitt a Békekirályban ...
. . . Az angyalok glóriás énekét ágyúbömbölés és bombarobbanás váltotta fel ...

1941. december 1.

Utuak

4. szám. 1941.

:t;:s Il?-él_ boldogtalan egy szív se legyell,
... Az első betlehemi éjtszaka boldogEz az én királyi rendeletem ... "
sága pedig pokollá- váiiozdtt: sZ~tet~Úenség
dühöng, és az önzés kicsavarja a kenyeret '
(Radványi: Szívkirály.)
mások kezéből. Az igazságosság legyőzve
félrevonul és uralkodik az erő, az önzés, a
Oh, megértik-e az 'emberek ezt a karátörtetés. .. Az Isten ·képére és hasonlatára csonyi parancsot?!
teremtett ember betlehemi istállókban ron· .. Ha hem a tülekedő és mindenkin átgyoskodik és szívében átok és gyűli?let kél
azok ellen, akik önzésükkel és embertelen- gázoló önzés uralkodik az emberek között,
ség4kkei könnyet csalnak a feleség szemébe, hanem a krisztusi szociális szeretet ...
letépik a gyerekről a ruhát és száraz kenye· .. Ha az Istennel is há.borúskodó ember
ret sem igen adnak a mai karácsonyéj ronletérdel, és megbánva bűneit kibékül a kis
gyos nyomorult jainak ...
Jézussal ...
Istenem! Úgy vágyunk az igazi karáAkkor az idei szentestén is elindul ez a
csony után! ...
ragyogószemű Gyermek, hogy végrehajtsa
Úgy vágyunk ,a Megváltó után, aki meg- karácsonyi parancsát és boldoggá tegyen
vált a lélek nyomorúságától, de a szegény- mindenkit ...
ség és nyomorúság embertelenségétől is ...
Nem is kopogtat, csak csendesen belép
Úgy vágyunk él: nagy Csodatevő után, aki
letörli a könnyeket, elnémítja a jajokat. Aki egy süppedő szőnyege s szobába ... Csillogó
kenyeret oszt az éhezőknek, aki ruházza a karácsonyfa ... Szikrázó díszek ... Cukor és
rongyosokat, aki újra megtanít ja Istennel és parfümillat ... Az aranyhajas karácsonyfa
egymással kibékülve mosolyogni ezt az alatt 4---':5 éves gyerek játszik a sok ajándékkal ... Egy ünneplőruhás szomorú fiatalörömtelen modern embert . .'.
asszony nézi a játszadozót ...
- Jöjj el, Uram Jézus! Jöjj el te aranymosolyú Gyermek, - és tanítsd meg újra
A gondtalan gyermek megszólal:
gyermekien boldognak lenni ezt az Istenével
- Anyuka, ugye, ha jó leszek a kis
és önmagával meghasQnlott, keseruszívű
Jézus
majd visszahozza nekünk apukát is!
embert.
· .. Már szólni akar, hogy: Nem! Apuka
... ts jön a mosolygószívű Gyermek ...
meghalt (a mi számunkra!) - mikor meg- Nem bírom a szomorú-szívű embere- látja az aranyosszívű Gyermeket ... Könnyket. Az én országomban csak megbékélt- belábad a szeme ... kezével összeszorítja a
szívű, mosolygós szemű emberek legyenek.
torkát, hogy ne tudjon szólni ... Fojtogatja
~arácsonyeste egy ember se érézze a nyoa sírás ...
mort és boldogtalanságot... Karácsonye
- Boldogtalan ma egy szív se legyen ...
este megsimogatom az összetört szíveket ...
Letörlöm az égető könnyeket ... Megvigasz- - szólal meg a Gyermek ... Te se ... Tutalom a kétségbeesőt ... Lecsitítom a láza- dom, hogy fáj, hogy összetörték a szívedet
és hogy az "apuka" egy másik karácsonyfa
dót, mert
körül boldog most ... De: Nézd, azért jöttem,
hogy örömre derüljön a te arcod is . , .
"tn vagyok a vígság, én vagyok a jóság,
En
adok
erőt a kereszted cipelésére ... BízMely ma szerte árad, és betölt minden házat.
zál
Bennem!
... Veled vagyok ... Imádkozz!
tn, az Isten méze, jó szívek kelyhébe bőven
Es
mondd
meg
a gyermeknek, hogy visszaáradok,
jön
még
az
apuka
...
tn az Isten mosolygása, a világ boldogságá
vagyok."
Az asszony könnyes szemmel, de éledő
bizalommal néz a távozó után és csak ennyit
Es mivel e szentestén isteni boldogságot mond:
akarok, halljátok ·királyi parancsomat:
.- Gyere, fiacskám, imádkozzunk, hogy
a
kis
Jézus hozza vissza nekünk apukát .. .
"Orömre derüljön minden komor arc.
· .. Es szebben csillog a karácsonyfa .. .
Szűnjön meg a földön ez este a harc.·
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De sehogyan sem csillog ott, ahová most
megy be a fehérruhás Gyermek ...
... Hideg a szoba... Fáznak, mert a
zálogba tett dolgok árából csak néhány keserű falatra jutott. A gyermekek is rongyok
alatt dideregnek az ágyban. Az asszony
félénken, sírva félrehúzódik ... A robotoló
ember lázad:
- Karácsony?! Ez a boldogság?! ... Ha
Isten volna, nem tűrné, hogy pincelakásban
éhen pusztuljak a gyermekeimmel ... Gyű
lölök mindenkit, aki boldogabb ma, mint
én . .. Miért jut másnak minden, és nekem
semmi?! - Es nekem beszélnek arról, hogy
az Isten jó! ... Nem ... Fázom ... Ehezem ...
Rongyos vagyok... Ezen segítsen a kis
Jézus ...
Kopogtatnak ... Cserkészfiúk lépnek be.
Kis karácsonyfa és nagy csomag a kezükben:
- A kis Jézus küldte! - mondják Boldog karácsonyi ünnepeket adjon a kis
Jézus minden jóakaratú embernek ... - és
már mennek is ... Csak a fehérruhás Gyermek maradt ott .. .
- Ki vagy, Te?! - mered a·férfi a Gyermekre ...
- Az vagyok, aki még téged se hagy el.
Ma boldogtalan egy szív se legyen, - ez az
én J<.irályi rendeletem . .. Es eltűnik ...
De csak azért, hogy felkeressen egy
másik családot. Itt nincs nyomor ... Csak az
apa szíve nyomorúságos... Fekete szívvel
állt a karácsonyfa alá ... Miért ne, hisz neki
a karácsony csak kellemetlen utánajárást
okoz, mert ajándékot kell venni a gyerekeknek ... De már túl van rajta ... A gyerekek
örülnek. " Es mégse találja a helyét ...
Valami nyugtalanítja ...
. . . Es eléje áll a Gyermek:
Miért kerülsz el az élet útjain? .,
Miért imádsz új messiásokat? ... Miért nem
mersz letérdeini és bocsánatot kérni?! ...
Van vagyonod. " Van jó állásod... Megvan mindened ... Csak boldog nem vagy! ...
Hol van a régi hited?! ... Miért üldözöl engem?! . " Hidd el, szebb az élet a szívemre
borulva ... Félsz tőlem?! ... Félsz, hogy régen találkoztunk és régóta nincs béke a szívedben?! Nézd, azért jÖttem En, mert te nem
mertél jönni... Gyerel En békét adok! ...

Ut_ak

En megbocsátom alázadásaidat! ... En megsimogatom a szívedet, mert azt akarom, hogy
ma boldogtalan egy szív se legyen ... Gyere!
- Hová?! kérdi szinte megbabonázottan ...
- Apukám, - válaszol szinte a kérdésre
a diákfi a az intézetünk kápolnájában
éjféli mise lesz. Szülők is sokan szoktak áldozni ... Apukám! Miért nem jössz te sohasem velünk áldozni? ... Olyan boldogok lennénk ...
Az apa tétovázik. Senki se tudja, mi megy
végbe a lelkében azóta, mióta azt az aranyos Gyermeket hallotta. De aztán odasúgja
a feleségének:
- Te, ma én is elmegyek az éjféli misére ... Gyóntatnak ma is a mise előtt?! ...
Úgy szeretnék kibékülni az Istennel, hisz
e nélkül csak állati .az élet ...
... Es elindulnak. Ö meg a Gyermek ...
A kis Jézus még visszanéz és szeme
mosolygó s ragyogása boldogsággal tölti el
a házat ...

*

Fantáziakép ez?! ...
Lehet. De valósággá lesz a fantáziakép,
ha az emberek letérdelnek a Gyermek jászoltrónja előtt, és alázatosan ott tanulnak új
életet, jóságot, igazságot, szeretetet, új törvényeket, új politikát, új erkölcsöt. Es akkor
valósággá lesz a karácsonyi királyi parancs:
"Orömre derüljön ma minden komor arc.
Szűnjön meg a földön ez este a harc.
Es boldogtalan ma egy szív se legyen,
Ez az én királyi rendeletem."

*

Imádkozzunk az ádventben ezen csodás
kis Jézus-járásért, és azért, hogy minden
emberszívben valósággá legyen a karácsonyi parancs .

Nézd, emberi Nézd világmindenségem nagyságát
gazdagságát! És nézd a jászol om szegénységét!
mindkettőben én vagyok a te Istened. Nagy is vagyok,
kicsi is vagyok. Minden vagyok és semmi vagyok.
Válasszl A kettő közül melyik vonz inkább? Határozz,
kinek adod magadat? Mondd, tehetek-e többet, hogy
a szeretetedet megnyerjem?
(P. Plus.)
és

Senkiben sincs nagyobb szeretet felebarátja iránt,
mint akinek szíve tele van islenszeretettel.
(P. Plus.)
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S:zeplötelen fogantatás
('t

P. Biró Ferenc S.

J. ulán)

Ha feltekintünk a fény honába, a győzedel
mes Anyaszentegyház glóriás házába, szokatlan
örömünnepet látunk ott, olyat, amilyent maga az
ég is ritkán szokott megülni. Az imádandó Szentháromság dicsőségtől körűlsugárzott trónusa előtt
ott áll az ég és föld makula nélkül fogantatott,
szépséges szűz Anyja és királynője, Mária, körülvéve az angyalok és szentek mennyei gyönyörűségtől ragyogó millió és millió seregétől. Együtt
dobban a mennyország minden lakójának szíve
a makula nélkül fogantatott szép Szűz Mária, az
ő anyjuk és királynőjük hófehér szívével. Aztán
szárnyra kél a dal, le a mennyei szférákból be
a szenvedő Anyaszentegyház mélabús családjába
a tisztítótűz lobogó lángjai közé, mint az égő
fájdalomsebeket csillapító balzsam; majd tovább
száll az örömének le, le s eljut végre a küzdő
Anyaszentegyház hü gyermekeihez, hozzánk a
siralomvölgybe, s visszhangra kél a mi szívünkben is, akik "Nyavalygunk nagy ínségben". A mi
ég felé epekedő lelkünk is lánglelkesedésre
gyúlva, beleelegyíti ünnepi énekét a mindenség
karába. Örvendezve örvendünk mi is, feledve
minden búnkat, bajunkat, üdvözöljűk amakula
nélkül fogantatott szép Szűz Máriát, aki nekünk
is jó Anyánk, hatalmas Királynőnk, minden reményünk nekünk is, a siralom tengerén evező gyermekeinek.
A csalhatatlan Anyaszentegyház legkiválóbb
szentatyái a szeplőtelen fogantatású Szűz Mária
szépségéről és nagyságáról gyönyörű szavakkal
emlékeznek meg.
Először is azt tanítják, hogy őbenne Istennek ő előtte történt minden teremtése fölött minden újdonság számba megy, azaz a mi nyelvünkön
szólva, szenzációt jelent. A szeplőtelen Szűzben
minden a közönséges és általános isteni gondviselés rendjén kívül és felül különös módon
létesült. Éppen azért, ha valaki a szentséges
Szűzről akar szólani vagy írni, kell hogy nem
közönséges, hanem idegenszerű és szokatlan kifejezésű szavakat használjon. Hangsúlyozva
hozzáteszik, hogya szeplőtelen Szűzben a kegyelem és szentség oly csodái érvényesülnek, amelyeket mi legélesebb értelmünkkel sem vagyunk
képesek felfogni. Gondolatainkkal meg sem közelíthetjük őt, csakis jámbor hittel hinnünk kell az
őróla szóló igazságokat. A szeplőtelen Szűz a
kegyelmi rendhez tartozó csoda, még több: a
csodák feje, az isteni, rendkívüli adományok

mélysége, kincse, tengere. A szeplőtelen fogantatás a legnagyobb csoda, a csodák csodája, a
csodák betetőzése. Sőt Szent Proclus kereken
kimondja, hogy a szeplőtelen Szűz az egész teremtett világban nem található csoda. Olyan csoda
nincs, amely a szentséges Szűz kegyes személyével még csak össze· is volna hasonlítható.
Azért a szentatyák a makula nélkül fogantatott
szép Szűz Máriát nemcsak egyszerűen tisztának,
szentnek, sértetlennek, szeplőtelennek, ártatlannak mondják, hanem őróla állandóan felsőfokban
beszélnek, prédikálnak. Mária a szentatyáknak
a legtisztább, a legszentebb, a legsértetlenebb, a
legszeplőtelenebb, a legártatlanabb stb.
De még ez sem elég. A legfönségesebb címek
halmaz át 'hordják össze, hogy ezekkel legalább
némileg megközelítsék a szeplőtelen Nagyasszony
kiváltságos szépségét és isteni fönségét.
S .amikor a szép Szüz Máriát más teremtményekkel összehasonlítják, az ő szentségét,
tisztaságát minden habozás nélkül így magasztalják: Mária szentebb a szenteknél, szentebb az
angyaloknál, tehát a legfelsőbb szeráfoknál és
keruboknál is. - Oly címeket is bátorkodnak·
adni neki, amelyek első hallására a modem kornak nemcsak közönséges hívői, hanem teológusai is szinte megdöbbenve gondolkozóba esnek.
Ugyanis a szentatyák élő hittel tanítják a következőket s nem félnek attól, hogy az igazságtól
eltérnek vagy talán túlzásba esnek. Amakula
nélkül fogantatott Szűz Mária egyedül szent,
egyedül ártatlan, egyedül makula nélkül való,
egyedül jó, azután egyedül igaz igazságosság,
tisztább minden tisztaságnál, ő maga az ártatlanság, ő maga a szépség, ő maga a kellem és ő
maga a bájosság. A szép Szűz Mária Isten után
nemcsak az első, hanem Isten után oly tisztasággal tündököl, amelynél nagyobbat az Isten
szentsége és tisztasága után még gondolni sem
lehet.
Örvendezve és gratulálva siessünk amakula
nélkül fogantatott szép Szűz Mária elé és valljuk élő hittel, amint azt a szentat'l1ák teszik, hogy
Isten a legnagyobb, mi pedig élő hittel hisszük,
hogy Isten után te vagy, ó makula nélkül fogaritatott szép Szűz Mária a legnagyobb szépségű,
szentségű, fönségü, oly nagy, akinél nagyobbat
a mindenható Isten sem teremthetett. De
legeslegjobban azon örvendjünk, hogy ez a
makula nélkül fogantatott, szépséges, fönséges
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Mária a mi valóságos édesanyánk is. Oh
boldog anya, oh boldog gyermekek! Édes öröm
telítse lelkűnket, hogy a szép Szűz Mária gyermekei lehetűnk.
Ha már minden igaznak a lelke a megszentelő
kegyelem állapotában, az isteni és erkölcsi erények s a Szentlélek Úristen hét ajándékával
felruházva oly elragadóan szép, hogy gyönyörű
séggel szemléli azt az Istennek boldog szeme,
- ugyan milyen lehet akkor annak lelki szépsége, aki az igaz lelkek szépségének fenséges
anyja? A szentatyák a szép Szűz Máriáról mondják, h6gy Ő a legbájosabbaknak legbájosabb
bája.
A szeplőtelen fogantatás nagy tanítást ad
nekűnk. Azt a tanítást, hogy aki Isten bensősé
ges közelségébe akar jutni s vele egyesülni, annak
igen tisztának, lelkileg szépnek kell lennie. Mi
mindnyájan az Isten és a szép Szűz Mária gyermekei az ő színről-színre való látására vagyunk
hivatalosak. Nekünk is szabadakaratból, erős

elhatározással és kűzdelemmel szeplőtelenekké
kell válnunk. A szeplőtelen Szűzanyához szeplő~
telen gyermekek illenek, kell hogy a szeplőtelen
gyermekek is lábaik alatt tartsák a mulandó földi
javakat, kell hogy lábaikkal tapossák a nagy és
kis bün pokoli kígyófejét, s a legkülönbözőbb
erények gyakorlása által felűlemelkedjenek minden. alacsonyságon, magasba törtetve, míg a
napba érnek. Jézus Krisztusba, akibe öltözötten
van édesanyjuk, a szeplőtelenül fogantatott szép
Szűz Mária.
Büntelenség, erényesség, a napba öltözöttség
és lakozás, ez legyen vágyunk, napi kűzdelmünk,
amíg célhoz jutunk.
Nap-nap után könyörögjünk a jóságos, szépséges Szűzanyához, hogy mi is szeplőtelen~k
legyünk, hogy eljussunk abba a szépséges birodalomba, amelynek ő a felmagasztalt Királynője
és az őt követő tiszta gyermekeinek boldogító
Édesanyja.

Karát::sony törTénye
Irta: Dr.

Egyszer az Úr Jézus elé járult egy ifjú
és kérdé tőle: Mit cselekedjem, hogy enyém
legyen az örök élet? - ut vitam aeternam
posideam. Az Úr Jézus pedig felelé: tartsd
meg a parancsokat. Ismét máskor egy
írástudó járula eléje és kérdé tőle: melyik
a legfőbb parancsolat? Es az Úr Jézus felelé
neki: Szeresd a te Uradat, Istenedet mindenekfölött és felebarátodat, mint tempagadat.
Ime, felismertük, hogy minden emberi
nagyság alapja a lelki nagyság. Most pedig
megismerjük, hogya lelki nagyság lényege
a szeretet.
Vannak emberek, akiknek lelki élete
negatív. Lelkiismeretvizsgálatukat is csak
egy szempont alatt végzik: nem hágtam-e
át valamiben a tízparancsolatot? De elfelejtik a' legfontosabbat, megkérdezni magukat:
szeretem-e Istent mindenekfelett? Es szeretem-e felebarátomat, mint önmagamat?
(Ezért van az, hogy sokan a gyónók és ál-

Erőss

Alfréd

dozók közül is kicsinyek maradnak, kis lelkek, kicsinyesek, pedig a szentgyónás és általában a s,zentségek épp a lelki nagyság
erőforrásai. Az Oltáriszentség a "cibus fortium" - a nagyok és erősek eledele,.azoké,
akik nagyok és erősek akarnak lenni, magasba törni és elérik a célt!)
"A szeretet az első és a legfőbb parancs."
(Mt. 22, 38.) Az Elet parancsa. Csak akkor
vagyok nagy, Isten és az élet szemében
érték, ha ~zeretek. Különben semmi vagyok;
si caritatem non habeo, nihil sum.
Lássuk ezt a "nihil"-t két szempontból: az
istenszolgálat és a lelki élet szempontjából.
Si caritatem non habeo, nihil sum. Menyny.ire igaz ez az istenszolgálat a hivatás szempontjából. Az a pap, apostol, szociális munkatárs, akinek szívében nem él a szeretet,
aki csak magával törődik, önző, rideg és
irígy - hogyan fogja az a krisztusi tüzet
lángra lobbantani a lelkekben? Hogyan
mondhatja az magáról: ignem veni mittere,
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mikor olyan, mint a redves tuskó, hideg mint
a fagy, zörgő mint a haraszt.
Egyedül a szeretet az, ami hasonlóvá tesz
és egyesít Istennel. Ami kapcsolatot teremt
az én lelkem és Isten között. Márpedig, hogy
az Urat szolgáljam, hogy az emberek előtt
képviseljem, szószóló és közbenjáró legyek,
ahhoz feltétlenül szükséges az eleven kapcsolat, a szívbeli kapcsolat, a .szeretet kapcsolata Istennel. Akkor fogom Istent jól szolgálni, lelkesen szolgálni, ha szeretem. (Vagy:
ki akarna lanyha szolga lenni, amolyan alsóbbrendű, tunya pap?)
Még emberek közt is; egészen máskép
dolgozik az a munkás, az a szolga, ha nem
gyűlöli, nem ignorálja, hanem szereti urát.
Az a katona, aki szereti hazáját! - En az
úr katonája vagyok. Első katonája akarok
lenni, nem hátul kullogni, hanem dolgozni
Isten országáért. Az leszek, ha szeretet ég a
szívemben.
Az igazi szeretetnek, az istenszeretetnek
mértéke és bizonysága a felebaráti szeretet,
a lelkek szeretete. Krisztust szeretni és a
lelkeket szeretni, az egy. Isten országát építeni és a lelkeket menteni, az egy. Tehát már
most lehetek apostol, már most gyakorolhatom .a szeretetet, az igazi Krisztus-szeretetet testvéreim között. Es jegyezzem meg jól
magamnak: olyan ember leszek, olyan nagy,
lelkileg és emberileg olyan értékes, amilyen
a szeretetem. Ahogyan már most tudok és
tanulok szeretni.
Si caritatem non habeo, nihil s,-!-m. Ez vonatkozik az én egész lelki életemre. Ha szeretetem nincs, akkor nem ér semmit az
egész. "Nihil." (I Kor. 13, 2.)
Mi a lelki élet? Krisztus követése. Valakit csak akkor követünk, ha szeretjük és lelkesedünk érte. A Krisztus-követés első feltétele szeretni, csodálni Krisztust. Elmélyedni az evangéliumban, leborulni az Oltáriszentség előtt, töltekezni a szentáldozásban,
belekapcsolódni a szentmiseáldozatba. - Es
aztán határozott léptekkel, határozott lélek-
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kel és erős akarattal követni Krisztust. Követni: a szeretet gyakorlásában, az önfeláldozásban, az apostoli buzgóságban. Ez az
ismérve a Krisztus-követőknek, a szeretet.
"Arról fogják megismerni az emberek, hogy
tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást." (Ján. 13, 35.)
A szeretet minden erénynek, minden áhítatgyakoflatnak, minden imádságnak és jócselekedetnek a lelke. Ahogy a test halott
lélek nélkül, úgy holt minden cselekedetünk,
imádságunk szeretet nélkül. Si caritatem
non habeo, nihil sum.
Képzeljünk el egy Ú. n. jámbor asszonyt,
oltáregyleti tagot. Állandóan a templomban
sürgölődik, rengeteg,et imádkozik stb. Kijön
a templomból s rögtön nyelvére vesz mindenkit. Semmiféle hazugságtól, rágalomtól
nem riad vissza. Ha tehetné, egy kanál vízben megfojtaná az egyleti elnöknőt, mert
nem őt bízta meg a Szent Antal-oltár díszítésével stb. Er az ilyen vallásosság valamit?
Si caritatem non habeo, nihil sum.
Vagy képzeljünk el egy intézeti növendéket vagy ujoncot; sokat imádkozik, jól tanul,
szorgalmas, a törvényeket nem szegi meg.
Társa szív,ességre kéri. "Mit gondolsz! En?
Fordulj máshoz!" Si caritatem non habeo,
nihil sum.
Jézus példája az evangéliumban örök
példakép. Az apostoli lelkület első kelléke
a szeretet. Már itt bontakozik lelkemben. Távol tőlem a káini közöny, törődöm, aggódom, imádkozom testvéreim ért.
Si caritat em non habeo, nihil sum. Hozzátehetem: si habeo, omnia habeo, dives sum.
Ha szeretek, nagy vagyok, boldog, gazdag;
"Dives sum satis". (Szent Ignác.) A szeretet
minden. Ez élteti az én egész lelkiségemet.
Tehát előre a szeretetben. - "Mert aki szereti felebarátját, az beteljesítette a törvényt." (Róm. 13, 8.) Vagyis a szeretet a
plusz, a pozitívum a lelki életben. Ha ,ez megvan, akkor semmi sem hiányzik. Szent Ágoston mondotta: "ama et quod vis fac".
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."BoldogoL:, aL:.iL: éLezi~ és sZ:OInjúLoz:z:áL:
az: igaz:ságol, Inert őL: L:ielégÍllelneL:"
I"al Dr. Városi IslTá_
Az éhezők és szomjazók szomorú. menetelése ezek, akik forró vágyakozással égnek az erényért
akkor kezdődött a földön, amikor bezárult ős és az istenességért ...
szüleink előtt a paradicsom kapuja. Mikor ér
Tehát az égi javak utáni vágyat akarja monvéget? Soha. A földön legalább is nem lesz olyan dani itt az Úr. Hogy amint vágyódunk a kenyér
korszaka a világtörténelemnek, amely ne ismerné és víz után, ha régen nem ettünk és nem ittunk,
.a menetelők fájdalmas seregét.
olyan erősen, olyan minden akadályt legyőzően
Vannak, akik szószerint is nélkülözik mind- vágyakozzunk az ő égi javai után is. És milyenek
.azt, ami az élet fönntartásához elsősorban szük- azok a krisztusi javak? Örök értékűek. Nem egy
séges. Nemcsak a háború dúlta vidékeken talá- napig lakatják jól az embert. Nem egy évig teszlunk ilyeneket, hanem olyan országokban is, ahol nd!: boldoggá. Nem tíz esztendőre töltenek el.
egyébként bőven jutna mindenkinek betévő falat,
Hanem egy egész örökkévalóságon át boldogítaha megértőbbek volnának az emberek.
nak. Ugyan mit adhat nekünk ez a világ, ami ne
De vannak más éhezők és szomjazók is. volna mulandó? Arcunkról lefonnyad a szépség.
-Olyanok, akik éhezik és szomjazzák a tudást és Legtündöklőbb báli ruháink lomtárba kerülnek.
azért egész életüket a tudományos kutatás szol- Díszkötéses könyveinket szétrágják a molyok.
gálatába állít ják. Ki ne hallott Curie asszony Kincsesládáink pánt jait megemésztik az egerek
vagy Edison Tamás életéről? Vannak, akik éhe- és a rozsda. Birodalmak és hadseregek, koronák
zik és szomjazzák a dicsőséget, a hatalmat, a és különvonatok ... minden, minden elmúlik egy'Vagyont, az élvezetet. Nagy Sándoroknak, Dzsin- szer. Nem sajátságos ellentmondás ez: mi embe;giz khánoknak, Fuggereknek vagy Ady Endrék- rek szinte hisztérikus vonaglásokkal irtó zunk a
nek nevezzük őket. Mások a rejtett dolgok, a mulandóság gondolatától, mégis a mulandókat
iitokzatosságok után éheznek és szomjaznak. hajszoljuk és menekülünk attól, ami örök?
Két pajkos kedvü angol fiatalember szörnyű
Babonákba merülnd!:, jóslásokat, jövendöléseket
hajs,zolnak. Szeretnének kierőszakoini valamit rémületbe ejtette London egyik népes utcáját
abból a titokzatos másik világból az evangélium tavaly. Csontváznak maszkírozták magukat. A
megkerülésével. Mennyi boldogtalanság, csalódás, teljes emberi csontváz vonalait festették ruhájuksikertelenség kíséri ezeket. A Paracelsusokat, ra és apró zseblámpaelemek segítségével kiviláAllan Kardec-eket és a modern endori boszor- gították a csontok rajzát. Igy sétáltak végig az
utcán. Az emberek pedig hanyatt-homlok menehányokat ...
kültek előlük. Mert a halál képe, a mulandóság
Mert aki testi vagy lelki éhségét és szomjú- gondolata megijeszti az embereket. Hányszor
ságát mértéktelenül csak ezzel a földdel, csak e szólal meg társaságunkban egy-egy hang, ha éppen
föld fiainak tévelygő, hamis útjain akarja csillaezekről folyik a szó: jaj, hagyjuk ezt a szomorú.
pítani és közben nem néz az evangélium Istenére, . témát, nekem gyönge az idegzetem ... Én ezt nem
annak sorsa csupán boldogtalan csalódás lehet.
szeretem hallani ...
Az éhezők és szomjazók egy fajtáját azonban
Dehát el lehet menekülni a mulandóság elől?
maga Krisztus Urunk hirdeti boldognak. Mert íme, Hová? Merre? Milyen hajón? Melyik vonattal?
azt mondja a Hegyi beszéd negyedik igazságá- Hol van az az ügyes repülő, aki átcsempész valami
bIn: "Boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák az olyan csillagra bennünket, ahol nem kell szemtől
igazságot; mert ök kielégíttetnek." (Máté 5, 6.)
szembe állanunk az elmúlással? De ha így van
Éhezni és szomjazni az igazság után! Vajjon a dolog, akkor ne kövessük az ostobák szavát.
mit akar mondani ezzel az Úr? Mi az igazság? Mert csak az ostobák mondják: hogy ha egyszer
Ezt kérdezzük mi is, de nem Pilátus hányaveti úgyis mulandó minden, akkor élvezzük ki utolsó
magatartásával, a gőgös római ezer kételyével,
csepp öröméig a földet. Ó nem. Hanem inkább hanem a hívők alázatával. Kik ezek az éhezők keressük azokat az értékeket, amelyeken nem fog
és szomjazók? Adj, Uram, választ. És szól neaz idő. Azokat éhezzük, azokat szomjazzuk és
künk Szent Jeromos, a betlehemi barlang reme- azokat élvezzük ...
iéje. Szavát a Mester szavának vesszük: azok
És melyek azok az értékek? Az Isten és rajta
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kívül mindaz, amit az Úr ebben a szóban foglalt
ösSze: igazság. Micsoda roppant távlatok vannak e
szóban. Benne van a megszentelő kegyelem, amely
nélkül csak sötét éj és pusztulás van a lelkünkben. Az Isten barátsága és az istenfiúság. Benne
van a hit, remény és szeretet. Benne vannak mindazok az erények, amelyeket Isten a megszentelő
kegyelemmel együtt önt a lélekbe, hogy azokat
kifejtsük, gyarapítsuk és érdemszerző cselekedetekben gyümölcsözökké tegyük... Ime, ezek
jelentik együttvéve azt az igazságot, amely után
éheznünk és szomjaznunik kell. Tehát szükséges,
hogy ez az igazság olyan értékne k mutatkozzék
elöttünk, amelyért érdemesnek tartjuk akár életünket is odaadni. Ez az igazság szerzi meg az
igazi életet nekünk. Ez lesz a mi útlevelünk,
amellyel átléphetünk az Isten országának határállomásán.
Még rövidebben így fejezném ki az elmondottakat: éheznünk és szomjaznunk kell az erényes

keresztény életet, amelynek végső jutalma a
mennyország. Ha pedig a mennyországot elértük,
akkor mindent elértünk. De ha ezt elveszítettük,
akkor mindent elveszítettünk. Hogy elérhessük a
mindent és el ne veszítsük a mindent, hogy megdicsőítsük az Istent és viszont az Isten is megdicsőítsen bennünket: megszületett Jézus Betlehemben, tanított Judeában, csodákat tett Galileában, meghalt Jeruzsálemben. Vagyis m~!lden
ezért történt és történik az üdvösség rendjében ...
Ampere, a világhírű francia természettudós
egész életében hűséges fia volt Egyházának.
Katolikus hitét sohasem dugta amellényzsebébe.
Végrendeletébe különös kívánságot szőtt: sírkövére ne írjanak mást, csupán a nevét, születési
adatait és ezek után mindössze két latin szót.
És ez a két szó: Tandem felix. Magyarul: Végre
boldog . .. Mit jelent ez a furcsa végrendelet?
A tudományoknak ez az óriása, akit már életében annyi tisztelettel öveztek az emberek, folyton hirdette, hogy nincs igazi boldogság ezen a
földön. A teljes és biztos öröm csak odatúl lehet
osztályrészünk. I,tt csak vágyódhatunk utána.
Ezt a tanítást hirdeti hát végrendelete is ...

Az igazság utáni éhség és szomjúság azonban
nem azonos a tehetetlen ábrándozással. És nem
azonos azzal a lelkülettel sem, amely azt mondja:
én szívesen jutnék a mennyországba.. örömmel
élnék katolikus életet is, csak hát ez annyira
nehéz ... Nem. Ez még nem éhezés és szomjazás
az igazság után. Aki igazán éhes, az minden
fáradságot vállal, csakhogy egyetlen darab kenyérhez jusson. És aki valóban szomjas, az akár
puszta kézzel is széttöri a kősziklákat, csakhogy
forráshoz érjen. Aki éhezi és szomjazza !lZ igazságot, az is hajlandó minden áldozatra az igazságért. És ha tudja, hogy az Oltáriszentség nélkül
nincs igazság, akkor magához veszi Krisztus
testét. És ha látja, hogy gy~nás nélkül, katolikus
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házasság nélkül, bőjt nélkül, engedelmesség
nélkül, áldozat nélkül sem az igazság, sem az,
istenország birtokába nem juthat, akkor vállalja
mindezt. Vagyis buzgó katolikus emberré lesz,
csakhogy a lelke éhségét és szomjúságát csillapítsa.
Amikor a lelki szegényekről, a szelídekröl, a.
szomorúakról elmélkedünk, szinte lehetetlen, hogy
föl ne nézzünk a mi példaképünkre: a lelkileg
szegény, a szelíd és szomorú Krisztusra. Most.
azonban a példaadó Krisztus egészen máskép
mutatkozik. Mert nem mondhatom, hogy Krisztus
is éhezett és szomjazott az igazság után. Hiszen.

a mi éhségünk és szomjúságunk tárgya öröktől
fogva megvolt Benne a legteljesebb mértékben.
Vágyakozni pedig csak az után vágyakozhatik
valaki, amivel híjával van. Krisztus Isten, tehát
nem lehet híjával a most vázolt igazságnak ...

Azt azonban mondhatom és kell is mondanom,
hogy Krisztus az igazság után éhező és szomjazó
lelkekre vágyakozott. A büneitöl megtisztult, a
mennyei Atyát Vele együtt és 'Öbenne dicsőítő,
emberi lelkek után éhezett. Szomjazta az emberek
szívét. Azt akarta, hogy azok az emberi szívek
az Ö titokzatos testében eggyé olvadjanak és az
isteni Szív ritmusára, verjenek. E nagy cél megvalósításáért vállalta megváltói küldetésének minden örömét és minden gyötrelmét. Jákob kútjánál
ennivalóval kínálják őt a városból visszatérő·
tanítványok És milyen fölséges szavakkal válaszolja meg kínálásukat. Azt mondja: "Az én'

étkem az, hogy Annak akaratát cselekedjem, kr
engem küldött, hogy bevégezzem az ő művét."
(Ján. 4, 34.) Aranyszájú Szent János szerint
Krisztus e szavakkal az emberek üdvösségét
nevezi a maga eledelénelí. Világos beszéd ez.
Éhezi és szomjazza az üdvösségre éhező és szomjazó emberi lelkeket ...
Milyen szép és okos dolog részünkröl, ha
mindennapi küzdelmeinkben meleg, közvetlen
emberi szóval fordulunk segítségért az Úrhoz.
Nemcsak a mindennapi földi kenyérért vívott
harcainkban, hanem az igazságért folytatott küzdelmeinkben is. Nem illatosabb a tömjén és nem
puhább a viasz, mint a mi égbe szálló imánk:

Uram, ki üdvösségemet éhezed és szomjazod;
nézd, mennyi akadállyal kell megküzdenem. Az
egyik pillanatban azt hiszem, hogy máris kÖiI!l
állok Hozzád és a másik pillanatban ijedten
látom, hogy milyen messze vagyok Tőled. Tegnap úgy véltem, hogy bennem is erős a hit és
ma látom csak, hogy mennyire törékeny. Azt gondoltam az imént, hogy a föld már nem sokat
számít nekem, és íme, most látom, hogy mennyire
megbénít most is. Segíts, Uram, az én nagy harcaimban ...
Milyen emberi, mennyire a mi szánkba illő
a királyi Zsoltáros szava: "A mélységekből kiál-
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iok, Uram, hozzád . .. hallgasd meg az én szómat."
(129. zs.)
Boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák az
igazságot, mert ők kielégíttetnek. De vajjon hol
történik ez a kielégítés? Itt a földön? Nem.
Odaát. Az Isten égi ·országában. Az Isten királyi
asztalánál. Mert érdekes, az Úr Jézus, de által á'ban az egész Szentírás is szívesen hasonlítják a
mennyek országát a lakomához. Azt akarja mon'<iani ez a hasonlat, hogy az emberek vidámak és
'gondtalanok egy-egy meghitt, jó szívvel adott,
~römmel fűszerezett lakomán. De mennyivel boldogabbak lesznek majd akkor, ha Isten maga lesz
a vendéglátó gazda, aki nem ugyan földi étellel
-és itallal, hanem az égi örömök nem sejtett mértékével tölti el a lelket! Hiszen az Istent fogják
élvezni ottan. Nem tudjuk fölfogni, hogy milyen
boldogságot jelenthet ez, de a szentek sejtéseiből
valahogy kiérezzük a mennyország lényegének
Ízét. Fényesek leszünk az örök fényességtől.
Tudósok leszünk az örök Tudástól. Megnyílnak
előttünk a titkok, amelyek megnyílásáért annyit
gyötrődtünk a földön. Szigetek leszünk az örök
Jóság tengerén és kibontakozik bennünk a legnemesebb vágyak teljesülésének fölséges tavasza.
'Szánakozva nézünk a földre: te szegény kis sárgolyóbis, mennyit ígértél és milyen keveset tudtál
adni nekünk. Most valósággá lett a mi boldogsá-

gunk, amit te is ígérgettél, amit azonban megtagadtál tőlünk ...
Éhezzük és szomjazzuk hát az igazságot,
amelyről Krisztus szól és Íme, ez lesz a mi kielégíttetésünk. Sőt másokat is vigyünk, vonzzunk
magunkkal az igazság ismeretére. Teljesedjék be
rajtunk Dániel próféta jövendölése: kik az igazságra oktatnak sokakat, tündökleni fognak, mint
a csillagok, örökkön-örökké ... (12, 3.)
A Hegyi beszéddel kapcsolatban minduntalan
előfordul a mennyország gondolata. Miért? Mert
maga az Úr irányítja oda szemünket e Hegyről.
MiDJtha azt mondaná: éppen eleget nézitek a
földet, nos, nézzetek olykor az égre is. Valóban,
olykor az égre is kell néznünk. Ez az olykor
azonban csak a kezdőknek szól. Később odáig is
eljuthatunk, hogy nem tudjuk levenni szemünket
az égről. Ha tiszta estéken sokáig nézünk a csillagok felé, valami különös vágyakozás fogja el
lelkünket. Mindegyikünk tapasztalhatta ezt. Valami odahúz a csillagok titokzatos világába és mi
szeretnénk itthagyni a földet. Kedvetlenség suhan
ránk, ha magunkra eszmélünk: mi még nem mehetünk oda... De biztassuk ilyenkor magunkat.
Ne félj. thezzél és szomjazzál a krisztusi igazságra és akkor egy napon megnyílik előtted is
az a világ. Meglátod, ó nemcsak a csillagokat,
hanem az angyalok és szentek seregét. A szeplő
telenül fogantatott Szűzet. Az Istent ...

,

UtLan a SzentléleL:L:el az apostoli ~él felé
Ir.... : Wl ...... er Anzel ... O. S. M.

I.

A cselekvés órája.
A Megváltás beteljesülésének egyik legfontosabb
eszköze a lelket mentő és lelket megszentelő ~evé
kenykedés, az apostoli munka.
Nem szorul bővebb magyarázatra, hogy Krisztus
akarta, ·belevonta terveibe ezt a munkát, előkészített.!
számára a talajt és megadta a hozzá szükségest: az
apostoli hivatást, amely alakítja és meghatározza az
apostoli emberi; megadta továbbá a természetfeletti,
kegyelmi világrend minden erejét és eszközét, melynek
kimeríthetetlen gazdagságát az Altala alapított, apostoli küldetésben járó testületre, az Egyházra bízta.
Többet is tett.
Lelket lehelt minden apostoli tevékenységbe, vagyis
elküldte a Szentlelk et, Aki ~üzével átizzítja az apositoli ember szavát, világosságával irányítja apostoli

munkáját és kegyelmével teszi acélossá, termékennyé
minden fáradozását.
•
Az isteni Lélek - miután a pünkösdi csodában eljött, hogy "mindenre megtanítson" - benne izzik az
apostoli teljesítményben, jelen van minden apostoli
munkában és megmozgató, cselekvésre késztető ereje
minden apostoli embernek.
A Szentlélek működésének ez képezi egyik leglényegesebb részét.
Az apostoli munka mindíg időszerű.
Ha azonban elfogadjuk, hogy az idöszerűségben is
van plusz és mínusz, vagyis fokozás, azt kell mondanunk, hogy az apostoli munka csak ritkán volt annyira
égetően időszerű, mint most.
Okát ennek a jelen életkörülményekben kell keresni.
A háború mindent felforgató orkánja süvít végig a
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szerenci!étlen Európán és határain túl az egész világon. Világégés van és a föld megremeg az egymás ellen felvon~ló mammuthadseregek katonás lépé&e alabt.
Nemcsak a föld remeg! A lelkek is!
Az emberi lélekben is földindulás van. Eddig nem
sejtett mélységek szakadnak fel pillanatok alatt és
soha nem ismert problémák kerülnek váratlanul felszínre.
Viharzik az emberi lélek.
Mi lesz vele, ha e viharba nem szól bele az isteni
Lélek, hogy rendet teremtsen és termékenységet biztosítson ott, ahol eddig csak rombolást és sivár terméketlenséget lástunk1
Az apostoli munka tehát felfokozott mértékben idő
szerű, mert a Szentlélek kivételes esetelutől eltekintve - ezt az utat választja, hogy eljusson a vajúdó,
sokat hányatott lélekhez és megszólaljon benne.
Az apostoli munka rendkívüli időszerűségének még
másik megindokolását is látom.
Ez a társadalmat, a közéletet, a nagy nemzeti közösséget fenyegető veszedelem.
A fejünk felett végigszáguldó orkán a társadalom
épületét is megrendítette. Halljuk, mint recseg és ropog minden. Vihar rázza az ősi falakat és ádáz, mindenre kész ellenség döngeti a kaput, hogy bebocsátást
nyerj en.
A falak meddig fognak állni1 A kapu meddig fog
ellenállni 1 És mi lesz, ha kifordul sarkából és ]lebocsátja az ellenséget1
Gondolni sem jó erre!
Jónak ugyan nem jó, de kellf Mert e veszedelem
reális· valami. Máról-holnapra valósággá válhat és nyomorba döntheti a nemzetet.
Hogy ki a kaput döngető ellenség1
Nehéz megmondani! Mert száz és ezer van a kapu
előtt. Légiók állnak ott. Légiói a multban elkövetett
ballépéseknek, tévedéseknek, mellMagásoknak és közömbösségnek .. Ez most mind megbosszulja magát. Szelet vetettünk a multban, vihart aratunk.
Megtűrtük a világnézetben a bizonytalanságot, az
elmosódott körvonalakat és a mindent beborító ködöt.
Engedtük, hogy jött-mentek "világnézetet" hirdessenek
az utcákra cipelt hordók kétes tanszékéről és áhítattal
hallgattuk minden szavukat. Azt sem akadályoztuk meg,
hogy a "világnézetek" és hirdetőik hajba kapjanak,
egymásra törjenek és növeljék az általános bizonytalanságot. Nem álltunk ki a porondra és nem hirdettük
meg a tömegnek kellőképen, hogy nincs szükség effajta
tanításokra és nem kérünk ebből az idegen portékából, mem a világnézetet Krisztus már régen megadta
és ebben minden égető kérdésre megtaláljuk a feleletet.
Megtürtük az erkölcsi törvény meglazulását, az erkölcsi fogalmak elhomályosulását és az erkölcsi magae~y
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tartás elzüllését. Nem voltunk eléggé éberek és ne:ID
vettük észre, hogy ezek a modern éi! éppen ezért felkapott, közkedvelt irányzatok aláássák a társadalom
alapzatáJt, megfertözik a nemzet vérét és veszélyeztetik
jövőjét.

Megtűrtük

azt is, hogy a társadalmi lét, a közélet
igazságait eredménnyel megtámadják, új tanokat hirdessenek és megkíséreljék felforgatni a társadalmi rendet.
Káosz keletkezett és zűrzavar.
És mi az örvé1J.y szélén haláltáncot kezdtünk lejteni.
A világnézetek közötti ÍDgadozás kárhozatosan veszedelmes haláltáncát.
A következményeket ismerjük. Kimerítő tudomásunk
van a lelkek válságáról és a mindannyiunkat környékező erkölcsi és egyéb vonatkozású veszedelmekről.
Az óra, a cselekvés órája ütött.
Tovahullámzó, megdermedt lelküsmereteket és elalélt öntudatokat felébresztő hangja mélyen és ellenállhatatlanul visszhangzik lelkünkben.
A valóságra ébredtünk vég.re és amlyit már tudunk.
hogy cselekednünk kell.
Meg: hogy e cselekedet csakis apostoli munka lehet.
alapvető, örökérvényű

•
Alig hullottak le ébredő öntudatunkról és katolikus,.
magyar felelősségérzetünkről az álom utolsó foszlányai.
máris körültekintünk és vizsgáljuk a helyzetet.
Mit látunk voltaképen 1
A száraz valóságot. A helyzetet úgy, ahogy van.
Meg azt, hogy gigantikus munka vár reánk.
Fejünk lekonyul, kezünk, melyben már tettrekészen.
feszült 'az izom, ölünkbe hull.
E visszariadás, pillanatnyi összeomlás sajnos megindokolt.
Mert a valóság az, hogy egyedül, saját erőnk re é.>
teljesítőképességünkre hagyatkozva nem vállalhat juk
a munkát.
Nem. Em nem tehetjük, mert nÍDcs remény, hogyel tudjuk végezni. Túlságosan gyengék vagyunk. Erő
feszítésünk, legyen az mégoly nagy, korlátolt.
Csak "ember" vagyunk.
Ezért azonban nem szabad ölbe ejteni tevékeny ke:!ünket.
Végelemzésben nem vagyunk egyedül.
Velünk van és működik az isteni Lélek, minden
apostoli törekvés, munka és áldozat áldott lelke, isteni
tüze, legyőzhetetlen ereje. Elvégzi Ű, amit mi nem tudunk megtenni és nyélbe üti Ű, amire mi nem vagyunk
képesek.
Ennek azonban megvannak a maga feltételei. Éspedig: ismernünk kell az isteni Lélek szerepét az apostoli munkában, együtt kelt működnünk Vele az apos'
tali tevékenységben és el kell sajátítanunk Tőle az
apostoli szellemet.
(Foly tat juk.)

UtaDk
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Jda: SdlnallnU Szigkid U. S. B.
Lőn pedig azon időben, az idők teljességében, hogy
elnémult a próféták ajkain a Messiás után epedő ének,
az évezredekkel előbb hirdetett igéret most már
jelenvaló boldogsággá és a remegve őrzött óhaj szent örömmé vált. És lőn, hogy a félig-meddig összedőlt, széltől átjárt, rozzant és elhagyott karavánszeráj
fölött, Betlehemnek majorjában mennyei ragyogás és
égi fény gyulladt ki, angyalok zengő kara jelenik meg,
felcsendül a dicsőség és békesség kardala: eljött a
Gyermek, akinek neve Csodálatos, Tanácsadó, Isten,
Hős, a Béke Fejedelme. Az idő folyása felgöngyölíti
az ószövetség evangélistájának, Izaiásnak gyönyörű
jövendöléseit, az utolsó jottáig megvalósul Micheas
látomása és hajszálpontosan teljesedik Dánielnek naptári számitása ••.

*

Abban az időben pedig a restauráló és békés
szellemű Augustus ül a büszke Róma császári trónján.
Janus templomának ajtaja zárva, a hatalmas impérium és vele az egész földkerekség a béke ünnepi,
áldott óráit éli, amikor az első és igazi december
huszonnegyedikének éjjelén megjelenik emberi formában, hozzánk mindenben hasonlítva, gyarló földi kiadásban az, Akiért évezredek dörömböltek az ég
kárpit ján, Akinek neki adja Isten Dávidnak, az ő atyjának királyi trónját és aki országolni fog Jákob
házában mindörökké és királyságának nem lesz vége.

*
Béke.
, A leglájdalmasabb szavak egyike napjainkban.
Béke.
Hiánya, tudjuk, érezzük, pótolhatatlan űrt jelent.
A béke, amelyet ez a világ hem adhat, csak legfeljebb elvehet, minden polgári esztendő vége felé mégis
csak megülí a legnagyobb pirosbetűs ünnepét, a karácsonyt. Amikor már majdnem mindenből kiábrándultunk, úgy látszik, ebből a szent ünnepből lehetetlen.
Mintha legalább egy röpke éjtszakára újra érezné az
emberiség, hogy a karácsonyfa gyertyáinak lobbanása,
az ajándékozó szeretet meghittsége és a csillagszóró
parázsló káprázata, mind-mind a betlehemi csillag
fényességéből csorog alá erre a szomorú, igen békétlen világra. Hallgatagon igazolja, hogy egyetlen, ilyen
szép, legalább benső, lelki békében átélt karácsonyi
óra nélkül, talán nem is volna értelme egy zakatoló,
örökös rettegésben, roppant bizonytalanságban, nehéz
robotban eltöltött esztendőnek ...
*
Karácsonya béke ünnepe,
a Bölcső jegyében.
A Bölcsőből a Gyermek parányi kezének titokzatosan súlyos ereje nyomja le a mindíg billeDDÍ kész
világmérleget és a karácsonyi jótétemények, a karitászsegélyek, a nyomorenyhítő akciók sorozatával egyensúlyozza, amit a másik serpenyőbe tesz a vak önzés,
a mohó kapzsiság, a fukar részvétlenség, egy szóval,
a meg nem értők botorsága. Karácsonykor, a Bölcső
körül, legalább kis időre béke, csend és szeretet telep-

szik életünkre és alkalmat nyujt elképzelnünk: minő
boldogság és mily széles öröm lenne a Béke Fejedelmének hazája, akinek legelőin együtt legel a párduc
a báránnyal, a tigris a gödölyével, és birodalmában
rendre dülnek össze a társadalmi, népi és faji korlátok
akad.ályai .••

*

A karácsony ereje és varázsa szerinyen meghúzódik egy folyóirat vagy uj ság vezércikkének patetikus
közhelyei mögött, mely igazi áhítat és bensőség helyett
4deskés kenetességet tartalmaz s bátran feltételezhetjük, hogy emelkedett, ünnepi érzéseik csak kivételes alkalmiak.
Pedig ennek a misztériumnak ünnepi megélésében
mindannak, ami üzlet, szórakozás, ajándékozás és
akció, a századsorba kellene lesüllyednie, amikor
lélekről,

az ég és föld kibéküléséről,
a megtestesülés nagy titkáról,
az lsten és ember összeölelkezéséről,
az örök élet napjának hajnalhasadásáról kellene
beszélnünk .•.

*

A lélek szemével látó hívőnek döbbenetesen kell
tapasztalnia, hogy mily irtózatosan lealjasított civilizációban élünk, ahol még azt is elhisszük, hogy a
karácsonyi ünnepnapok hivatása a jó üzleti reklám
ügyes szerepeltetése a nagyobb és gazdaságosabb kereskedelmi vállalkozások tömeges lebonyolítására.
Pedig csak arról van itt szó, hogy valami nagyon
sajnálatos értékeltolódás és v~zetes szerepcsere történt a karácsony köriil. Minden, ami nem lényege,
lelke az ünnepnek, oda tolakodott, ahol az ünnepi
gondolatnak tartalmi középpontja van és a
feleslegesek,
amellékesek,
a c:afrangok és járulékok
vásári zajjal és lármával elnyomják azt, ami
anyagtalan,
megfoghatatlan,
kirakatban nem árulható: lélek •.•
csak érezhető, hihető, csak mély hittel imádható.
Talán mindez azért van, hogy minél nagyobb legyen
a kiáltó kontraszt és igazán átérezhessük, hogy nagyon
nehéz a hívőnek, az igazi kereszténynek a lélek mélységével ünnepelnie a karácsonyt, annak szent misztériumát olyan világban, amely nem hajlandó a Názáreti
szellemében k e r e s z t é n y lenni •••

*

Karácsonykor mintha angyalszárnyak suhlUlDának
otthonainkba és lelkünkbe - dicsőségről zengve és
békességről suttogva.
Nekünk olyan jólesik tudnunk azt, hogy ez nem
szemfényvesztés, nem csalóka illúzió és üres ámitás,
hanem boldog és örvendetes szent valóság az Úr ezerkilencszáznegyvenegyedik esztendejének szent karácsony ünnepén.
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Arpádházi Boldog Magyar Margit
(1243 -1270)

S. J.

töltött imába mélyedve. Tekintettel királyi származására s talán megsejtett hivatására is, ebben neki elég
sok kiváltsága volt. Eltürték, hogy még a munkára kiAz el~lkeMst ugyan a mai értelemben még szabott idő túlnyomó részét is Istennel társalogva töltse.
nem ismerték. Elmélkedtek 'ugyan, hisz e nél'kül
Sőt mi több, volt külön kis ímakamrája is. Ez volt az
komoly lelki élet elképzelhetetlen, de ennek az imáő földi édene, amelyet csak akkor hagyott el, ha erre
nak nem volt körvonalazott alakja. "Amorph", "alakaz engedelmesség vagy testvéri szeretetszolgálat kötetalan" volt és csupán a Szentlélek belső ösztönzését lezte. Olykor kérte is egyik-másik társnőjét, hogy őriz
követte. Csak Margit hatála után kezdik az elmélkezék az imakamra ajtaját, nehogy őt valaki áhítatában
dést már bizonyos formába és rendszerbe önteni. Éppen háborgassa. Legfőbb gyakorlata az Oltáriszentség, a
egy domonkosrendi atya, az 1270 körül elhúnyt Pe- "Krisztus testének" néma szemlélete volt. Ha csak a
raldus volt ebben úttörő: A főszerepet tehát - ami körülmények megengedték, leborulva imádta az Eucharisztiát, amelyet a Szent Kereszt oltárán őriztek. Egybea hivatalos imát ílletí - a szóbeli viszi. Nevezetesen
a szent zsolozsma, amelyet pontosan, közösen, annak kapc30lta ilymódon a hitnek ezt a két, legbensőbb
idején és helyén, részben énekelve végeztek. Éjfél után viszonyban lévő, mélységes titkát. Legfőbb gyönyörűsége
2 órakor mondották el a Mrututinumot és Laudes-t,
volt ez a néma szemlélet, amely azonos a legmélyebb
amely főképen ünnepi alkalomkor 1-2 óráig eltart- imádással. A Szentlélek kioktabta őt a szemlélődés léhatott. Ezután megint nyugalomra tértek. Reggel 6 óranyegéről: amely nyugalmi állapot csodálkozó szeretetkor, mindjál1t a felkelés után, végezték a "kis órák" ben. Mióta megtanulta Veszprémben a Feszület lényeközül a "Primát". Erre a ,káptalan terembe vonulva gét, érltelmét, nem tudott arra könnyek nélkül tekinkövetkezett a fegyelmi hibák bevallása, ílletőleg bevá- teni. A Feszület lábát át-átölelve, sirdogálva imádkodolása, amelyet a földön, féloldalt dőlve végzett, il- zott. Nyakában a feszületet hordta, amelybe Krisztus
letve hallgatott meg a hibázó. Erre kiszabta a hibázóra keresztjének egy kis partíkulája volt elrejtve. Mikor
a főnöknő a büntetést, amely a hiba nagyságához ké- nagypénteken a Szent Keresztet a pap felmutatta, a
pest imából, bőjtből vagy önostorozásból állott. Nem
karban oly hangos zokogásba tört ki, hogy a külső
kell persze ilyenkor valami nagy vétségre gondolnunk.
templomban a hívek is meghallották. Nem tudott beElég volt például, hogy valaki a csendet megtörje telni az imádsággal, olyannyira, hogy tekintve azok
vagy kötelességét valami csekélységben elhanyagolja, hosszát, terj edeimét, misztikus kegyelmekre szükséghogy magát bevádolja, vagy másoktól a vádat alázatos
képen következtethetünk.
lélekkel, sőt hálával fogadja.
Míg társnői a Kompletórium után este nyugalomra
Margit alig valaha hiányzott az önvádolók közt. tértek, ő imádkozni ment. Mikor a közös hálóterembe
tért, abefüggönyözött ágysorok közt fel-alá járkáló
Elképzelhető, hogy mily csekély gyarlóságokat is hibának rótt fel ilyenkor magának. Erre következett .az első virrasztó apáca ebből rtudta, hogy éjfél már elmúlott.
szentmise meghallgatása. Maj d házimunkákra tértek, Rövid egy-két órai pihenés után, éji két órakor a csengetyűszóra felugrik és első a kóruson, hogyakarimát
éspedig a legnagyobb csendben. Kilenc órakor végezték
a "Tertiát", "Harmadik órát", amelyre a konventuális a többiekkel együtt mondja, énekelje. Utána akárhányénekes mise következett. Margit ezalatt buzgón énekelt szor ágya mellett térdelve folytatja a magán-imát. Bia többiekkel. Déli 12 órakor mondták el a "Sextát", zonnyal ilyenkor követelte tőle jogait a kizsarolt ter"Hatodik órát" és délután 2 óra után a "Nonát", mészet és nyomta el az álom. Ezért volt, hogy az ágyfüggönye mögé bepislantó, virraszrló nővér őt a földön
"Kilencedik órát". Bőjti napon csak ezután kerültek ebédhez. Bőjtön kívül pedig a Nona előtt. A közbe- elterülve aludni látta. De nap közben is, a liturgikus
imákon kívül, csaknem mindíg imádkozott. A munkáeső időhézagok a napi munkával teltek el, kiki végezban is sokszor kímélték, hogy szent ima szenvedély ének
vén hivatala teendőit a konyhában, a varrodában, a
templomban vagy a háztaruis egyéb ágaiban. Ebéd után inkább hódolhasson. A Szentek mind az ima emberei
volt szabad csak a szerzetesnöknek tár.>alogniok. Este voltak, de Margit még köztük is a legelsők közt érdemel helyet.
felé végezték a Vesperá-t, s napnyugta előtt a KompleHogy mi ment imádság közben végbe Isten és e vátóriumot, amelyet megelőzőleg igen szerény vacsorát
lasztott lélek közt, örök titok marad. Azt mindenki észkaptak, amely többnyire csak kenyérből és vízből állott. Úgy az ebéd, mint a vacsora alatt felolvasás vol,t revehette, hogy Marg~t nem úgy imádkozik, mint a többi
a Szentírásból és a Szentek életéből. Ez volt Margitnak emberek szoktak Hosszú, elmerült, mozdulatlan állapota olyan titokzatos volt. Máskor meg - úgy látszott,
is a hajszáJpontosan betartott napirendje.
hogy valakivel társalog. De miről? Ha kérdezték tőle,
Margit, a nagy imádkozó. hogyan imádkozik, feleleléből senki sem lett valójában okosabb. Máskor meg ilyenkor elnevette magát
Ettől a napirendtől csak annyiban térlt el, hogy elölés szó nélkül odébb állott. Ez ro felelet oly dologban,
járói engedélyével a rendesnél még sokkal több időt
amelyet kifejteni, megmagyarázni lényegében úgysem
lebet. De meg Margit bizonnyal azt is érezte, tudta,
• V. ö. Müller: Aszketika. Az elmélkedés törtéhogy "üdvös dolog rejtve tartani a Király titkát".
(Tób. 12, 7.)
netéből 89.
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Utunk
Margit vezekel.

Az Istenhez való emelkedéshez azonban két szárnyvan szükség. Egyi,k az ima, a másik az önmeg1agadás. És Margit ez utóbbit sem kevesebb buzgalommal
vette alkalmazásba; Tette ezt annál is inkább, mert
érezte, hogy neki mint felajánlott áldozatnak, nemzete
büneiért is kell vezekelnie.
Ta

Már maga a sok és hosszú virrasztás, éspedig földre
borulva vagy más feszes helyzetben, mozdulatlanságban, nagy önmegtagadást jelentett. Ehhez járuU a
vezeklő ruha, a cilícium hOI'dása. Aztán hosszú és szigorú bőjt jei. Bizonnyal nem túlzott egyik társnője,
mikor azt vallotta róla, hogy jobban szeretett sírni,
mint enni. Továbbá az ostorozások, amelyeket maga
végzett vagy magán végrehajtatott. Nem ritkán ugyanis
-egyes bizalmas társnő~t is felkérte, hogy ebben segítségére legyenek, mert a saját gyenge, kifáradt karja
nem bír már oly s annyi csapást mérni, aminőt
amennyit elszenvedni forrón kívánna. Verette magát,
míg csak nővére karja is bírta s hátát a vér el nem
öntötte. A modern ember ezt már meg nem érti. Hiszen
előtte mint Szent Pál magát kifejezi - a kereszt
1:supa ostobaság. Az Isten Lelke szerint gondolkodóra
azonban mindez magasabb bölcseség. Mert elvégre
"jobb, hogy egy ember haljon meg népéért, mintse~
az egész nemzet elvesszen". (Jn. 11, 50.) Még visszataszítóbb reánk kultúremberekre, mikor azt olvassuk
Margitról, hogy csupa szemérmességből sohasem fürdött, hogy fejét, testét nem gondozta és az élősdieket"
bőjtben szinte tenyészti, hogy csípéseikkel állandóan
1!:yötörjék,nyugblanítsák. És ezt a királyleány teszi!
Feje, ruhája tele volt ilyenkor férgekkel. Társnői
húzódoznak tőle, nehogy az effajta kellemetlenségeket
vele megosztani kénytelenek legyenek.

s

Elöljárói ezt bizonnyal nem helyeselték, de tÜI'ték.
Hiába! A szenteket nem lehet a közönséges emberi
mértékkel mérni. Mi,kor királyi szülei minderről értesültek, megtárgyalták a dolgot. A <tanácsba néhány
tekintélyes szerzetest is bevontak. Jellemző az akkori
Korszellemre, hogy mikor ezen a tanácskozáson egyik
ferences atya előadta, hogy "álmában a férgeket Mar1!:it testén drágakövekké válni látta", ez döntő érv volt.
Ám hagyták a dolgot és nem léptek közbe.
És Margit nem győzött Istennek hálálkodni örömében, hogy vezeklését tovább is folytathatja.
Valóban el kellene mindezt ítélnünk, ha nem ismernők a szeretetnek túlzásait és szent "ostobaságait".
.,Oktalanok vagyunk Krisztusért." (II Kor. 4, 10.)
Valóban Margit, nevéhez méltóan, sárba, piszokba
esett igazgyöngy volt, de amely ott csak még inkább
ragyogott és megérdemelte, hogy Jézus őt saját koronájába illessze.

Margit alázatossága.
Hogy pedig Margit egész életmódja nem a különcnek túlzásai, hanem hősies erények, abból is látszik,
hogy oly erényeket termelt ki, amelyek az igazi kereszténységnek csalatkozhatatlan ismertetőjelei. Ilyenek a
mélységes alázatosság, a bántalmak és gyalázatok
békés, sőt örömteli elviselése. Keresve-kereste a legalacsonyabb házimunkákat és végezte azokat még a
legnagyobb hidegben is meztelen lábbal. Mikor egyik
társnője mert a,kkor is volt már gyarlóság, a zárdában is haragjában a saj,tárból szennyes vizet

löttyentett a királyleányra, ez mosolyogva, szelíden
csak annyit felelt: "Nővérem, mit csinálsz?"
Másik, életszentségét még inkább igazoló erénye az
felebaráti szeretete. Ha valakin segíteni kellett,
az első. No meg ő volt a szinte szenvedélyes
betegápoló, a "betegek anyja". Gyengédsége, gon.doskodása ebben utolérhetetlen volt. Nem riadt vissza a
legundoritóbb teendöktől sem, amelyek a 'betegeknek
rendben- és tisztántartásával kapcsolatosak. Itt a részletekbe bocsátkozni talán jóízlésünket sértené! Igy
törte meg magában végképen a világias önszeretetet,
amely az életszentségnek legfőbb akadálya.
őszinte
ő volt

Margit szenvedésszeretete.
Végül ki kell még emelnünk Margitban az életszentség legjellemzőbb bélyegét, a szenvedés-szereletet.
Ez tette őt igazán naggyá. "A nagysághoz ugyanis
sohasem elég a lángész, amellyel Margit egyébként sem
dicsekedhetett, nem a dicsőség, sőt még az erény' sem.
Az emberiség még valamit elvár attól, akit nagynak
tud üdvözölni. Elvárja, hogy előbb a szenvedés ke-

resztségében részesüljön."
És Margit valóban részesült abban.
Sok testi szenvedését, amelyet már vezeklő életével is maga okozott és megaláztatásait bőven kárpótolták a mennyei vigaszok, amelyekben lsten őt magas
imaélete kapcsán részesítette. Hátra voltak még a
lelki szenvedések, amelyeknek tüzpróbáján keresztül
kellett mennie.
Margit rendkívül sze~ette szent hivatását, életét
tette fel rá. Ez adott neki erőt annyi türelemre. És
íme, éppen erről az oldalról éri őt többszörös heves
támadás. Atyja, akit annyira tisztelt, feledve fogadalmát, vagy inkább aggódó, gondos hazaszeretetből,
Margitot mindenáron ·ki akarja vonni a zárdából és
az ország érdekében f.érjhez akarja adni. Az első
kérőről, a lengyel hercegről már említést tettünk.
Nagyobb akadály ekkor még nem volt, hiszen ez az
ajánlat Margit fogadalmait megelőzte. Margit - mint
tudjuk - ballani sem akart a férjhezmenésről, sőt
fokozta vágyát, hogy mielőbb fogadalmakhoz jusson.
Sürgető kérésére Boldog Umberto, a magyar dominikánusok akkori tartományfőnöke, 1254-ben csakugyan
rá is adja a fátyolt és fogadalmakhoz bocsátja. Margit
ezáltal ugyan kötve volt már, de a konszekráció előtt
még nem annyira, hogy a pápai fölmentés aránylag
könnyen kiesz·közölhető nem lelt volna. Ez volt éppen
Margit veszedelme s Béla király reményeinek bázisa.
Időközben egy veszedelmesebb kérő érkezett, Ottokár
cseh király, aki hazánknak leghatalmasabb ellensége
volt, de legnagyobb megsegítője is lehetett. Ottokár
1252-ben csakhogy az osztrák hercegségre kezét rátehesse, nőül vette a nála húsz évvel idősebb Babenbergi
Margitot, akit a pápa e végből mentett fel apácafogadalmai alól. Mikor azonban Ausztria más címen
is Ottokár birtokába jutott, eltaszította magától vén
feleségét és új házasságra gondolt. Politikailag a legelőnyösebbnek látszott, ha Béla király leányát, Margítot jegyezné el, aki csak imént öltött fátyolt a nyulakszigeti zárdában. Úgy látsúk, budai látogatása alkalmával volt is módja a serdülő királyleányt megláthatni. Meg is kérte kezét, de a leghatározottabb vis.zautasítással találkozott. Margit még azzal is fenyegető
zött, hogy inkább levágatja orrát és haját, semhogy
hivatását feláldozza. Erre egyelőre békében hagyták.
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Múltak az évek és a viszonya magyar és cseh
király ,közt feszültté válott. 1260-ban háború tört ki
köztük - most már másodízben - s Béla lett a vesztes. A béke megkötése után Ottokár ismét Budára látogat és újra felmerül a házassági terv.
Elgondolhatjuk Béla király helyzetét, aki a közjóért mind~ kész volt családi érdekeit és szíve leggyengédebb érzelmeit áldozatul homi. Atkelnek tehát
a királyi szülök Ottokárral a Nyulak-szigetére. Margit,
mikor az előkelő vendégek jöveteléről értesült, sebtében a legkopottabb, foltos ruhába öltözik és a legelhanyagoltabb külsővel járult a cseh királyi kérő elé.
Ottokár, aki inkább politikából jött ide, a legforróbb
szerelemmel távozott. Lebilincselte, meghódította. a
16-19 éves királyleány bája, szépsége. A válasz azonban ezúttal is tagadó volt.
Most Marcellust, Margit lelkiatyját küldik a zárdába, hogy gyónógyermekének akaratát megpuhítsa. Ez
azonban annál is kevésbbé sikerüLt, mert hiszen
Marcellus sem igen erőltette a dolgot. Hiszen a királyné is bizalmasan elárulta előtte, hogy a cseh házassággal maga sem rokonszenvez.
Margit közben iszonyúan ,szenvedett. Lelki világa,
imaélete meg volt zavarva. Gyengéd gyermeki szerelete,
hazaszeretete és a magasabb isteni ösztönzés szörnyű.
csatákat vívtak benne. Sokat sír és panaszkodik.
Öncsonkítással fenyegetődzik, sőt mikor a pápa akaratával állanak elő, aki ezt a házasságot állítólag szintén előnyösnek, Európa békéje érdekében szükségesnek
ítéli s Margitot kész fogadalmai alól azonnal felmenteni, Margit határozottan kijelenti, hogy még ha
kiközösítenék is, akkor sem állna el fogadalmától s
mondana le szűzességéröl.
Ottokár közben kezdi türelmét veszíteni és követeket küld Budára, hogy végre kedvező választ hozzanak neki. Erre a királyi család, apa, anya, István, a
fiartal király, Béla, Margitnak legifjabb testvére s
esetleg még egy-kettö nővérei közül megjelennek a
nyulakszigeti zárdában, hogy Margitot megostromolják. Margit sziklaszilárd marad és ügyesen védi ki az
ellenvetéseket. Hivatkozik Istennek magasabb jogaira,
amelyek elött még a legozentebb atyai tekintélynek
is meg kell hódolnia. Úgy látszik, Marcellus atya is
titkon mellette áll s szolgáltatja neki a fegyvereket.
IV. Béla mint hívő és jellemes ember, belátta, hogy
itt tovább a dolgot erőltetni nem lehet. Ottokár egyébkénl is ezek után beérte Béla unokájával, és Kunigundát, Anna hercegnő leányát vette feleségül.
Ezután Margitot csa·khamar ünnepélyes "konszekrációhoz",* ,,apácaszenleléshez" bocsátották. Az esztergomi érsek, a váci és nyitrai püspökök szerepelnek
ennél az ünnepélyes cselekménynél. De tudomást szerzett erről az egész ország és együtt ünnepelt. A királyi
család azonban távol tartotta magát. Béla szívén leánya
szent makacosága súlyos sebet ejtett. A király miatt
aztán az egész család is távol maradt. Hogy Marg~t-

* A kons.zekráció a szerzeteMencLbe való teljes jogú,
végleges és ünnepélyes bekebelezést jelenti, amely az
eddig v~Lt fehér fátyoInak feketével való felcserélése
áLbal jutott kifejezésre. Újabb fogadalomról ilyenkor
már csak azért sem volt szó, mert akkor még az Egyház
az egyszerű s ünnepélyes fogadalom közt nem tett
különbséget.
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nak élete eme legszebb óráiban mily fájdalmat okozott
övéinek ez a magatartása, nem nehéz elképzeInünk.
Talán még kínosabb sebet ejtett Margit szívén a
királyi családban kitört viszálykodás. Bátyja, István
megkoronázott király, ki atyjával osztozkodott az.
uralkodásban, a házassága miatt amúgy sem volt a.
családban rokonszenves. Kún leányt vett ugyanis feleségül, abból a fajtából, amely akkor még a magyarokkal
állandó viszálykodásban éLt. Viszont István több okból
is nagyon nebeztelt atyjára. Nem tűrhette a cseh barátkozást, miért is valahányszor Ottokár Budán járt,.
mindíg távollétével tüntetett. Hozzá még az osztozkodásban is megrövidítve érezte magáJt. Mindez évek ig
tartó villongásnak, sőt nyilt háborúnak lett okozója ar
atya és fia közt, Margit minderről tudott. Mit nem
szenvedett mialta! Főleg atyjának s testvérének halhata,llan lelkéért aggódott. De meg lesujtotta az a:
,engeteg sok baj és szenvedés, amely ily belháborúk
folytán az Egyházra és hazára ozakadt. Nem győz"
eleget sírni és vezekelni, hogy az isteni Felséget engesztelje és irgalomra bírja. Ostornak és cilíciumnak most
már a sündismó bőrét használja.
Isten valóban kegyesen ,tekintett a kis áldozati
bárány vérére és a megható békülés atya és fia, István
közt a Nyulak-szigetén Margit jelenlétében történt meg.

A Kálvária ormán.
A legborzalmasabb csapás azonban, amelyet ar
isteni Gondviselés megengedett, és amellyel az Úr a
neki bemutatott áldozatot egészen elégő áldozattá
tette, még hátra voLt. Ez a csapás volt arra szánva,
hogy azokat a legfínomabb szálakat,. amelyek Margitot
még a földhöz valamiképen kötötték, szétszaggasoa és.
őt mondhatnók - egész emberi mivoltában megsemmisítse.
1269-ben Anjou Károly, IX. Szent Lajos francia
király öccse feleséget kért Béla király leányai közül.
A család megint csak Margitra gondolt. Ecittal anyja,
Mária keresi fel Margitot a Nyulak-szigetén, hogy
beleegyezését megnyerje. Margit most már nem fenyegetődzik, hanem rideg és határozott. Kiielenti, hogy
még ha a pápa parancsolná is neki, nem bolond, hogyszűzességét, amelyet Jézus Krisztusnak fogadott, feláldozza.
A királyné megviszi a lesujtó hírt férjének. Béla
haragra I gyullad és megtorló intézkedéseket tesz.
Marcellus elveszti tartományfőnöki hivatalát és Margittal többé nem érintkezhetik. De neheztelését érezteti a zárdával is. A szerzetesnőket is felelősekké
teszi Margit makacs ma~atartásáért, s me!;Ívon tőlük
anyagi kedvezményeket is, amelyeket eddig élvezlek.
A szegény, szerencsétlen apácák most már mindenáron a kedvében akarnak járni a királynak és kegyeit.
visszahódítani. Egy részük szinte összeesküszik Margit
ellen. Eleinte csak azt hajtogatják szüntelen előtte,
hogy neki a világba vissza kell t,érnie és férjhez.
mennie. Majd ajánlgat ják neki, hogy hagyja el a zárdát,
lépjen más szerzetbe, mert nekik éppen elég voll
belőle. Vigye magával kedves barátnőit, ha úgy tetszik
Száki Alexandrát és Felhévvizi Szabinát. Másutt jobb
dolga lesz. Főleg, ha férjhez megy, akkor még az.
ország főpapjainak és főurainak tiszteletét és háláját.
is kivívja. A pápa is meg lesz vele elé'gedve ...
Elvonták

tőle

azokat az ajándékokat, amelyekkeP

Utaak

december l.
családja őt eddig elhalmozta s amelyeket ő oly örömmel oszthatott szét a szegényei közt. Ez volt egyetlen
passziója. Most a szeme láttára mások adták az
alamizsnát az erre rászorulóknak. Mindez azért, hogy
csak kínozzák. Még a szükséges és minden szerzetesnőt megillető dolgokat is megvonták tőle. Sértő,
gúnyos és gyalázó szavakkal illetik. Azzal fenyegetőz
nek, ha az elöljáróság nem dobja ki Margitot a zárdából, hát" akkor olyan ribillió t csinálnak, hogy az egész
konvent megkeserüli. Kényszerí~eni akarják a zárda
vezetőjét, hogy Margit eltávolítás ával rendet csináljon.
A legendák azt mondják, hogya testi halált kivéve,
társnői őt minden kínzás nak kitették. Ha ezt nem is
szabad szó szerint érteni, de a 'szegény Margit helyzetére mindenesetre nagyon jellemző.
Margit pedig türt, sőt örömmel türt és imádkozott.
Felajánlotta mindeme rengeteg szenvedését családjáért, hazájáéd, sőt ellenségeiért is. És Jézus megértette vele, hogy minde:/; az ő áldozatához tartozik,
annak járuléka és .koronája.
A folytonos szörnyű hajsza egészségét is erősen
megviselte. De nem panaszkodik, hiszen Jézuson kívül
nincs is már, akinek panaszkodjék. A legfínomabb
szálak is elszakadtak már. Neki Istenen kívül nem
volt senkije.
Utóbb már nem is igen szenvedett. Hiszen voltaképen addig szenvedünk, míg valamihez tapad a lel-

künk. Amint az önszeretetnek utolsó csepp salakja is
kiégett lelkünkből és szívünk már tiszta arany, nincs
ami égjen, nincs már, ami gyötörjön, fájjon, égessen.
Akut betegsége 1270 január 6-án vette erős lázzal
kezdetét. Érezte, hogy meg fog halni. Végrendelkezése
csak annyi ból állott, hogy ott szeretne temetkezni,
ahol az Úr Jézust annyiszor imádta, a Kereszt oltára.
előtt. Hullaszagtól . jelentette ki - nem kell tartaniok, mert az az ő teteméböl nem fog kiáradol.
Mikor a szentségekben részesült, nagy vigaszára,
jelen vol régi, jóságos gyóntatója, Marcellus atya is.
Ekkor már kinyílott apácanővéreinek szeme. Mind
ott vannak halálos ágya körül, gyengédséggel halmozzák el és bizonnyal bűnbánólag búcsúznak tőle. Boldog halála 1270 január IB-án, Szent Piroska napján
következett be. Nemsokára követte a sírba édesatyja
is, aki a nyulakszigeti királyi kastélyba vonult vissza
fájó szívsebére írt keresni. Az ö Margitkája közelében kereste vigasztalását, akinek ö életében annyi
szomorúságot okozott. Ugyanazon év május 3-án érte
utol a halál. Az ország második megalapítóját a szigetröl az ország akkori fővárosába, Esztergomba vitték
és akarata szerint a ferencesek templomába tem ették
el. Nemsokára követte a sírba hűséges felesége.
Mária is, és lIra mellett talált nyugvóhelyet.
Hétszáz év pergett le azóta.
- Vége-

SzenlLároIDság ar~a a IéIeL.Len
Irta: I\IlederllDann Ish,á ..

Az emberiségnek mindíg vágya volt közel jutni
az Istenhez. Vágya volt, hogy észrevegyék, munkáját
becsüljék, dícsérjék. Vágya volt, ennek révén híres
emberek, vezető férfiak, az emberiség elött már tiszteletet szerzett nagyok vagy a hatalom birtokosainak
közelébe jutni. Ezen a természetes vágyon alapult
közel jutni Ahhoz, Aki sorsába irányítólag nyúlt bele,
Akitől való függését tapasztalta, s Akinek fönségét
népünk legnagyobbjai hirdették. Ez a vágy az ókor
emberének lelkében is fölmerült, ezt bizonyos fokig
megvalósulni hitte, s ezért megholt jairól azt vallotta,
hogy meg tért atyáinak i~teneihez.
Ezt a természetes vágyat a legtökéletesebben a
kereszténység hirdette s a katolikum mélyítette el,
amikor a papi zsolozsmában így imádkozik: Non est
alia natio tam grandis,quae habeat deos appropinquant es sibi, sicut Deus noster ad est in nobis. Nemcsak hogy közel van az Isten hozzánk, hanem bennünk
van. Hasonlók vagyunk Hozzá, a gyermekei v<1gyunk.
A hasonlóság pedig abban áll, hogy résztveszünk
a végtelen Isten, a Szentháromság alkotó, megváltó és
megszentelő tevékenységében a parányi ember véges
mértéke szerint.
8

A mai világ - mondják - az alkotás jegyében áll
egy új világ van kialakulóban. Mindenki nagy tör-

ténelmi átalakulásokról beszél. Valamikor a szabadság
után kiáltottak a népek milliói, érdekében forradalmak lángoltak fel, manap pedig a diktatúrákat ünneplik. Az aranyat mint az államélet, kereskedelem s a
megélhetés bázisát elvetik, és helyette a munkát teszik
alapul. A háború távlatai a világtörténelemben soha
nem látott, gigászi méretekben bontakoznak ki és az
emberi fantázia wernei nagysága is eltörpül a valóság
borzalmai előtt. Az ember alkot s a propaganda átütö
erejével követeli alkotásának elismerését. Építészet,
festészet s minden emberi gondolat versenyt fut a
lüktető élet alkotásában, ezrek és ezrek rohannak az
új világ kialakításában a halálba, abban a meggyő
ződésben, hogy haláluk az emberi sors boldogtalanságából egy boldogabb kort varázsol. Nincs aki megmintázza, nincs aki megfesse vagy kőbe vésse, elég
ha a vágtató élet e véres, vad iramát filmre rögzítik
és vászonra vetítik.
Ahhoz azonban, hogyanépmilliók e szörnyű vajúdásából valóban egy boldogabb kor szülessék, az
emberi alkotó erő kevés. Napoleon is alkotott egy
új viiágot, s bár katonái bálványozták, lángelméjéhez
még ma is iskolába járnak, szellemisége fenntartani
nem tudta, s még életében összeomlott. Szent István
is alkotott, éspedig egy pogány korból keresztény
világot, szellemisége fönntartotta a mai napig, mert
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Ut1Qlk
az örök Alkotó-Isten szellemiségébe torkolt. Szent
István nemcsak alkotott, hanem szenvedéseivel, áldo.-zataival, jótékonykodásával résztvett a Megváltó munkájában, imaéletével pedig megszentelte alkotásait.
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emberi élet nyugodt kereteit, hogy elűzetvén saját
hazájukból, elszenvedvén minden meghurcoltatást,
megvesszőztetést, megköveztetést, hajótörést, elevenen
megnyúzassanak (Szent Barnabás), lefejeztessenek
(Szent Pál), keresztre feszíttessenek (Szent Péter,
András) vagy agyonbotoztassanak, mint Szent Jakab?

Ahhoz, hogy az emberi alkotá:sból egy krisztusibb,
-egy boldogabb kor szülessék, a mai kor gyermekének
Ki a vértanúkét, akiket kínpadra vontak, tüzes
is vállalnia kell a megváltó szenvedést és az imádságos megszentelést.
' fogókkal marcangoltak, a cirkusz kiéheztetett vadállatai elé dobtak, vízbe fojtottak, kerékbe . törtek
A gondolat bizarrnak látszik, hisz Krisztus meg- vagy fáklyaként meggyujtottak ?
váltotta a világot a keresztfán, áldozatának végtelen
Ki egy Szent Istvánét, akit agyonkövezlek, egy
értékét tagadni bűn, mégis kívánja tőlünk, hogy résztvegyünk megváltói szenvedésében? Igen. Hiszen az Szent Sebestyénét, akit agyonnyilaztakj egy Szent
Lőrincét, akit tüzes vasrostélyon megsütöttekj egy
Isten megalkotta a világot, mégis résztvenni enged
új és új világ kialakításában. Az emberi alkotó erőt
Szent Borbáláét vagy Szent Hermenegildét, akiket
használja föl az Alkotó-Isten örök terveinek időbeni saját apjuk fejeztetett le a krisztusi hitért?
megvalósítására. Nem nagyon hirdetjük az emberi
Ki Szent Istvánét, fiának koporsójánál, ki Szent
-szenvedés megváltó értékét, pedig ha a milliók mérAlajosét, Boldog Margitét, elhagyva hercegi palástot,
hetetlen szenvedésé t nem is az évezredek távlataiban,
királyi trónt?
hanem csak a pillanat keresztmetszetében látnók,
Ki hallgatta meg a nincstelenek és nyomorgók
senki sem kételkednék, hogy nem marad az emberi
alkotás nagysága mögött. Aki pedig csak egy pilla- panaszát j ki az eldobott hitvesek, özvegyek, árvák
zokogását, ki a betegek nyöszörgését, a gyógyíthanatra is áttekinti, hogy mit épített az emberi szellem
tatlanok jajszavát és a csataterek halálhörgését?
Egyiptom piramisaiban, Indiapagodáiban, mit a pogányok fürdőiben, palotáiban és akropolisaiban, mit az
Ki érezte a Szűznek fájdalmát, mikor a Legszenókor bazilikáiban, a középkor dómjaiban, városok
tebbet mint elárult, elítélt, meghurcolt, meggyalázott,
falaiban, hegycsúcsok sziklaormán, mit az újkor múzeukeresztrefeszítettet halva tartotta ölében?
maiban, köz- és magánépületeiben, gyáraiban, mit
Ki számolta meg Japán, Mexikó és a Spanyolalkotott sokratesi iskoláitól kezdve görög, római filofélsziget mártirjainak seregét, hol a föld oltárrá válzófiai rendszereken keresztül az egyetemekig, mit a
jogban, mit az államélet különféle berendezéseiben, tozott, s a megszámlálhatatlanok áldozták rajta éleimperializmus, hűbériség, népképviselet és diktatúrák tüket Krisztusért?
ezernyi formáiban, mit a hadvezetés ben, s általában a
És mindez a tengernyi áldozat "a képzelet merő
"Szellemélet állandóan változó hullámaiban, a vallásos
játékáért", a "nem létező" túlvilágért? Elhihető ez?
élet áramlataiban, az föltétlenül meghódol az emberi
géniusz nagysága ~Iőtt. De ha az alkotás gigantikus,
És ha nincs művész, aki az emberi géniusz alkotó
a megváltó szenvedés és a megszentelő imádság ne tevékenységét a maga grandiózus nagyságában kőbe
tegyen az?
vésse, még kevésbbé akad, aki a szenvedés kínjait
A három szent tevékenység közül melyik az, megmintázza. Nincs operatőr, aki filmre vegye, itt
amelyik nagyobb az Istenben, vagy amelyik kisebb csak egy van, az Isten, aki jutalmazza, éspedig isteni
az emberben? Istenben mindhárom tevékenység egy- mértékkel, örök jutalommal.
'formán nagy: végtelen, sőt az isteni lényeg e három
Mindenesetre a legnehezebb fogalmat alkotni az
tevékenység szerint adja a három isteni személy emberi lélek megszentelő tevékenységéröl.
differenciálódását, éspedig úgy, hogy mindhárom személy végtelen: Isten. Melyik az, amelyik kisebb az
Pedig ha van emberi alkotó tevékenység, ha van
emberben? Első pillanatra úgy látszik, hogy az em- szenvedés, mely Krisztus misztikus testének életéberi alkotások mögött az emberi szenvedés és meg- ben, annak megváltó müködésében vesz részt, miért
szentelő dés elmarad, mindazonáltal nyugodtak lehetagadnók a lélek megszentelő tevékenységét? Sőt
tünk, hogy Isten a saját képére és hasonlatosságara éppen Krisztus misztikus testének tana világít rá a
teremtett emberi lélekben gondoskodni fog mindhárom kérdés lényegére: az Egyház az Odvözítőnek nemcsak
tevékenység érvényesüléséről.
megváltói tevékenységét folytatja, ,hanem a megszentelő működését is. Amint Krisztus földi életében a
Ki mérte föl Abrahám fájdalmának nagyságát,
circumcessio révén a megváltó működésben együttmellyel kész volt föláldozni egyetlen fiát Istennek?
Egyetlen fiát, kire 99 évig reménytelenül várt s ki működött az Atya és a Szentlélek, úgy Krisztus misztikus testének életében mindeneket újjáteremt az
egyedül aranyozta be öregkorát.
Alkotó és mindeneket megszentel a Lélek. És amint a
Ki mérte föl Jákob fájdalmát legkedvesebb fiának
Szentháromság az alkotásban és a megváltás folytaelvesztésekorj ki Mózesét, látva népe rabsorsátj ki
tásában résztvenni enged, ugyanúgy a megszentelésIzaiásét, átérezve a kiválasztott nép szörnyű istenben is, munkát, megbizatást ad a maga képére és
1!yalázásának katas~trofális borzalmátj ki Jeremiásét,
hasonlatosságára teremtett emberi léleknek. Szent
mely Jeruzsálem füstölgő romjai felett elzokogott siráMonika nemcsak szenvedett, hanem imájával megmaiból oly megrendít ő erővel szól hozzánk?
szentelte fiának, A~o~tonnak lelkét: leesdette számára
az ezerszer elvetett megtérés kegyelmét. Az ima a
Ki a Makkabeusok anyjáét, kinek hét fiát szemelegnagyobb erő, mely áthat és lelket formál. Vajjon
láttára feszítették keresztre?
melyik nagyobb erő: a kőfaragóé-e, mely anyagot vés,
Ki mérte föl az apostolok áldozatának nagyságát,
a kovácsé-e, mely vasat fonnál, vagy az imádságé,
kik elhagyván hálóikat s ezzel az eddig megszokott mely az emberi szellem, sokszor annak megátalkodott-
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sága, ellentétes eszmeáramlata felett győz és lendíti
az örökkévalóság felé? A szellemi erők mindíg nagyobbak a durva, nyers anyagi erőknél, mert a szellem maradandó, örök, az anyag pedig széteső és
mulandó!
Igaz, nem nagyon hisszük el, hogy a szellemi erők
nagyobbak, mint a mégis csak megtapasztalható anyagi
erők. Ha valakinek a kovács kalapácsával a kezére
üt, az az anyagi erő ily durva megnyilatkozását érezve
nem nagyon fogja a szellemi erők suprematiáját elhinni. Mégis azt el kell iSII!erni, hogy vannak szellemi
megnyilatkozások és erők, melyek az anyagi erők és
összecsapások felett is győznek, mint a hithűség, lelki
erősség, hazaszeretet győztek a legvadabb kínzások
között is a vértanúkban és a hazájukért életüket
áldozó katonák millióiban. Ezért beszélünk könnyekről, melyeket nem sírtunk el, de jobban fájnak, mintha
testünket marcangolták volna, ezért vannak az életnek sebei, melyekre nehezen találunk írt s egy életen
át sajognak Imint Szent Brigittáé, Róma akkori siralmas helyzetén az avignoni fogság miatt), vannak pillanatok, melyekért egy életen át vezekel ünk (Szent
Péter tagadásáértJ, vannak pillanatok, melyek átokként nehezednek egy emberi életre (Júdás árulása)'
s vannak pillanatok, melyek győzelmet jelentenek egy
örökkévalóságra, mint amikor Berchmans Szent János
a halálos ágyán győzött a legnagyobb kísértés felett.
Az is igaz, hogy az energia megmaradásának elve
nemcsak a szellemi erőkre, hanem a fizikai erőkre
is áll, vagyis helyesebben, a fizikai erő is megmarad,
csak átalakul. Azonban éppen ebben van az, amivel
a fizikai erők a szellemi energiák mögött maradnak.
A gyertya elég, fény, meleg (hőenergia), hamu lesz
belőle, amit a fizika úgy fejez ki, hogy az energia
entrópiává, többé már fel nem használható energiává
alakul. A szellemi erők is megmaradnak, illetőleg
átalakulnak, de egy bizonytalan, mulandó, anyaghoz
kötött létből örök létbe, sőt a feltámadás után a
sze}lem lesz az anyag, a test fenntartója is az örökkévalóságon át. Ezt a gondolatot a legszebben a halottas
mise prefációja fejezi ki: "A te híveidnek az élete,
Uram, megváltozik ugyan, de nem szűnik meg és e
földi élet szállásának porráválása után az égben örök
lakóhelyet nyernek." Mindkét erő, a fizikai és a
szellemi erő is megmarad, illetve átalakul, de a fizikai
a tökéletlenebb (a már nem hasznosítható) létformába, míg a szellemi éppen az átalakulás után a tökéletesebb létbe.
Hogy a szellemi erők mennyiben jelentenek nagyobb hatalmat, mint az anyagi erők, azt pontosan
felmérni nem tudjuk, de a Szentírásból némi fogalmat
alkothatunk róla, ha megfontoljuk, amit a Királyok
IV. könyvének huszadik fejezetében olvasunk: Azon
éjjelen (Ezekiás király idejében) eljött az Úr angyala
és megölt az asszírok táborában 185,000 embert.
V égül felmerül a kérdés: mi nagyobb, a tudós szellemi tevékenysége vagy a szentek világot formáló
lelki ereje? Mi nagyobb, a méh ek, hangyák életét
éveken át figyelni, ezer és ezer oldalakon róla értekezni, vagy a vétkes ember lelkét az erkölcsi fertő
ből a krisztusi élet tisztaságába emelni? Jól értsük
azonban meg a kérdést: itt nem arról van szó, hogy
a világ tudományos tevékenységét lebecsüljük, mert
az egész emberisé!! ugyancsak hálával tartozik egy
Pasteurnek, Koch Róbertnek, Edisonnak, Marconinak,
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Eötvös L orándn.ak , S emmelweisnek , és általában ac
tudományos világ felmérhetetlen becsű munkájának,
amit a legjobban bizonyít az, hogy tudományos munkából Egyházunk is kivette a maga oroszlánrészét.
Itt csak arról van szó, hogy két rendkívül. értékes
emberi tevékenység közül melyiknek tulajdonítsuk az
elsőbbséget. A kérdésre a feleletet Xavéri Szent.
Ferenc adta meg, amikor nem habozott az egyetemi
katedrát a kegyelemnek szentignáci érintésében a
missziós páter vezeklőövével felcserélni. Természetes,
hogy a két értékes tevékenységet könnyű egybekapcsolni, mint tette Aquinó grófja, Szent Tamás, mestere,
Nagy Szent Albert, Szent Bonaventura vagyamí
Batthyány-Strattmann hercegünk, mégis azt kell mondanunk, hogy maga a tudományos munkálkodás értéktelen, ha az Isten iránti szeretet, a lelkiség nem hatja
át. Igazi értéket tehát a lelkiségtől kap, mint a Hold
fényét a Naptól nyeri. Ez különben nemcsak a szellemi
és lelki tevékenység összehasonIításakor áll fenn, hanem minden más hivatásra, munkálkodásra is vonatkozik.
Szent Benedek, Szent Ferenc, Szent Ignác, Szent
Vince, Bosco Szent János imája nagyobb erőt és
űdvözítőbb kihatást jelentettek az egész emberiség
számára, mint akár egy Michelangelo vagy Bernini
kétségtelenül hatalmas munkája, mert könnyebb az
eszmét kőből kifaragni, mint emberi akaraton keresztül, sokszor azok ellenére ezrek életideáljává ten!li.
És mégis az emberiségnek világot formáló, megváltó s megszentelő tevékenységénél van egy szá-munkra fontosabb világ: a saját lelkünk világa. Elő
ször ebben kell a Krisztus-arcot kialakítani, először·
saját vétkeinkért kell szenvedni és vezekelni, először
saját üdvünkért kell imádkozni. Ezért int az Apostol:
Sanyargatom testemet és szolgaságba vetem, nehogy·
míg másokat tanítok, önmagam elvettessem. (I Kor.
9, 27.)
Amilyen fokban eleget tettünk az apostoli intelemnek, olyan mértékben lesz átható és lelkiséget.
inspiráló erőnk a világra. Legalább is hatással lenni
arra a körre, amelyben élünk és amelyet Istenhez
vezetni az Ö szent akarata rendelte számunkra.
Igy leszünk mi és lesz rajtunk keresztül a világ
hasonló Ahhoz, aki a maga lényiségének örök életében kifogyhatatlan invenciójú Alkotó, szeretetében és
végtelen üdvözíteni akarásában Megváltó, sZjntségében Megszentelő.
Igy verődik ki a lelkeken a Szentháromság arca
és valósul meg az Egyház kérése, amit a pap a szentmise felajánló imájában mond, amikor a bort és a
vizet a kehelybe önti: Isten, add e víz és bor titka
által, hogy annak az istenségének legyünk sorsközösei
(eius divinitatis esse consortes), aki a mi emberségünk részesévé lenni méltóztalott: Jézus Krisztus, aki
Veled él és uralkodik a Szentlélekkel egyetemben.
Ha egy szerető lélek szívből Istenhez fordul azzal
a bensőséges szándékkal, hogy ametliIlyire csak tőle
telik, j óvá szeretne tenni mindent I sten dicsőségére, ha imádság közben lángol a szeretettől s bensőséges
szavakat intéz az Úrhoz - ez oly hathatósan engeszteli öt, hogy vele néha az egész világ számára kíméletet nyer... (Szent Gertrud.)

(Részlet György Tamás: Kincsesláda c. könyvéből.'
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A tapintatos Ak«:ió KatoliL:a-tag a:z óegyLá.zLan
Irt.z·W.lter Jánol!ll

Mindíg igen sZÍvesen olvasom június ll-én az valakit ismert, akit mindenkinél alkalmasabbnak
Apostolok Cselekedetének e néhány sorát: "Mi- tartott a közbelépésre. Ez Saul volt, akit Jeruzsáközben Barnabás, Saul és akik velük voltak, az lemben. Gamaeliel iskolájában ismert meg. Az
Úr szolgálatát végezték és bőjtöltek, mondá nekik akkor már a meg térés után volt, de még mindíg
a Szentlélek: Különítsétek el nekem Sault és Bar- csak a jövő terveken gqndolkozott. S az Isten
nabást, a munkára, amelyre meghívtam őket. Erre dicsőség,ére való munkára megérett férfiú, amint
bőjtöt tartottak,
imádkoztak, és rájuk tették hallotta a beszámolót, hajlott Barnabás rábeszékezüket, s aztán útrabocsátották őket." (Csel. 13, lésére, s azonnal útnak indult Antiochiába, Róma
és Alexandria után a római birodalom leghatal2-3.)
masabb városába, a szír tartomány konzuljának
Akiről e szentírási szavak megemlékeznek, az
székhelyére, 35 km-nyire a Földközi-tengertől, az
óegyháznak látszólag
annyira
jelentéktelen Orontes-síkságon, 500 ezer szír, görög és zsidó
szentje, hogy elég későn került bele a római Egy- lakossal. Egy álló évig folyt itt az igehirdetés, s
ház liturgiájába. Ma viszont breviárium, szent- készült az első pápa székvárosa, mert Szent Péter
mise és mindszentek litániája egyarán~ az apos- először Antiochiából kormányozta az Egyházat.
tolok közt tiszteli. Ünnepére azt a napot válasz- A zsidók a prédikálásnak ellenálltak, mire Szent
tották, amikor Ciprus szigetén Szalamisz városá- Pál így szólt hozzájuk: Először nektek kellett hirban feltalálták testét. Tiszteletének alapja pedig detnünk az Úr szavát, mivel azonban visszautaleleményessége, hogy felismerte a történelmi pil- sítjátok, a pogányokhoz fordulunk. Azok viszont
lanatot, amikor az evangélium hirdetésében más elragadtatással vették tudomásul, amin a zsidók
irányt követve kellett a tettek mezejére lépnie.
meg nagyon megbotránkoztak. De hogy a városi
A Szent István megkövezését követő idöben elöljáróságot, a római katonai hatalmat, a zsinaa keresztények mindenfelé szétvitték ugyan az- góga tehetős istenfélőit úgy ellenük izgatták, hogy
evangélium magvát, de mégis valami leveretett- a két apostolnak el kellett Antiochiából távoznia,
ség volt tapasztalható Krisztus kisded Egyházán. az a dolgon már nem rontott. A kereszténység
A holtpontszerii állapotot csak az szüntethette megindult hódító útján. Megalakult az első minmeg, ha másféle, messzebb világító tüze gyúlt ta keresztény hitközség. S mindjárt melegében
volna ki az evangéliumnak. Ebben nyujtott segít- 45---48 között az első térítő útban - amelynek
séget Barnabás, akinek szerepét szép, elismerő
vezetője, legalább az elején, szintén Szent Barszavak kíséretében így mondja el a Szentírás:
nabás volt követték a kisázsiai hitközségek.
Utána visszavonult szülőhelyére, Ciprus szigetére,
"A hívők nagy számban tértek meg az Úrhoz.
Híriik elterjedt a jeruzsálemi egyház fülébe, azért ahol a hagyomány szerint mint püspök múködött
elküldték Barnabást Antiochiába. Mikor ő oda- és halt meg; holttestét 488-ban egy barlangban
érkezett és meglátta Isten malasztját, megőrült találták meg.
és inté mindnyáját, hogy maradjanak meg az ÚrValamikor Szent Pál bölcsesége és Szent Istban szívük eltökélése mellett, mert ő derék fér- ván vértanúsága meg az apostolok Krisztus hitéfiú val\, telve Szentlélekkel és hittel. És nagy- ért való szenvedése igen sokat jelentett az Egyszámú sokaság áll az Úrhoz. Barnabás ezután el- háznak. Ma, az élet ezernyi igénye miatt mindez
utazott Tarzusba, hogy felkeresse Sault, s mikor és az összes püspökök küldetése és a plébánosok
megtalálta, elvitte Antiochiába. És egy álló esz- hozzáértése és tekintélye is nagyon kevés. Azért
tendőn át jelen voltak, s nagy sokaságot tanítotkellenek azok a katolikusok, akik nem feltűnési
tak, úgyhogy Antiochiában nevezték legelőször vággyal meg érvényesülési szándékkal, hanem
a tanítványokat keresztényeknek. (Csel. 11, 21
Szentlélekkel és hittel telve állanak a lelkipász-26.)
torok mellé. S akár a társadalmi életre vonatkoE szavakból világosan látszik, hogy amíkoraz zólag van jó gondolatuk, akár az egyházi ügymeüldözéssel Antiochiában is gyökeret vert a ke- netben akadnak hiányokra, hittel és Szentlélekkel
reszténység, ennek hírét véve Jeruzsálemben az telve tudják az illetékesek figyeimét erre felhívni.
apostolok, a már kereszténnyé lett Barnabást A sok hivatalos munkával megterhelt hatóság
küldték el, hogya helyzetet tanulmányozza ki. figyeimét elkerülheti valami, a közjó érdekében
Barnabás = vigasztaló, a vigasztalás fia. A hely- kihasználható eszme, aminek bevezetése olyan
színre érkezve nagyon megörült a tapasztaltakon,
dicsősége lehet új Barnabásoknak, mint a réginek
s a nagyon ügyes, első oktatás megadása után a föntemlített tény, vagy- amilyen az egész vilámegtalálta a teendők irányát is. Nem Jeruzsá- gon ismert Ozanamé a Szent Vince-egyletek meglembe ment vissza, hanem elsietett Tarzusba, ahol
alapítása.
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Krisztus titka
Irta: PJutér József

Igy nevezi az Ige megtestesülését Alexandriai
Szent Cirill. És hozzáteszi még, hogy ezt a titkot
.,nem szabad szőrszálhasogató kérdésekkel és
helytelen kíváncsisággal feszegetni". És miért nem
szabad? Erre a kérdésre Szent Ambrus felel:
.,Felülmúlja az emberi észt és a világ bölcseségét."
Hát hagyjuk rajta a fátyolt, amit Isten keze
vetett rá és alázatos hittel valljuk meg, hogy
beszéd ki nem magyarázza e titkot.
A testnélküli Isten megfogható közelségbe jön.
Elhagyja végtelen dicsőségének égi trónusát, kivonja magát az angyalok szolgálatából és emberré lesz. Egy szűztől vesz magára halandó
testet, melyet szennytelenül hordoz egy életen át.
Hogyan s miért történt így és nem máskép: ez
Krisztus titka!
Ez· a titok benne feszül és lüktet Betlehem
angyalos, glóriás, pásztoros éjtszakájában. Ez
zsong ma is a harango k énekében. Ez reszket
lenyőillatos oltárai/lkon a gyertyalángok fényében. És ettől lesz szelídebb a keserűséggel, szenvedéssel és durvaságokkal hajszolt ember szív.e.
Karácsony éjtszakáját a gondviselő Istt?n
készítette. Ezzel a gondolattal húzódunk közelebb
az ütött-kopott betlehemi istálló eresze alá. V énlejű~n is gyermeki lélekkel lünődünk el ez ünnepnek szépségén, színén és hangulatán.
Ha gyarló eszünk tehetetlenül áll is szemben
Krisztus titkával, azért mégis szabad néhány
figyelemre érdemes gondolattal foglalkoznunk,
melyeket e titok hozott magával.
Ilyen például az is, melyet Szent Atanáz
vetett fel: "Maga az Ige nem lett volna emberré,
ha az emberiség nem szorult volna arra. Valóban,
Krisztus azért az emberért jött e földre, aki egy~
szer az istenfiúság koronáját egyetlen téttel elkockázta. Az elveszített boldogságot aztán hiába
próbálta önerejéből visszaszerezni. Az eredeti
bűn mindíg visszalökte az erre irányuló erő
feszítéseit."
Egy másik gondolat az, hogy Krisztus az
ember ügyét azért tette magáévá, mert szerette.
"Örök szeretettel szeretlek téged." (Jer. 31, 3.)
Ez az irántunk való megfoghatatlan égi szeretet
kényszeríti most térdre a világot a betlehemi
jászol mellett. Mert ez a szeretet kötötte össze
ismét az egymástól elszakadt eget és földet és
hozta Isten irgalmát.
Az is szeretnivaló, igaz gondolat, hogy Krisztus azért jött, hogy új életre tanítsa az emberisé-

get. Mert a régi életen nehéz sebek égtek: az
élet kevélysége, a szemek és test kívánságaí. Az
a régi, szomorú, vergődő és bűnöző világ azt
bízonyította minden megnyilvánulásában, hogy
tönkre megy az ember, ha az életében nem érvényesül a szeretet. Ebből a szeretetnélküli pokolból vezette Krisztus a világot új utakra. Feltörte
a lelkek ugarát s elvetette bele a szeretet magvát.
T eh ette, mert egész élete az emberszeretet kápráztató fényével tündöklik. Evangéliuma is azért
olyan ragyogóan szép, mert szeretetének aranypora csillog rajta. Krisztus jól tudta, hogy csak
úgy teheti ismét boldoggá az embert, ha a szeretetet illeszti be életének tengelyéül. Az ő tanítása
és példája nyomán kerültek bele a világba a
szeretet elvei. Ő minden ellentétet szeretettel
kívánt feloldaní és elsimítani. Első és legegyetemesebb parancsa is a "mandatum novum": a
szeretet.
E parancs körül viaskodik ma is az emberiség
a lelkek békéjének egyensúlyáért.
Sokszor megdöbbenve állunk meg embersorsok
előtt. A lélekzelünkre fekszik rá az a tömérdek
testi és lelki nyomor, amit az életben látunk.
Vannak oduk, ahol az embernek való élet színvonaláról letaszítva nök és gyermekek száradnak
el szörnyű nélkülözések miatt. Vannak fűtetlen
szobák, hideg tűzhelyek, mert nincs munka s a
táplálék csak szemétdombo k hulladéka. Vannak
emberek, akik az ösztönök, a vér, az alkohol
minden sötét bűnében fuldokolnak és nehéz szenvedélyek forgószelében a világ szemet jével együtt
sodródnak.
Láttad-e már azokat a foltozott, rongyos életeket, melyek magukon hordják kínos lelki harcok
nyomait? Láttad-e azokat a tenyerükbe hajtott
fejű embereket, akiket annyi bajnak fenyegetése
gyötör, annyi fájdalom zúz és összetör? Láttad-e
azokat, kik messze kerültek békétől, örömtől s
elszorult szívvel tapasztalták, hogy az emberek
keze mennyivel gyorsabban lendül ütésre, mint
simogatásra?
De azért nincs a világon annyi nyomor, sírás,
kétségbeesés, halálos aggodalom és vigasztalan
gyász, amennyit a szeretet enyhíteni, könnyíteni,
gyógyítani ne tudna - ha akar! Mert az akarat
erejével kell életleladattá tenni a segítést, a szeretet nevében cselekvő testvéri szolidaritást.
Zeebouge város egyik templomának tornyában
megszólalt a harang. Szünet hélkül, állandóan

19

4. szám. 194"1.

UbiDk
kongott. A lakosok ijedten sereglettek a templom
köré, hogy megtudják, mi történt. De hiába kutattak, nem láttak semmit. Már babonás félelemmel
kezdtek sugdolódzni mindenféle rémes históriát,
amikor a torony ajtaja megnyílt s egy toprongyos,
borostás alak lépett közéjük és így szólt:
- Én harangoztam, emberek! Házról-házra
jártam, mert éhes voltam és fáztam, de sehol sem
leltem könyörületes szívre. Megpróbáltam, hogy
harangszóval csődítselek össze benneteket. Ennyi
ember között talán mégis akad, aki a pártfogásába
vesz ...
Nem csalódott. Egy rendőr lépett oda hozzá
és - bekísérte az őrszobára.
A nyomornak rendőri pártfogással való megoldása nem istenáldott válasz az ínségben menetelők kiáltására. Ide más kell! Kell egy csepp jóakaratú szeretet, amely gyorsan válik tetté.
Amelyik után mindenki nyugodt lelkiismerettel
nézhessen a jászolban fekvő kis Jézus szemébe.
Nem lehet szóra-betűre szedni mindazt, amit

a szeretet munkásai az élet szépítésére, a társadalom boldogítására és a lelkek megmentésére"
tesznek. Krisztus szemével látnak, szfvéiJel éreznek, kezével jótékonykodnak. Türelemmel, szelídséggel, megértéssel, jópéldával és a szavuk meggyőző erejével közel férkőznek azokhoz, akiknek
életéből hiányzik a szeretet. Javítgat;ák az élet
hibáit s nem tűrik, hogy a közöny tapossa el a
bajokban vergődő embertestvért. Felemelő példaként állanak Krisztus mellett, mint olyan tanítványok, akik csorbítatlan hordozói az ő evangéliumának.
A betlehemi éjtszaka mindörökre kitörölhetetlenül megmarad az emberiség emlékezetében.
Azóta érezzük, hogya másvilág csodálatos titkai
csak erettünk vannak. Krisztus titka is.
Ünnepeljük meg ezt mindíg azzal a tudattal.
hogy a szeretet cselekedeteivel nyithatunk csak be
a boldogság kapuján. Védjük meg a karácsonyf
magunkban is, világunkban is, mert kiemel bennünket a szeretetlenség sötétségéből s elvezet az
istenfiúság békéjének térdrehulló öröméhez.

,

Eloi, Laloi . . .

.

Irla: RótL Antal S. J_

Halni . ..
Nemcsak költői frázis, hogy a becstelen életnél
jobb a halál.
A becsületér! sokan odaadták már életüket, sőt
csupán a dicsőségért is sokan pusztultak el.
De most nem erre gondolunk, hanem Szent Pál
fent idézett szavaira: kívánok feloszlani és Krisztussal
lenni. - Ne felejtsük, hogy az a Szent Pál mondotta
ezt, akire minden egyházak gondja nehezedett és aki
jól tudta, hogy rá nagyon is szüluég van.
Mit jelent ez a túlemelkedés az életen?!
És most sasszárnyakon felhők fölé, tiszta, ragyogó,
napsugaras, magas égbe kell emelkednünk, hogy megérthessük azokat, akiknek a halál nyereség volt.
Micsoda sredületes akarásokat látunk a teljes élet
front ján?!
1. Megkíséreltük-e csak egyszer is megérteni a vér-

tanúk lelkületét?

Az ő ajkukAlI nem a kötelességszerű gladiátori
"Ave, Caesar, morituri te salutant!" - hangzott el a
Colosseum porondján. Nem az életuntság fanyarsága
kényszerítette öket megadásra, sem a csalódottság kese,rűsége nem volt indítóok. Nem a veszélyektől, a
szégyentől való megfutamodás hajtotta őket.
Egyszóval: nem az öngyilkosjelöltek vagy az
idegenlégiókba indulók lelkületével találkozunk itt,
hanem egy magasabbrendü életre való törekvéssel.
Nem vakmerő sötétbeugrás ez, hanem aszeretőnek,
a szerelmesnek a lelke: adni. Mit oda nem adunk
annak, akit szeretünk! Mit meg nem teszünk azért, aki
a szerelmünk! Akik egymást igazán szeretik, mit ki
nem gondolnak, hOj!y megajándékozzák egymást!
Csoda-e, ha azok, akiknek szere!mük Krisztus,
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Szent Pállal kiáltanak fel: kívánok feloszlani és:
Krisztussal lenni! És a halál nyereség számukra!
Miért? - Azért, mert egy célja van életünknek:

Istennel lenni.

E mulandó létnek egy iránya van: az örök létet
bírni és egyesülni az egyedüli Léttel. Aki ezt megsejti, megérti. természetes, hogy megkívánja igazi
életét megkezdeni.
Igy értjük a vértanúkat: feloszlani és Krisztussal
lenni.
2. Necsak a legnagyobb hősökre gondoljunk, akik
a vértanúságot elszenvedték, hanem azokra is, akik a
vértanúságot élik.

Az evangéliumi tanácsokat követ ök törekvései melleft nem szabad napirendre térnünk.

, Intézményes, éspedig tömege~ hösiességre törtetés
ez, amire nemigen találunk példát az emberiség történetében.
A társas embernek társtalanul élni, mind<rot, amí
kedves, feláldozni Krisztus szerelméért az Úr katonájának, a Jézus jegyesének sem könnyű. De akí
kitüntetést akar, annak meg is kell küzdenie érte; akí
szeret, annak áldozattal ki is kell mutatnia szeretetét.
Azt mondják ezekről, hogy meghaltak a világnak.
De csak annak, ami mulandó, ami amúgyis elvész.
Szemükre vetik azt is, hogy nem kimélik magukat.
Igaz, hogy nem tesznek úgy, mint a világ fiai: nem
nyaralnak, a Riviérát sem keresik fel, hófödte csúcsokat sem másznak meg, még csak nem is sportolnak.
Nem vesztegetik idejüket felesleges dolgokra, mert
tudják, rövid az idö a munkálkodásra és ezalatt keH
kimutatniok, hogy nemcsak éreznek, hanem tudnak
tenni is.

december 1.
Azt se felejt~ü.k el, hogy azok féltik legkevésbbé
életüket, akiké a legértékesebb. Kinek és minek is
használ az, ha valaki magát nagyon is kímélve, nyugodtan emésztve 90 esztendőt él, és csak sírkövet és
dédunokákat hagy maga után. Ennél többet jelent önmagát sokszorosítani a munkában és Krisztusnak nemzeni fiakat és lányokat, Isten országát gyarapítani.
Az ilyen élet végén a nagy áldozatok is kicsiknek
tűnnek fel az eredmények mellett.
Egy másik szempontot se hagyjunk figyelmen kívül.
lsten örök társának választolta az embert. Az
örökkévalóságon át Isten lesz egyedüli társunk, minden mást Istenben látunk és szeretünk. De Istenen
kívül minden csekélység lesz, mint a porszem a nagy
univerzum mellett, mert véges áll a végtelen mellett.
Számunkra csak Isten lesz egyedül és ez elég, mert
mi Istenben leszünk és Isten lesz bennünk és ez így
lesz örökre.
Nem a leghelyesebben cselekszik-e az, aki már itt
tudja' vállalni a társtalan életet, hogy meg ne ossza
szívét és más valamit, valakit jobban vagy egyenlően
ne szeressen az Istennel?
Nem a legszerencsésebb-e az, aki már itt megtalálja
örök Társát, Istent, aki már itt kezdheti azt az életet,
amelyet örökké élni fog?
Nem irígylésreméltó-e az, akinek nem kell majd
felsóhaj tania: Kár, hogy oly későn kezdtem Istent
egyedül szeretni, milyen kár, hogy Istenen kívül mást

is szerettem?
Akinek fülei vannak a hallásra, hallja meg, mert
sokan vannak a hivatottak, de kevesen a választottak I
Ezért nem is teszünk összehasonlítást itt il világ fiai
és Isten fiai között. Aki fel tudja fogni, fogja fell
. 3. Szólnunk kell még azokról is, akik nem ilyen
védett helyen, de becsületesen élik Krisztus Evan~
géliumát, akik a világban vannak, de nem a világból
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valók; akiket a gonosz megkíván vagy megrostálja,
de nem esnek át a szitán.
Kéznél fekvő az összehasonlítás: íme, a két élet
eredménye:
fáradt, unott lélek; derűs, békés lelkület;
kiélt, rút arc; barátságos, vidámító kifejezés;
zavart, homályos szem; a szép lélek visszatükrözése;
az élet terhe, a mult nehéz emlékei; becsüle~ben
megőszült fej;
kihasználtság, kifacsart citrom; a szív gazdagsága,
jósága;
pana.SZOJ, elégedetlen aj'kak; bátorító, meggyőzö
szaV'ak;
utódra terhes örökséget hagyó élménysorozatok ;
tiszta nemzedék.
Érvnek legyen eLég ennyi!
A következtetés magától jön: melyik életet érdemes é1IllÍ? Csak egyet ...
Akárhová is ál.Jítolt a nagy Rendezö, egyet kell
tenned, ha élni akarsz, ha nem múló "életet" akarsz,
azt, hogy ne magadnak élj, ne magadnak szerezz, ne
magadat helyezd mások dé, hanem adt, minél többször, minél többet adj; púpozott mértékkel mérnek
vissza.
Te ne 'kérji>emm~~, mert tudja a mennyei Atya
és az emberek is, mi keLl neked és magas kamattal
térül viSlSZa: százannyi van ígérve, nem ember, hanem
lsten álctal; egy kis szolgála.tért örök jutalom; talentumodért Ura:d' öröme: mennyország.
De mindez csak velejárója, jutalma Isten fiainak.
Ami életedet teljessé és igazi éIetté teszi, az a boldogság,amely minden szent gloriolájáról felénk ragyog,
amely minden üdvözültnek leLkét betölti.
Ez lesz os~tályrészed már most itt a földön, ha
nem az elmúlást vála:soztod, hanem azt a "halált",
amely nyereség, amely a te boldogságod.

Irodalo...
Zaymus Gyula: Eget járó királyleány, III. kiadás.
103 lap. Budapest, 1942. Korda. Ára: 2.60 P.
A közvetlenhangú regényeiből és élményszerü rajzaiból kedvelt pap-író meseszövő képzelete csillogó
koszorút fon az eget járó király1eány, Boldog Margit
feje köré. A legendamondást azzal kezdi, hogya Margitszigeten három kislánynak elbeszéli, hogyan jöttek
megkérni "Margit asszony" kezét. A leánykérö Ottokár cseh király, kudarcát finom tapintattal jelképes
csodába és látomásba öltözteti: a margaréta virág becsukódik és elbújik az utána nyúló kéz elöl, Margit
pedig megjelenik a holdsugárban és a gyermek Jézus
felé nyujtja a kezét. A mese hat s az író a felvett
hangot, az eleven érdekességet, finomságot és a kort·
visszavarázsoló hangulatot megtartja végig a további
képek során.
Jézus Szíve Naptár 1942. Kiadja: Jézus Szíve Szövetség. Budapest. 104 lap. Ára: 0.60 P.
Változatos és érdekes tartalmának talán ezt az
összefoglaló címet adhatnánk: a Jézus Szíve-tisztelet
szelleme és gyakorlata. Ez a korunknak fönntartott
jellegzetes lelkiség, melyet egy névtelen szerző bevezetö dolgozatában mutat be, P. VeHcs S. J. eikké-

ben mint világot látott mentö hatalom, P. Csávossy
rendkívül világos gondolatmenetében, mint a társadalmat egybekovácsoló erő, másutt mint az egyéni
kitökéletesedéS útja áll előttűnk. Ugyancsak P. Csávossy S. J. számol be Kassa mintaszerűen elökészített
és minden magyar város számára példaképen álló fölajánlásáról is. A komoly tartalmat élénkítik Blaskó
Mária színes elbeszélései, Jézus Szíve Szövetségek
beszámolói, Cser László, kínai hithirdető irodalmi
színvonalú versei és sok tanulságos példa.
Horváth Miklós: Szól a lant. Ifjúsági regény. Korda,
1942. 128 lap. Ára: 2.90 P.
Az ügyes kiállítású regény "az 1540-es évek törökdúlta világát vetíti elénk. Az eseményeket Boldoghi
Cic elle éS Beke Balázs szerelmének kedves rajza
fonja össze. Mindketten a híres vezérnek, Török Bálintnak udvarában nőnek fel. A fiút Tinódi lantossá
neveli, de később Murad bég egyik embere elcsábítja
és törökké lesz ... De szerelme és a kedvesétöl emlékül kapott kereszt mindenhova elkíséri. Később keményen vezekel ballépéséért. Cicelle sem mond le jegyeséről, a kérőket elutasítja és csendes búsulással hazavárja. Nem hiába. Hosszú évek mulva csakugyan be-
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toppan Balázs. A haldokló Tinódi ágyánál találkozretet és köszönet a sok meghallgattatásért ajánlja ezt
nak, aki komoly életbölcseséggel figyelmezteti a fiataa kis füzetet.
lokat: "Az élet szolgálat. Istennek és az embereknek
Kilenced a tisztítótűzben szenvedő lelkekért. Öszszolgálata. Boldog, aki benne bajok között is kitart."
szeállította: Reiner Irma. Szalézi Művek. 102 l. Ára
Ez a regényalapeszméje. Ebben a tiszta, vonzó levegő-' 50 fillér.
ben, ebben a mély keresztény felfogásban rejlik nagy
Bevezetőül röviden ismerteti azt, amit az Egyház
nevelő ereje is.
fiainak a tisztítólüzről tudniok kell. Majd a kilenced
Cser László S. J.: Jelenvalók és örökkévalók. (Konminden napjára ad a napi könyörgésben megfelelő
templációk.) 116 1. Budapest, 1942. Korda kiadása.
gondolatot, amit maradandóbbá igyekszik tenni a
Ára 1.80 P.
csatolt búcsúimákkal.
Kínai misszionárius elmélkedik e könyvben Isten
Harry Dee. Regény az amerikai ifjúság életéből.
szeretetéről, megbocsátó jóságáróL színpompás gazIrta: Finn Ferenc S. J. Budapest, 1942, Korda kiadása,
dagságáról. A szerzőnek van szeme, szíve és nyelve
176 lap. Ára fűzve 3.- P, kötve 4.50 P.
hozzá, hogy megtalálja az Úr Isten vonalvezetését a
Az amerikai dbeszélőket mindíg nagy ügyesség,
szemek tiszta ragyogásában (Szemek) éppúgy, mint az
leleményes meseSZÖVé3 és gyermekded báj jellemzi.
évszakok változásában. Az Öröm és Béke, a Hit és
Igazi diákregényeket többnyire ott tudnak írni, ahol
Áhítat neki éppúgy az örök Jóságról beszél, mint a
megvan a fejlődés lehetősége, de viszont már forr a
por, a hó és a fa vagy a szenvedés. Amint a körüjövő erjedő bora. P. Finn elbeszélésein átütnek ezek
~ötte sürgő-forgó, színpompás és beszédes világot
az amerikai "kellékek" s írásművészete épp ezért
figyeli, "szeme valahogy túlnéz mindenen és átlát a
hódította meg az amerikai és az európai diákvilágot.
földi dolgokon, át a felhőkön és Hidat ver a JelenHisszük, hogy a magyar ifjúság nemesebb része is
valóktól az ÖrökkévaIókig".
lelkesedni fog az eszményeken, melyek a könyv lapjain tükröződnek. Harry Dee korán elveszti anyját,
Szabó JóZsef S. J.: A szónoki taglejtés. 138 lap.
aki nagy szeretettel ápolta, helyette nevelőnőt kap
Budapest, 1942. Korda. Ára: 7.- P, kötve 9.- P.
Miss Raynor személyében. Közben apai nagybátyja
A retorikai irodalom terén már előre is nagy sikerekre számíthat e könyv, mert a tisztán elméleti fejmegteszi Harryt minden vagyonának örökösévé, de
még azon éjtszaka meggyilkolj a valaki a nagybácsit.
tegetések helyett a gyakorlati bemutatásra helyezi a
Keresik a gyilkost, a gyanú Harry nevelőnőjére terefÖBúlyt Több mint 300 fényképben mutatja be a szerző
lődik. Közben Harry jezsuita nevelőintézetbe kerül,
az egyszeru és a művészi összetett, a szemléltető és
vidám és könnyes események, jelenetek, izgalmas élérzelmi taglejtések minden változatát, amelyek a hemények sorakoznak fel a könyvben. Nagyszerű a jelyes szónoki fellépés és előadás szükséges követelményei. A könyvnek külön értéket ad a szónoki gyazsuita iskola és nevelés rajza. Végül is az igazság
kiderül, Hany nagybátyját nem a nevelőnő gyilkolta
korla'tul, képanyaggal feldolgozott három klasszikus
meg, hanem Cagget, a hűtlen és tolvaj szolga, aki
egyházi beszéd (Prohászka, Bangha és Tóth Tihamér
kínos betegség után halt meg a kórházban. Harry,
egy-egy beszéde) Ajánlásul idézzük Glattfelder püsmeg végzett hű diáktársai és barátai elindultak ki az
pök úr szavait: "Az egyházi szónokok is sokkal
életbe, hogy hűek maradjanak Istenhez és elveikhez
nagyobb eredménnyel fognak el,járni az igehirdetés
egy hosszú életen keresztül. Elismerés illeti az eszszolgálatában, ha nem elégszenek meg az ösztönsúgta
tergomi papnövendékek egyházirodaimi iskoláját, hogy
gesztussal, hanem a lélektan és esztétika szabályai
P Finn könyvét lefordította és vele a magyar ifjúsászerint kidolgozott előadó stílt fogják a szószéken érgot megajándékozta. Érdekfeszítő és jellemnevelő olvényesíteni."
vasmányt adtak a lelke~ fordítók a magyar ifjúság
Zaymus Gyula: Hontalan gárdista. III. kiadás.
Korda R. T. kiadása. Budapest, 1942. 94 I, Ara 2.60 P,
kezébe.
kötve 4.20 P.
Énekeljen szíved isi Irta: Gausz Tibor S. J. BudaElső rész 15 hosszabb-rövidebb levél. Megértését
pest, Korda kiadása. 1942. Ára fűzve 3.50 P, kötve
a második rész adja. Ivanoff Leó, a menekült orosz
5.20 P.
gárdatiszt írja a leveleket Lucienne Surgere-nek, a
P. Gausz könyvei ma IP..ár eseményszámba mennek,
párizsi leánynak. Aki igazi származását elrejti a honminden újabb műve mély szántást és bőséges aratást
talan gárdista elől, mert "Párizsban annyi ember űzi
jelent a leányok lelkiségének front ján. Az előszó szelegymást s féltem ... Nem tudtam biztosan, hogy kilemes megállapítása szerint ebben a könyvben a legcsoda, sőt az a gyanúm támadt, hogy ismeri kilétezseniálisabb "forgatókönyvet", az egyházi évet dolmet és úgy akar hatalmába venni." Ezzel a tartózkogozza fel. Iránya nem elvont és száraz, hanem egédásával űzi el a tisztet messze magától - egy halászen gyakorlati és közvetlen, eltalálja a hangot, mely
losan beteg leány mellé, akit az, mint feleségét, hiába
a női lelket megfogja és tettekre serkenti. A férfiakra
visz le gyógyulni Szicíliába. "A szerelem egy i~őre
inkább a logikus gondolatsor hat, mig a nő lelki vilálegyőzte a kórt, de végleg megölni nem tudta." Ujra
gát az érzelmek szinezik, tehát ezeket kell befogni,
egyedül marad a tiszt. Hogy a kettős teher súlya ,megdolgozni. Ez a vonás a jelen könyv főerőssége,
alatt össze ne roppanjon, eJ'!y pap segítő keze fölemeli
itt található meg mélységes hatásának titka. Sorra
és összehozza Luciennel. Tisztaság, áldozat, szeretet
kerülnek az ünnepek, ádventi, karácsonyi, nagyböjti
szól a könyvből. Oly nagy szükség van ma arra, hogy
és pünkösdi ünnepkör. Az olvasó nemcsak szent hiezekről halljanak, oIvassanak az emberek. Még ha
tünk fenséges titkait ismeri re.eg, hanem a szerző kedmegvalósításukhoz több erő kell, mint a sikerek elves és szakavatott vezetésével megtanulja a lelki élet
éréséhez, melynek ma a világ tapl>ol.
törvényeit, a helyes gyónást, a lelkiisrr::eretvizsgálatot,
eligazodást az élet kérdésE:iben és helyzeteiben.
Szentkilenced a fájdalmas Szűzanyához. Szalézi
P. Gausz műve a komoly lelki élet tankönyve, de
Művek. 24 1. Ára 10 fillér.
egyúttal a krisztusi alázatosság iskolája és a lelki
Aki maga is szenved, könnyebben meg tudja érfinomság illemkódexe. A mellékelt bájos képek kelteni mások szenvedésé t. Ez az elv me~ a hálás sze-
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lemes pihentetőt nyujtanak az olvasónak, míg a
munkaterv "menetrendképen" használható. Egyesületi
életben, magánolvasásra és átelmélkedésre nagyon
használható. Egészen stílszerű ünnepi vagy névnapi
ajándék lehet a könyv.
Válaszúton. Irta: Weiser Ferenc S. J. Fordította:
ifj. Csépai Dezső. Budapest, 1942. Korda kiadása.
171 lap. Ára fűzve 2.90 P, kötve 4.50 P.
A szerző nem ismeretlen a magyar ifjúsági irodalom terén, mert néhány lefordít ott műve, -részint történeti, részint elbeszélő megjelent a magyar könyvpiacon. Igy tehát a fordító kétszeresen hasznos munkát végzett, mikor a tiszta légkörű írást magyarra
ültette. Klinger Walter félig megtörtént, félig költött
életét beszéli el az író, aki alakjait élő emberek után
mintázta. Lényege a mesének: Klinger Walter megszerzi Palle Hula könyvét, melyet a 15 éves korában tett világkörüli útjáról írt. Walter atyja szerkesztő, tehát nem olyan lehetetlen, hogy ő is, aki
szintén 15 éves, világkörüli útra induljon. Mint
hírlaptudósító száll hajóra, a Vörös-tengeren, az Indiai
Úceánon áthajózik, azután repülőgépre száll, eljut
Kínába, Japánba és az Egyesült Államokba. Nagy tervek merülnek fel lelkében, megvillan képzelete előtt
a csábító lehetőség, hogy olajkirály lesz. Már-már
célba ér, de végül is egészen másutt köt ki. Útközben
a katolikus hitre tért, hitét és lelküsmeretét nem
akarja földiekért feláldozni, tehát az álom füstbe ment.
Nagy katolikus ujságkiadó vállalatot alapít. Végül
fiát, Ottót is útra engedi, aki hithirdető akar lenni
Kínában. Közben egymásután peregnek le a szemlélő
előtt a legtarkáhb képek, igazi riportok emberekről,
országokról, gazdasági kérdésekről, barátságról, tiszta
szerelemről. Mély lelkiség, érdekfeszítő meseszövés,
tiszta légkör, gyorsütemű elbeszélés jellemzi legjobban
a könyvet. Fiúknak pompás olvasmány, de felnőttek
is érdeklődéssel fogják olvasni. A jólsikerűlt piroskék címlap megkapó.
Beiger A.: Hitelemzések a második elemi osztály
-számára. Budapest, 1942. Korda R. T. Ára 2.80 P.
Hitoktatók számára készült ez a könyv, azzal a
céllal, hogy megkönnyitse számukra a hittanórák adását. Az elemi iskolák II. osztályának hittananyaga
órák szerint felosztva és előadásra feldolgozva jut e
könyv által a hitoktatók kezéhez. Módszere: az anyagnak kérdezés és szemléltetés útján való begyakorlása.
Természetes, hogy minden hitoktató kiegészíti ezt
alkalmas példákkal, különösen pedig a bibliai események előadásával; - ezek filmszerű elbeszélésével a
fantázián keresztül belejátszuk a híttan anyagát és
lelki élménnyé tesszük a gyermek számára. Gyakorlott hitoktató nem mellőzi egyes bibliai események
exegetikus magyarázatát sem (pl. első nap teremtette
Isten a világosságot és csak negyedik napon a Napot,
vagy a vízözön kérdése stb.), melyek nagyon alkalmasak arra, hogy később a gyermek előtt a valószínűtlenség látszatával bírjanak. A jelen könyv
valóban nagyon alkalmas arra, hogy a számos pedagógiai fogás bemutatásával a hitoktaJtóknak segítségére
legyen.
Gerely Jolán: A művelt leány. III. bővitett kiadás.
- Budapest, 1942. Korda R. T. kiadása. 174 lap. Ára
3.20 P.
A jeles irónőnek és nevelőnek ez az immár harmadik kiadásban megjelenő műve ugyanazt a célt
szolgálja a leányifjúságnál, mint Tóth Tihamér hasonló
tárgyú, fiúk számára írt könyve: igazi lelki m~velt-
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ségre neveli olvasóit, nem elégedve meg a külső udvariassági formákkal. A legkülönbözőbb életkörülmények között és élethivatásokban élő leányoknak megmutatja, hogyan törekedjenek mindig női méltóságuk
tudatában művelt lelkű leányokhoz illő módon viselkedni. Szól a leány magatartásáról mikO'!' egyedül van,
otthon, munkában, iskolában, egyetemen, kiránduláson, nyaraláskor stb. Kifejti álláspontját - mely az
egyedüli helyes álláspont - a táncról, sportról, barátkozásokról stb. Határozottan rámutat arr~, hogy mi
egyeztethető és mi nem egyeztethető össze a női lélek
méltóságával. melynek megőrzése lI'..inden leánynak
elemi kötelessége kell hogy legyen. A mű minden
során érezni, hogy írója szemei előtt állandóan az
örök női eszmény lebegett s arra akarja tanítani olvasóit, mikép lehet és kell ezt az eszményt a mai világban megvalósítani még akkor is, ha a ma divatos
modern felfogás azt nem értékeli.
Cser László S. J.: Pekingi séták. Budapest, 1941.
Franklin-Társulat kiadása. 172 I. Kötve 6.40 P.
A fiatal jezsuita hithirdető két évvel ezelőtt ment
a kínai magyar misszióba. Ebben a művében első nagy
benyomásait mondja el, alI'..int megismerkedik a híres
császárvárossal, Pekinggel, annak három évezredes
mult jával, dicső emlékeivel és épületeivel, embereivel,
utcáival, temetéseivel és esküvőivel, színházaival és
vásáraival Színes kaleidoszkóp és sok tanulmányt
felölelő munka ez a könyv, s amint már nagy írók
megállapították róla: a magyar irodalomban egyáltalán
nincs párja, a világirodalomban is nagyon keresni kellene. Cser László ragyogó tollú stiliszta, kitűnő megfigyelő (a művet illusztráló 34 fényképfelvétel is az
ő műve), a keleti embernek odaadó megértője, s mindezeken felül pap és szerzetes, a lélek embere, kinek
a lélek, a pogányságból nehezen ébredező szellem több,
mint minden ősi kultúra. Valóban, kultúrának és lelkiségnek, művészetnek és lelki olvasmánynak egyetemes benyomásával tesszük le ezt a könyvet, azzal a
feltétellel, hogy mégegyszer el fogjuk olvasni.
Erdélyi katolikus nagyok. Szerkesztik: Biró Vencel és Boros Fortunát. Szent Bonaventura Könyvnyomda. Kolozsvár, 1941. 194 Lap.
Nagy jeLlemek és korszaJknyitó személ)"iségek az
isteni Gondviselés nagy ajándékait, olyanok, mint a
ragyogó osillagok: világítanak, elkalauzolnak és utat
mutatnak. Áll ez a megáLlapítás róluk nemcsak életükben, hanem haláluk után is. Két buzgó erdélyi
egyházi férfiú fogOitJt össze, hogymun:katársaik vállvetett együttműködésével bemutassák mindazokat,
akik 400 év óta döntő hatással folytak be Erdély
katolikus társadalmának életébe és sorsánaJk alakításáha. Egyszerü köntösben, minden diszmellőzésével
csak a tényeket beszéltetik a szerzők, mintegy így is
,ki aikarják hangsúlyozni, hogy az erdélyi nagyok éloetébem a.nnyi tartalom és kimagasló e9Ellllály van, hogy
nemszoruln.ak külön kihangsúlyozásra vagy a szóáradat mesterséges fényére. Többek között Fráter
György mellett elvonulna'k elöttünk Báthory István
András és Kristóf fejedeLmek, Szántó István, Leleszi
János, Marosvásárhelyi Gergely, Sámbár Mátyás,
Gyalogi János és más jezsuilták, Jósika István, gr6f
Apor I,tván, Konnis Zsigmond, Jósika Sámuel, Bitay
Árpád, Haynald Lajos s ~ül Mailáth Gusztáv Károly
élete. Nevek és személyiségek, nagy mult örökösei,
aLkotók, szervezők, ~agyok, főpapok, tudósok,
lelkipásztorok, aJdk megá.LLták helyüket Erdély vérzivataros ~örténeti -napjaiban és ástmentették a magyar
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és ·katolikusértékeket a mai korba. Néhány kép ·kedves pihentető a sok adat és szempont között, melyek
az egyes életrajzokba be vannak dolgozva. Aközvetlen stílusban megírt művet megérti az egyszerű olvasó,
de hasznot meríthet belőle a szónok, elöadó, tanár és
tanító, lelkipásztor és egyesületi vezető, vagyis mÍilldaz, ·aki szereti hitét és hazájáJt s épülést meg erőt
akar meríteni kitartó munkára és önzetlen helytállá-sra. Lelki olvasmányul is ajánlható, mert alkalmas a
belső élet törvényeinek szemlélitetésére és igazo1ás.ára.
Szent Mihály Missziós Naptár az 1942. évre. Szent
Imre Missziós Szeminárium k~ad&c..a. Kőszeg, 1941.
96 lap.
Az IsteIllÍ Ige Társasága naptára immár 17-ik évfolyamába Lépett. A naptár rész mellett gyakorlati
utasítások 'találhatók a poozküldésröl, továbbá vásárok
jegyzéke, Aj tai Kálmán, Pálosy Éva, Kinizsi Andor
és másoik jeles elbeszélései, számos kép és illusZIlráció
teszi érdekessé és -szivesen fogadott dlva<SmWmyá a
naptárt.
A bánat fölkeltése. Irta: Stieglitz Henrik. F ordította: Barsy Viktor. 1941. 115 Lap. Ara 1.50 P.
Régi könyv, de ma ]s ha~2lIlIálható, mert segédeszköz a hitoktatók kezében az iskolásgY'ermekek gyónási el'6készítéséhez. Anyagát elsősorban az elemi
iskolák felsőbb osztályai és a polgárilk alsó osztályai
tanmenetébe lehet beledolgozni. A bűn veszélyéről,
Isten jóságáról, a bűnös ember hálátla.nságáról, Jézus
sZ)eretetéről és szenvedéséről s egyéb kapcsoLatos
tárgykörökröl ad használható, példákkal megvílá.gosított előadásokat. Melegen ajánlható.
A háború. A regula és Szent Tamás. Mindkettő
23 Lap. Buc1apeSlt, 1941. Irta: Péterffy Gedeon. Ara
1.- P.
E két különlenyomat Aquinói Szent Tamás vonaJtkozó tanítás,át vizsgálta a patrisztikai források alapján. Igazolt tény, hogya nagy egyházt:anító minden
kornak tanítója s mestere. Mikor műveit írta, a régmult íróitól is kölcsönzött anyagot, így pl. a bencés
szellem nagyon hajlott gondolatvilágára, de a kapott
benyomásokat és ig.azságtarlalrnat önál1óam dolgozta
fel szilárd egys,égbe és helytálló rendszerbe. A jeles
szerző tudása legjavát nyujtja két kis értekezésében
s bizonyára másokaJt is ősztönöz a ikét tartalmas írás
a nagy szent tanításána:k elmélyülő vizsgálására.
Jézus seregében. Mi a jezsuita rend? Ismerteti
P. Gyenis András. Rákospalota, 1941. 48 lap. Ara
50 fillér. - Régi magyar jezsuita rendházak. Központi rendi kormányzat. Irta: P. Gyenis András.
Rákospalota. 1941. 92 Lap. Ara 90 fillér.
A nagysikerű .. Jezsuita ünnepek" és .. A ;ezsuita
rend hazánkban" című kiadványok után két újabb
rövid. de rendkívül tartalmas füzettet lepte meg a
szerző a magyar egyháztörténet írást és a rend· bará,tait. Vázlatosan, de utolérhetetlen, világos stílusban
és tömören nyujtja az első füzetben a jezsuita rend
a.Lapítójának elgondolását a Jézustársaság meg szervezésében, felvonul az olvasó Lelki szeme előtt a Társaság mult ja; írók, adatok és a magyar ·tagozat tarténete j elennek meg a nagyszerűen sikerült ös-szegezés lapjain. Csak azt sajnáljuk, hogy nem hosszabban ír a szerző. Am ·itt is ígaz, hogy ha többet írt
volna, akkor :talán kevesebbet mondott volna. - A
má.sik kiadvány a régi magyar és újabb jezsuita rendházak legfontosabb adatait sorolja fel. A hozzáértő
azonnal látja, hogy mennyi tudás. mennyi utánjárás
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és alaposság rejlik a szerző legújabb írásában. A csatolt név,sorok a legföbb elöljárók nevét és hivataloskodásának idejét közlik. Nagyon érdekes ó1.vasmány
sa szaktörténrészek nem Lehetnek eléggé hálásak, mert
most már könnyen eltájékozódhatnak a jezsuita történetírás hatalmas területén. Dícséret illeti a Szalézi
Műveket, hogy az izléses kiállitású sorozatot, mely
egyedülálló hazánk egyháztörténeti irodalmában, elindítotliá:k.
Tízperces vídám szobatorna. Budapest, 1941. 48
lap. Irta: Király Dezső. Ara 2.- P.
Hasznos szolgálatot tesz majd a szines és tartalmas könyv mindazoknak, .akik testgyakorlást tanítanak vagy gyakoroLnak, meI1t sok új testnevelési <
meglátás és beállítás található a füzetben. Különösen
azok használhatják a könnyű és te-stedző gyakorlatok
szóbeli és ábrázoló útmutathait, akik hivatásukmái
fogva zárt helyíséghez vaImak kötve. A jóleLkű szerző
gondolata: Ép testbem ép lélek - így valósul meg a
lelki élet elönyére, de föként a !köz javára.
Szentmiséd és életed. Irta: Dutil Gaston. Fordította: M. Auguszta nővér. Arad, 1938. 46 lap. Ara
35 fillér.
Korunk lelkiségének egyik jellemző vonása a liturgia értékelése. Ez a beállítottság hozza magával, hogy
-.;oha annyi liturgikus tartalmú könyVeit és írást nem
adtak ki, mint az utolsó néhány évtized alat!. Dut.íl
abbé kis műve is ennek az iránynak nagyon értékes
gyÜIDölc:.e. Használha:tóságát igazolja, hogy rövid idő
aLatt két kiadás,t ért meg magyar nyelven, mé.gpedíg
a román me,g-szállás alatti területen. Hasznos kalauznak ígérkezik hazánk többi részén is, azért nyomatékosan is felhívjuk rá a figyelmet. Értéke elsősorban,
hogy rámutat a liturgia, elsősorban a szentmise istenközelségére, s felhívja a figyelmet rejtett értékeire,
mert helyesen látja, hogy előbb meg Ikell ismerni a
szeIltartásokat, akkor meg is szeretjük azokat és örömmel veszünk részt bennük. Ezt célozza a közölt rövid
mal!yarázat. Vedd és olvasd!
Gyakorlati életpályák. Irta: dr. Schweighoffer
János piarista. Nagykároly, 1941. 46 lap. Ara 1.- P.
A tudós igazgaJtó és az aranyos szívű lelkipásztor
együttes tanácsait kapja a füzetben az olvasó, első
sorban a tájékozatlan ifjúság. Hivatás, DiáJkkaptár és
Ezermester címszavak köré csoportosítja okos megtátásaiJt, tanácsai,t a jeles szerző. Olvassák minél többen szülök, nevelők, de az ifjak d:s ameleghangú
kalauzt, mert akkor biztosan megtalálja az ifjÚIság azt
a pályát, melyen önzetlenül, de a saját számításait
is megla,lálv.a szolgálhat.ja Istent és a 'közjó ügyét.
Ferences vi1ágmissziók. Beszámolók és elbeszélések. Szerkeszti: P. Guth Gilbert O. P. M. I. A kínai nő.
ITta: P. Klaus Albert. II. Papagáj ok, kolíbr~, vámpírok . '. Irta: P. Anhiiuser János. III. Asako, japán
leánysors. Irta: P. Huber Gerhard. IV. Kui-loan, keleti
asszonysors. Irta: Ferences hithirdető. Budapest,
Ferences M~ssziók Országos Ügyvivősége, 1941. Ara
Életrevaló eszme volt a sorozat elindítása. Az
ötezer példányban megjelent kis 'kötetek nagyon alkalmasak arra, hogy megszeretlessék a hithirdetés szent
ügyét. Nem elvont elmélet, hanem maga a való éleI
örömeivel és fájdalmas eseményeivel jelenik meg az
érdekfeszítő
stílusban megírt művekben. Megható,
több részletében könnyekre indító Asako és Kui-lan
1>Orsa, me!'t minden szónál világosabban mutatja a
pogányság csődjét. Legmelegebben ajá.nljuk a soroz;ot
megszerzését és olvasását.

Kérelem az Elófizefókhöz 1
Nagyon szépen kérjük lapunk kedves Elő
hogy hátralékos tartozás ukat a 42,881-es
számú csekklapon juttassák el KIadóhivatalunkhoz, Budapest, VIlI., Mikszáth Kálmán-tér 4.

fizetői!,

Karácsonyi üdvözlőlapok
36-féle változrubban, szép barna és zöld mélynyomásos kivitelben, borítékkal együtt darabonkint
5 fillér, 100 darab 4.- P.
17 változatban, színes kivitelben, borítékkal darabonként 6 fiLlér, 100 darab ára 5.- P.
Világi tárgyú, magyaros rajzú üdvözlőlapok is nagy
választékban kaphatók.
Karácsonyi levelezőlapok
to-féle változatban, szép barna és zöld mélynyomásos kivitelben 1 darab vételénél 5 fillér, 100 darab

4.- P.
6-féle változatban, szír::es kivitelblJn 1 darab vé~lel
nél 8 fillér, 100 darab 6.- P.
Világi tárgyú, magyaros rajzú levelezőlapok is nagy
választékban kaphatók.
Missziós képecskék
színes kivitelben, hátlapján imával de síma háttal
is kaphaJtók. 8-féle változatban, darabonként 5 fillér,
100 darab ára 4.- P.
Márton-féle

levelezőlapok

Szűzanya,

Szent Erzsébet, Boldog Margit müvészi
képeivel, darabonként 8 fillér, 100 darab 6.40 P.
Kis Jézuska-szobrok viaszból 3,' 5, 7, 9, 10, 12, 13,
18, 20, 24, 26 és 29 cm-es nagyságban: 56 filtér,
1.50, 2.30, 3.60, 4.80, 6.-, 9.50, 15.-, 18.- 27.-,
40.- és 58 pengös árban.
Ugyanilyen olcsóbb kivitelben: 3, 5, 7, 16 cm-es nagyságban: 40, 60 fillére 3 és 1.50 P, 5.50 P-s árban.
Alvó viasz Jézuska-szobrok 6, 8, 12 és 15 cm-es nagyságban: 2.20, 3.90, 6.- és 11.- P-s árban.
Viasz Jlzuskák jászolkában, önműködő zeneszerkezeltel: 29 cm-es 64.- P és 70.- P, 34 cm-es
82.- P, 37 cm-es 90.- P.
Betlehemi készlet (20 darabból álló):
12 cm-es 28.- P, 16 cm-es 44.- P, 22 cm-es
55.- P, 32 cm-es 110.- P, 42 cm-es 150.- P.

Új magyar kÖDyvek
GYERMEKKöNYVEK:
Blaskó Mária: Atya kincsei. Érdekes igaz történet
gyermekek számára, mely nemcsak leköti a gyermek képzeletét, de roppant n.evelő hatású is. December közepén jelenik meg. A Márton Lajos művészi
rajzaival megjelenő könyv ára 5.- P.
P. Pál: Karácsonyi kívánsá~ok. Ára 60 fillér, kötve
1.- P.
- Múzeumalapítás. Ára 1.20 P, kötve 2.- P.
Mindkettő jókedvre hangoló, erkölcsi értékű munka.
P. Pál könyvei nagy hatással vannak a kicsinyekre.
Pogány Kázmér: Esti mesék. A világirodalom meséinek gyöngyeit fűzte csokorba Pogár.y ebben a müvében. December 10-e körül jelenik meg.
Szirr,onné: Kis 1'.a~ynéni története. Dr. Szimon Istvánné "tvike" sorozaMval szerzett nevének nagy népszerű~éget. Ez az újabb műve is nagy érdeklődésre
számíthat a gyermekvilágban. Ára 2.50 P, kötve
4.20 P.

Váth János: A Bambin6 kis zaráDdoka!.
- A hárfásleány.
Mindkét mű második kiadásban lép december
közepe táján az olvasák elé. Magyaros, friss, zamatos, érdekes mindkettő.
Endrődy Béla: Tutyu és Dani. Állatkerti regény. Ára
3.90 P.
Haugsethné: Buntes Allerlei für die Jugend. III. rész.
Ára kötve 3.80 P.
Kosáryné Réz Lola: Bibic és Bogárka. "A földrepotyty ant két Manócska" IV. kötete. Ára 3.60 P.
Lintnerné Fittler Vilma: Mesefa. Mesék, versek, képek. Ára 4.- P.
Szűcs Imre: Egy kis diák estéi. A szentek élete gyermekek számára feldolgozva. Ára kötve 4.- P.
Szmrecsányi Mária: Fekete főkötő. Békebeli igaz történet. Ára kötve 3.80 P.
IF JÚSÁGI KöNYVEK:
FiúkDak:
P. Finn Ferenc S. J.: Tom Playfair. III. kiadás. Ára
4.50 P, kötve 6.20 P.
- Harry Dee. II. kiadás. Ára 3.- P, kötve 4.50 P.
A két kötet külön-külön is értékes ifjúsági regény.
Egy amerikai nevelőintézeLben játszódik le s a
tavaly megjelent "Wynn Percy'· címú mú~el teljes
sorozatot alkot. Rendkívül érdekes ifjúsági elbeszélés mindhárom. A köteteket az es7Jtergom.i növendékpapság magyar Egyház.iroda.1mi Iskoláj a fordította le.
Horváth Miklós: Szól a lant. Ifjúsági regény. TinódiLantos Sebestyén tanítványa, Beke Balázs lantos
hú ti enül elhagyja mesterét és Murád szandzsák
béghez szegődik Eszékre. Nem találja fel boldogságát és meghánja árulását és sok viszoIlltagság
után visszatér elhagyott hazájába. A mesteri módon
megírt mü ára 2.90 P, kötve 4.50 P.
Tomka S. J.: Mit beszéltem diákjaimmal Istenről.
Fiúk számára bensőséges ok tattások , felvilágosítások. A pap s egy ifjú beszélgetései egymással.
December közepén jelenik meg.
Weiser-Csépai: Válaszúton. Klinger Walter 15 éves
diá,k elolvasta PaLle Huld könyvét, ki 44 nap alatt
átut,wa a világot. Nagy kedvet érez magában
követésére. Sok ellenállás után megsrerzi atyja
engedélyét és egy professzor kíséretében beutazza
a földet. Útközben egy milliomos olajkirály megkedveli a ,talpraesett ifjút s örökbe akarja fogadni.
A fiú sokat küzd, míg hitetlen apja ellenállását
megtöri, de végül sikerül visszamondania az oLajkirálynak. Visszatér hazájába, katolikussá lesz és
lapszerkesztő. Az érdekfeszítő és ismerebterjesztő
könyv ára kartonkötésben 2.90 P, kötve 4.50 P.
Ajtai Kálmán: Az. őserdők királya. Hjúsági regény.
Ára kötve 3.80 P.
Kalmár Gusztáv: Vihar az Ormokó földjén. Történeti
regény a déLamerikai szabadságharc korából. Ára
kötve 4.40 P.
Szegváry Mihály: Keraban meg a többi vasfeji. Regény. Ára kötve 4.40 P.
Szira Béla: Segits, falu, dül a város. Ifjúsági regény
nagyobb fiúknak. Ára 4.80 P.
P. Tomka S. J.: Avilágdinamó. P. Tomka-sorozat
IV. köte~e. Ára 4.80 P.

. IF JúSAGI . KöNYVEK:
Leányoknak:
Gausz Tibor S. J.: Énekeljen szíved isi P. Gausz:
..Jegygyúrúért" és .. Ragyogó szemek" című munkájával, melyek rövid idő alatt 3 kiadást értek el,
meghódította a leányszíveket. Ez az újabb értékes
műve végigvezeh a leányokat az egyházi éven és
hangolja öket. Minden sora úgy hat az olvasóra,
m.iJnt az üdítő májusi eső a kiszáradt földre. A
könyv Geszti Angela illus2'Jtrációjával jelent meg.
Ara 3.50 P, kötve 5.20 P.
Gerely Jolán: Művelt leány. III. kiadás. Megtanít ja a
leáJnyokat a művelt viselkedésre, társadalmi szokásokra. Kedves, csevegő hangnemben iródott,
mint minden Gerely-könyv. Leánykönyvtárakból
nem hiányozhat. Ara 3.20 P, kötve 4.80 P .
- Ki vagyok? II. kiadás. Megmutatja a leányoknak a
legszebb és legnagyobb ideált, az Istenanyát és
igyekszik a leánylelket e magaslatig felemeLni.
Fordulatos, érdekes, szórakoztató. Ara 4.P,
kötve 6.- P.
Németh Imre: Asszonyok, leányok Krisztus szolgálatában. A női hivatásról remekül ír. Különösen
egyesületi vezetőknek érték. A mű harmadik bövített kiadásban jelent meg. Ára 4.50 P .
B. Csűrös E!Jlília: Kalotay Margit esküvője. Erdélyi
regény. Ara 4.80 P.
Fehérváry Margit: Aranyszívű Iréne. Ifjúsági regény.
Ára 3AO P.
Ormos Gerő: - Béreslarisznya. Ifjúsági regény. Ára
4.40 P.
Pálosy Éva: Boszorkányvár. Ifjúsági regény. Ára 3.90 P.
Relkovits Méda: Boldog Margit szigete. Árpádházi
Boldog Margit 700 éves halálának emlékére. Ára
3.40 P.

LELKI KöNYVEK:
Beiger Anna: Hítelemzések az I. és II. elemi iskola

részére. Kitünők a gyermekleiket ismerő hitoktatónő
gyakorlati hitelemzései. A két kötet ára 5.- P.
A kötetek külön kaphatók 2.20 P és 2.60 P-s árban.
Csávossy Elemér S. J.: Adventi és karácsonyi elmélkedések. II. bővített kiadás. A jeles szerző kibőví
tette nagy keresletnek örvendö könyvét a karácsonxi .hét megkapóan szép elmélkedéseivel. Ára
4.20 P.
Cser László S. J.: Pekingi séták. 34 képpel. Ismeretterj esztő könyv Kínáról egy magyar misszionárius
tollábóL Ára 6.40 P.
Dr. Czapik Gyula: Könyörülj rajtuk, Uraml Elhúnyt
szerebteinkért miseimát s a többi ájtatosságokat
tartalmazza. Ezenkívül 30 szép elmélkedést is
közöl. III. kiadás. Ára 1.60 P.
.
Cser László S. J.: Jelenvalók is örökkévalók. Mélyen. szántó kontemplációk. Szó van benne mindenről,
ami közelről érdekli a lelket. Stílusa modern, intelligens olvasók igazi lelki felüdülést találnak benne.
. Ára 1.80 P.
György Tamás: Kincsesláda. I. kötet. Szentek és nagy
lelkek gondolatai. A "bizalom", "szerelet" és "szenvedés" tár~yköréből. Ara 3.- P.
"Halmos Milá'n: Tervezet az orvosképzés reformjára.
Ára 1.20 P.
Horváth Géza: Égi hullámokon. Ráclióbeszédek.
IV. kötet. Ara 3.60 P .

/I.

Karácsonyi ajándékot
vásároljunk a Kordánál t
Budapest, Vill., Mikszáth K.-tér 4•
Ifjúsági könyvek, szépirodalmi művek,
lelki könyvek, ímakönyv a legnagyobb
valasztékban kaph atók I
Bárhol hirdetett, jóirányú művel beszerzünk s megküldünk.
Lelkipásztori munka. A második érdi papi tábor elő
adásai és megbeszélesei. Ára 2.40 P .
Müller Lajos S. J.: Apostolkodás a haldoklók megsegítésére. A másvallású haldoklók lelke megmentésére írt apostoli munka. Sajtó alatt.
Mihalovics Zsigmond: Igehirdetés és liturgia. A júniusi lelkipásztori konferencia anyaga. Ara 2.50 P.
Dr. Nagy Zsigmond: Isten irgalmas. Aquinói Szent
Tamás alapján megírt kitűnő értekezés Isten irgalmáról. December közepén jelenik meg.
Pakocs Károly: Különös emberek. Novellák. Ara
1.50 P.
Dr. Ruppert István: Fény a fényből. Értékes, rövid
dogmatika. Megjelenik december végén.
Schons O. S. B. (fordította Borbély M . Josefine):
A rongyszedő k apostola. Lamy atya élete és mű
ködése. December végén jelenik meg.
Dr. Schrniedt Béla: A fehér torony hívei. Elsőrangú
lelkipásztori munka. Tizenöt év papi tapasztalatait
gyüjti össze. December 10-e táján jelenik meg.
Stieglitz Henrik: A bánat fölkeltése. Nem új könyv,
csak eddig nem lehetett hozzájutni, mert megsz.állt
területen jelent meg. Kitűnő előkészítési anyag az
első gyónásra. Ara 1.50 P.
Szemerjay Kovács Dénesné: Grm Józsa élete. Ara
2.50 P.
Szabó József S. J.: A szónoki taglejtés. Háromszáznál több ábra díszíti ezt az értékes szónoklattan
könyvet. Három kiváló papi szónok beszédét dolgozza fel benne és illusztrálja. Az összes szónoki
gesztusokat csoportosítva találjuk benne. Ára
7.- P, kötve 9.- P.
Varga József: A kis katekizmus példákban. Három
kötet. Tanulságos esetek és oktatások a szószék,
az iskola és a családi kör számára. Ara darabonként 2.- P .
Wimmer Anzelm O. S. M.: Az isteni Tűz világa.
Remekbe készült mű a SZEmtIélek Úristenröl, műkö
déséről. Újszerű . Ara ízléses kartonkö.t~sben 4.20 P .
Tower Vilmos: Kit vegyek el feleségül? Az eddigi
irodalomban nem találunk ilyen tartalmú könyvet,
legalább katolikus elvek alapján feldolgozottat
hiába keresünk. Minden férfinak olvasnia kellene
házassága előtt. A kitűnő könyv december végén
vagy januárban jelenik meg.
Móra Mihály: Házassági kereseti jog a köteléki perben az egyházi jog szerint. Baranyay Jusztin elöszavával. Ára 10.- P.
Angyal Pál, Baranyay Jusztin és Móra Mihály : Nolter
Antal emlékkönyv. Dolgozatok az egyházi jogból
és a vele kapcso latos jogterületekr ő l. Ara 50.- P.
Kühár-Szunyogh-Radó: Az Egyház szentjei.. Nagy,
albumalakú, népszerű életrajzok szent jeinkrő l. Ara
kötve 33.- P.
Szentkilenced a Fájdalmas Szűzanyához. Ára 10 fillér.
Kilenced a tisztítótűzben szenvedö lelkekért. Ára
50 fillér.

könyvek Inegrendelfjetö

a Korda könyvkereskedésében,
Budapest, VIII., HJks:zátfj Kálmán-tér 4. s:zám.
Nyomatott : Korda R. T. nyomdájában . Budap~.t. Vlll .. Coepreihy-utca 2. (Fele l ős : Meinini er Ferenc.)
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Egyes szám ára 40 lill.

Újesztendő hajnalán drága tömjéntüstként száll a fölséges Isten
trónusának zsámolyához hő imánk, alázatos könyörgésünk: "Uram, mi
csodálatos Urunk l Aldj meg minket, midőn földi zarándokulunkon új
é vet kezdünk/"
Nem tudjuk, hogy mit hoz s mit rejt a titokzatos jövő. E/etet,
halált-e? Orömöt, boldogságo t, keserű bánatot-e? Egy bizonyos: hozzon
bármit, bízzuk rá lsten bölcs, szent, üdvözítő akaratára magunkat! Ajánljuk lsten oltalmába lelkünket-testünket, gyengeségeinket, szeretteinket
barátainkat, ismerőseinket, ellenségeinket; kérjük, áldja meg Szentegyházunkat, magyar Nemzetünket. Adja meg valamennyiünknek a
kegyelmet, hogy az újesztendő egyetlen napja, órája se múljék el a
nélkül, hogy azt ne a Szeretet Istenének szolgálatára s nagyobb dicső
ségére szenteljükl Legyen valóban új élet kezdete az újév nekünk! O j
életkezdet, amikor is az lsten napsugárként reánk permetező kegyelmét
hálás szívvel elfogadjuk, vele közreműködünk s a titokzatos drágagyöngyöt: egyetlen, halhatatlan lelkünket semmiért el nem adjuk és
nagyra becsüljük/ Hogy az újesztendőben gyakorlati keresztények leszünk,
Isten parancsait teljesítjük, állapotbeli kötelességeinket örömmel, hű
séggel végezzük; hogy mindenkihez, még ellenségeinkhez is, jószívvel
és őszinte szereleltel leszünk; hogy az élet elesett jeit, a nyomorultakat
segítjük, az éhezőt etetjük, a mezítelent ruházzuk, a hajléktalant befogadjuk; szóval, hogy világosságot és meleget sugárzó, verőlényes lelkek leszünk l - Akaratunkat ebben az évben lsten akaratával egyeztetjük, történjék minden úgy, ahogyan azt naponta imádkozzuk: Legyen
meg a Te akaratod l
Rengő-ringó, édes harangszóként hullámzik, zúg-zsong Jézus csodálatos neve az újév hajnalán . . . Ez a szent és üdvözítő név lebeg az
egész földkerekség felett. Minden jó lesz, ahogyan lesz, ha a Legszentebb áldozati Bárány piros, szent vére harmatoz meg bennünket l Krisztus kegyelme és szent nevének ereje jó, erényes és nemes életre segít,
világokat győző öntudatra, lelkünk remekművének kilaragására képesít
bennünket/ Drága jó Jézus, áldj és segíts meg ez újesztendőben minket l Hadd jöjjön el a Te országod, a béke, igazságosság s szeretet!
Az lsten országa elterjedéséért, a katolikus lelkiség: a hithűség,
bátor cselekvés és katolikus öntudat kialakításóért küzd az

..
f-t#un ..
&./ ,A

~ Legyünk az újesztendőben a lelki élet lapjának, kis folyóiratunk-

~ nak buzgó terjesztőil Annyi ma a

lelki élet tiszta forrásvizei

~========= után szomjúhozó, igazságot kereső lélek, életgondtól terhelt

;:
szív. Legyünk apostolok! Ugyes tapintattal tudjuk meg, hogy
a lelki élet terén főleg mi érdekelné barátainkat, ismerőseinket és ne sajnáljuk a
fáradságot, nézzünk kissé utána: az Utunk melyik számában talríJunk meglelelő cikket.
Adjuk oda ezt a Krisztust keresőknek. Az Or megáldja készségünket l

VJU. évfolyam, 45. azám.
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(A.d proLiLendu,... aL idolls)

,.Kisded született nekünk és fiú adatott nekünk, kinek vállán van a fejedelemség és lesz az
ő neve: a nagytanács angyala."'
Kisded született nekünk. Végső 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 ex intacta Virgine - mert a mi üdvünkért
lett emberré: "Qui propter nos hornines et propter nostrarn salutem descendit de coelis." Isteni
előlétezése mutatj a, hogy önmagának elégséges,
bőséges élet birtokában van, megtestesülése által
lett mienk, bűnös embereké földi élete tartamára
és feladataira. Tehát a betlehemi Kisded valóban
nekünk, javunkra, számunkra született elsősorban
és nem önnönmagának, nem szüz Anyjának, nem
korának, népének, hazájának csupán. Élete, példáj a, tanítása, szenvedése, érdemei, megváltása,
alapításai és intézményei mind a mienk.
Oh charitatem admirandam! Ez a végtelen
isteni jóság, mely keresni és üdvözíteni jött azt,
ami elveszett. Mily nehéz életünkből órákat, éveket szentelni, lekötni bizonyos eszmék, célok vagy
személyek szolgálatára, mindíg azt kérdezzük:
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dr. Gálos

Lát~zló

mi marad nekünk? Mert mindnyájan kettős életet
élünk: egyet magunknak, és ez az első, azután
egyet hivatásunknak. Az előbbi pihenést, örömöket, passziókat, szórakozásokat jelent, az utóbbi
nyűgöt, panaszt, munkát, terhet, vere j léket. Hol
vagyunk az isteni Kisdedtől, aki mindenestül
mienk volt, mert nekünk született és rajtunk keresztül mennyei Atyjáé!? Hami is jobban Istenéi
lennénk, feladatainknak is több jutna, mert életünk szerelelen és önzetlenségen fordulna.
E.'s Fiú adatott nekünk. A megtestesült Kisded
valóban isteni ajándék, ez egyik oka annak, hogy
a Szentlélektől fogantatott, aki Istennek belső
életében az Atya és Fiú személyes ajándéka, szeretetzáloga. Nobis natus ex intacta Virgine folytatja tovább remek himnuszában a nagy Aquinói. Ennek az igazságnak terminusai ezek: Isten
adta, nekünk adta, ajándékul adta. Isten adta:
"úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát
adá"' - tehát Isten küldte, adta nekünk egyszülött Fiát. Szereleiből és szánalomból adta, mert
magunk bűnbe tudtunk esni, de önerőnkbő! kiemelkedni belöle nem vagyunk képesek. Nekünk adta
embereknek, nem olyan értelemben, mint ahogyan
Isten "adja" a gyermeket szüleinek, hanem rendkívüli módon, minélfogva jobban, inkább lett
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Ezzel egészen egybeforrott, mint mondja: mindennapi kenyere Atyja akaratának teljesítése. Tanítasa, példája, stenvedése, sok csodája, jócselekedete mind ezt a .nagy megbízást . munkál ják,
szolgálják, melynek hírnökeként járt közöttünk és
előttünk. Azután ö maga nekünk továbbadta a
feladatot, melynek végrehajtását inkább lelkiismeretünkben, mint külsö kényszerben kívánta
biztosítottnak Ez a nagy kül'önbség az ószövetség erkölcsi 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 a lélek ereje által hatnak ránk. Ezért
mondja Szent Pál: "Most pedig feloldoztattunk
a halál törvényétől, melyben tartattunk, hogy
ezután a lélek újságában szolgáljunk és nem a
betü óságában."" Az újszövetség a lélek szabadakaratának testamentuma: "Ahol a Lélek, ott a
szabadság"," írja ugyancsak Szent Pál, ezért a keresztények mind önkéntesek: a nagytanács lelkes,
szabad követői. Természetesen nem a szó liberális értelmében, mert rendeltetésünk, életkötelességünk pusztán teremtésünk eimén Istennek szolgálni, de nem félelemből, kényszerből csupán, hanem öntudattal, szabadon és boldogan kell ezt
tennünk. Ezért méltó az isteni Kisded, aki most
pályája kezdetére lép, erre a névre: a nagytanács
angyala.

·mhit szűz Anyjáé, mert minketjöit keresni,
szolgálni, üdvözíteni. Az egész emberi közösségé
lett, mikor emberi testben megjelent, egyeseké
pedig az Eucharisztiában lesz istenségével, emberségével, testével, lelkével együtt. ·
Ajándékul adta, amint Szent Pál klasszikusan
írja: "Megjelent az üdvözítő Istenünk ·kegyessége
és embersége, nem az igazság cselekedeteiért, me. lyeket mi tettünk, hanem az ö irgalmassága szeríni ... hogy megigazulván az ö malaszt ja által,
a remény szerint örökösei legyünk az örök életnek."' Tehát igazi ingyenes, ki nem érdemelt,
.áldott ajándéka Istennek az égi Kisded Betlehemben, Isten atyai jóságáé és könyörületéé, mellyel
egyetlen Fiának nem kegyelmezett, hanem értünk,
i:nindnyájunkért áldozatra adta.'
Az ajándékot becsülni, szeretni, dédelgetni
szokás, megőrizni illik úgy az ajándékozó iránti
hálából, mint az ajándék értéke iránti kegyeletből. Tehát Jézus emberi és oltáriszentségi mivoltában egyaránt édesmindenünk a szentferenci
sóhaj értelmében: "Én Istenem, én mindenem."
Ez legyen jelszavunk az új esztendőre: Mindent
.viszonzásul Jézusért!

.

Kinek vállain van a fejedelemség. A hatalom
jelvénye a bíborpalást és a vállhoz támasztott
jogar. Nálunk a magyar· alkotmány szerint a királyné vállát érintik koronázáskor a szent koronával. Az ország gondja is az uralkodó vállát
nyomja. Valami érdek szolgálatába szegődni
annyi, mint azt vállalni, arra vállalkozni, tehát
vállra venni. Az Úr Krisztus hatalomjelvénye a
szent kereszt, melyet vállán viselt és mellyel
mindannyiunk üdvösségét "vállalta". Vállain saját
vérének bíborával vitte a szent keresztet, melynek
hatalmát maga jövendölte meg, mikor így szólt:
"Én ha felmagasztaltatom e földről, mindeneket
magamhoz vonzok."' E trónus a kegyelem trónja
lett: járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónjához" ez a magnum pietatis opus, itt van
Isten országának közepe, szíve, fókusza. Ez van
már jelezve a jászol felett: vállain van a fejedelemség.

És az ő neve: a nagytanács angyala. Az angelos szó itt etymológiai értelemben veendő és
követet, hírnököt jelent. Krisztus Urunk tényleg
a túlvilág követe, a legatus divinus, aki Maiachiásnál mint a szövetség angyala,' Szent Pálnál mint
nagy közvetítő jelenik meg köztünk és a )ó Isten
között.' A nagytanács angyala Jézus a Szentírás és a Jézus szent neve litániája szerint. Már
lzaiás jelzi, hogy neve lesz többek között: tanácsadó: consiliarius: jövendöli, hogy a tanács Lelke
nyugszik meg majd rajta.'" Tudjuk, hogy a Malach
Jahve sok ószövetségi theofániában a Megváltót
jelenti. De mi az a nagytanács, amit a túlvilági
követ hoz vagy ad? Altalában Krisztusnak az
Atyától adott megbízás a világ megváltására.

2

Hallgatnom kell erre az égi tanácsra, mely
nálam a keresztény életet meghaladólag esetleg a
papi vagy szerzetesi hivatást is jelenti. Követtem
ezt a nagy tanácsot, ezt a sugalló Angyalt, de ez
a hívás nemcsak a megindulásra, 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
Szenilélek tanít bennünket.
Tehát gyermek született nekünk, ez a karácsony misztériuma. Lippertnél olvasom," hogy a
Megváltó ·azért is jelent meg kisdedként közöttünk, mikor emberré lett, hogy egyszerűségre
tanítson bennünket. Vallási életünk is túl komplikált lett, problémák kuszált hínárja vesz körül
és hiányzik belölünk a kisdedség áldott együgyű
sége, ez az Isten felé irányított nyitottság, ez a
tiszta, felfelé néző tekintet, ez a docibilitas, mely
nem fúr, nem boncolgat, hanem csak átvesz, befogad hálásan, gyermekien, készségesen. Korunk
érzi ezt a túlkultúrált nyűgöt, fáradtságot, ezért
kacérkorlik a primitívséggel, de hiányzik belöle
az ehhez szükséges naivitás őszintesége, csak a
kérgen rágódik, mikor ügyetlenül fest, mikor otrombán, hanyagul farag vagy versel, mikor vadevezős, víkendező sátorlakó vadász vagy turista
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életformákkal majmolia a parasztot, mikor népi
szőtteseket és dalokat gyűjtöget. Igy primitívsége
is komplikált, másolt, mesterkélt, pénzbekerülő
lesz, mert a természet bajain, hiányain, kopásán
természettel nem lehet segíteni. A szentek kisdedsége, az istenfiúság gyermeksége, Betlehem
primitívsége kell, amint ezt csodálatos intuícióval megérezte az assisibeli szeráfi szent, aki a
gazdag Egyház virágkorában a szegénység hűséges
lovagjaként lett propagátora Betlehemnek. Arra
volna szükség ma is, amit a barokk Róma szentje:
Néri Szent Fülöp kérdezgetett az elfínomult, parókás nobiliktől, ékszeres donnáktól: .,Mikor kezdünk már egyszer Isten országáért dolgozni?"
Ez az életszentségre való nemes elszántság
fel-felötlik előttünk, különösen bajok idején, a
halál integetésére egyre világosabban. De megvalósítása egyre halogatást szenved, mert az önszeretet éppen ettől az igazán nemes primitívségtől fél, melynek jelszava lenne az evangéliumi
szó: "Add el mindenedet, oszd ki a szegények

között és kövess engem." Puha, nemes, muveszi
életforrnák közé szoktunk, ezek a keretek tartóztatnak, marasztalnak, becézgetnek, bezárnak, elhatárolnak a természetfeletti szabadság nemes
világától. Ismételgetjük egyre-másra, hogy a szegénységet szívesen vállalnók, de a vele járó piszkot, alacsonyságot, folytonosan unszoló hiányérzeteket, külső hatások, érintkezések elmaradásával fellépő művelődési megállást és terméketlen stagnálást, lemaradást nem bírjuk vállalni.
Pedig ha Szent Ferenc mintájára egyszer igazán
elhagynánk míndent, lelkünk Betlebemmé válna
és királyok is eljönnének lelkünk Betlehemébe és
ott oly kíncseket csillogtatnának meg, melyeket
Kelet drágaságaí között vagy Heródes palotájában hiába keresnénk.
1
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(EI~épzell

Lel.,.színl ll3zTelílés)

Hölgyeim és Uraim!
Ebben a szép, csillagvilágos téli éjtszakában
helyezkedjünk el egy olyan ponton a világmindenségben, ahonnan éles vonalakban figyelhetjük a Szílveszter-éjtszakaí életet. Nem titkoljuk
és nem tagadjuk a célunkat: tanulni, okulni akarunk.
Hideg van. Nagyon hideg. Húzzuk össze tehát
szívünk felett a kabátunkat és aztán könyököljünk a képzelet motornélkülí repülőgépére és
figyeljünk le a földre. A föld őrült és öröknek
látszó rohanásban forog, siet. Blazírt, egykedvű
arccal síklik a világmindenség hatalmas forgószínpadán. Az örök keringőjét járja ez a furcsa,
belapult, ripacsos gigászi koponya.
A földgömbön ferde füzérben városok ablaksora hunyorgat. A falvak pislogása jóval szerényebb és alázatosabb. Mindent beborít a hó, de
azért a hó alól is kiragyog az ünneplő szívek jókedvű csücske, mert hiszen az élet búcsúünnepet
tart: súlveszter van.
Néhány perc mulva éjfél lesz.
Az élet két láthatatlan pont közé kerül, amelyeknek egyike a Mult, a másika pedig a Jövő.
A Mult fáradt, öreges tipegéssel, izzadt szomorkás lihegéssei cammog, hogy megtegye hátralevő
néhány lépését. A vak is láthatja, hogy már csak
kötelességtudásból megy minden.

lrtaa dr. Scf.ndedt Béla

Az érdeklődés a Jövőé! Az emberek bizony
már előre néznek: a Jövőbe, amelynek szédületes méretű nagy kapuján néhány pillanat mulva
feltárulnak az ajtószárnyak és az emberek mosolyogva, jobbra-balra köszöntgetve belépnek
1942-be ...

*
Azt mondtam, hogy évzárásra néhány látogatást teszünk a világmindenségben. Nos, látogassunk el legelőször is egy városi bérházba.
Nos, mít látunk ott? Miféle érdekes képre
akadunk ott?
Vannak emberek, akiknek orcáján ez a felkiáltás türelmetlenkedik: .,Elég a problémákból!
A hétköznapok megszakott kényeimét kívánom!"
Nos ott, ahová benéztünk, ott ez az emberfajta
alszik egy paplan alatt. Horkolva gurul át 1942be. ö bizony nem engedélyezett magának zavart:
kimaradást, éjtszakázást. Még súlveszterit sem.
Lefeküdt a szokott időben és pihen.
- De furcsa egyéniség lehet! - mondja valaki.
Lehetséges. De lehet az is, hogy a vádlott felháborodva tiltakozna, ha nem aludna: - Kérem,
adjuk meg az éjtszakának 4\Z álmot, a nappalnak
meg a munkát!
S vajjon nincsen igaza?
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Nos, ne vitázzunk az ügy felett, mert ez az
ember robotember, akinek a tarisznyájában nincsenek dalok, ellágyulások, Te Deum-ok, lelkiismeretvizsgálások. Az ilyen üzemember lelkéről
gyökerezés és rügyezés nélkül peregnek le a szilveszteri percek. Az ilyen ember névjegyén ez az
írás áll: "Szegény Lélek". Bizony nagyon sápadt
az ilyen élet! Egy élet ez, amelyről sem most,
sem késöbb senki nem énekel dícséretet ...

*
A

következő

állomásunk: egy parókia.

A plébános egymagában szilveszterezik. Éheren. Imádkozgatva. A mult emlékeit rakosgatva,
vasalgatva. Egész estéje egy nagy lelkiismeretvizsgálás. Egy nagy· rnérlegelés. Töprengve néz
maga elé: úgy látszik, hogy magánakvaló, öngyötrö
természet. Olyan, mint a gyermek, akaratlanul is
és néha szándékosan problémákkal sározza be
orcáját. Azt hiszi, hogy neki kell megoldania az
élet összes nehézségeit. De menten és egészen!
Most is ezért szenvedi át a szilveszteri perceket
Szeretné végre valahára felszámolni az élet öszszes szenvedését. Annyira szívén viseli a töviseket és a sebeket, hogy még a Dominus vobiscum
kézmozdulatával is a bajokat véli hessegetni. Reverendáját is meg a templomi zászlókat is felleghajlóknak tekinti.
- El a bajokkal! Süssön ki a nap! - így
sóhajt akkor is, amikor térdelve, imádkozgatva,
eget engesztelve kúszik át 1942-be. Összekulcsolt
kézzel kéri az Idők Urát, hogy elégelje meg a
szenvedést és enyhítse a Kálvária-hegy meredek
magasságát. Tűnjenek el a nehézségek és szelídüljön pázsitsimává az élet.
Vajjon teljesül-e a kérése?
Senki sem lát előre!' A jövő az Isten titka!
A szenvedés meg az ember dolga! Az embernek
meg kell barátkoznia a szenvedéssel: a szenvedés
ugyanis kilúgozza az emberből a mindennapi
szennyet és a sok nehézség ünneplösre vasalja a
testben a lelket.

*

Egy kisvárosi korcsma kopott asztala mellett
egy poharazó férfiú néz fel a faliórára.
- Mindjárt tizenkettő lesz! Igyál, cimbora!így derítgetik egymást a poharazók. -·Ne lépjünk bánatos arccal az új esztendőbe! Bízzunk a
pohárban és higgyünk az áldomás áldásában!
Amikor az óra tizenkettőt üt, a két cimbora
feláll s hangoskodva koccintanak és fenékig ürítve
a poharat, a padlóhoz verik kalapjukat. Ezután
az alvilági ceremónia után a kalapok kajlán, ferdén lapulnak a padlóhoz. A kalap karimája kérdöjellé görbed. A cimborák azonban nem törődnek

a jövendő kérdöjelével, ök azt hiszik, hogy 1942-re
már biztosítva van az öröm és a szerencse.
Pedig dehogy! Aki így kezdi az újévet, az
aligha zárja az évet gazdag eredménnyel. Az italozók nagyon rossz bölcselők: azzal ámítják magukat, hogy azért isznak, hogy dolgozni tudjanak,
holott azért dolgoznak, hogy inni tudjanak ...

*
Hölgyeim és Uraim! Súlveszteri lelki sétánk
kapcsán még sok helyre benézhetnénk De nincsen időnk erre, mert az óramutató veszedelmesen közeledik a tizenkettő felé ...
Alijunk tehát gyorsan a naptár elé - a régi
naptár elé - és számoljuk fel az Idő Ö Felsége
1941. gyermekét. Mit mondjunk neki búcsúzóul?
Megérdemli a búcsúszó!?
- Igen, megérdemled, te öreg esztendő! Gyere
ide, kopott naptár, hadd dobjunk el! Elszaladt
feletted az idő. Tavaly ilyenkor egy nagy fehér
mezö voltál, az idén azonban már vértócsák kiáltanak ki öledből és hátadróL Ma már rongy
vagy. Minden lapod tele van gondbarázdávaL
Egész történeted tele van sóhajjal. Ahogy így
utoljára nézünk, olyan vagy, mint egy megszaggatott fátyol, amely alatt és mögött nincsen többé
titok és amelybe nem kapaszkodik többé a remény.
Az öreg naptárakat az egész vonalon sarokba
vágják.
De akinek füle van hozzá, az hallja, hogy a
sorsforduló előtt felsivít az öreg naptár:
- Várj!' Az utolsó szó jogán még valami
mondanivalóm van. Amit rnondani fogok, annak
hasznát veheted holnap.
És a Mult ezt ajánlja:
- Feledj el engem és mindent, amit feledni
tanácsos!
- Feledd el a rosszat, mit rólad beszéltek.
- Feledd el a szívességet, amit tettél másoknak.
- Feledd el a kárt, amit mások okoztak
neked.
- Feledd el a napot, amelyen jobb dolgod
volt, mint most.
- Feledd el, amit mások ígértek neked.
- Feledd el a pletykát, niit előtted locsogtak
- Feledd el a bánatot, mely nyugtalanságot
okoz neked.
- Feledd el a titkot, melyet reád bíztak ...
és akkor sohasem lesz bajod az emberekkel és
az újesztendővel ...
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Jda: Sdlnattnet SZigkld U. S. B.
"Ime, megjött a Fejedelem, az úr, királyság, hatalom és uralkodás ékesítik öt." (Zsolt. 71, 1.)
Ha az ádvent liturgiájának legjellemzöbb vonása
az epedő sóhajtozás, a felkiáltásokban kitörö csendes
vágyódás, a karácsonyé az öröm és a boldog nyugvópontra jutás, mert a remény már szent valósággá vált
- akkor a vízkereszté a hódolat, a teljes és feltétlen hódolat a Királyok Királya előtt. Aki jött mint
Gyermek és ma kinyilvánította magát mint Fejedelem.
Ezért a karácsony és a vízkereszt közölt szédületes az úttávolságl A vízkereszt miséje ezt mesterien
érezteti.
A szentmise introitusa, kezdete feloldódik a boldogságtól meglepődött felkiáltásban: Ime, megjött a
Fejedelem •••
A karácsony a megvilágositás kegyelmét közli a
lélekkel: az alomszalmán fekvő Gyermek a megígért
és évezredekig várt Messiás, a vízkereszt egy logikus
lépéssei már tovább megy: a Gyermek, Fejedelem is.
Hogy Krisztus, a liturgia Krisztusa, elsősorban a
dicsöség Királya, azt a vízkereszt ünnepi miséje mutatja legjobban. Messze tartományok és idegen fajok,
országok, pogány népek bölcsei, vezetöi, mondjuk
királyai hódolnak a Gyermek-fejedelem előtt, ajándékot adnak neki és imádják öt.
Ennél nagyobbat nem tehetneki
Ez az imádó hódolat a vízkereszt liturgiájának a
nyitány&, prológja, amí végigrezeg az ünnep lelkén, a
következő vasárnapok ünnepi hangulatán, sőt az egész
egyházi év lelkén. (Az Egyház csak vízkereszt, húsvét
és pünkösd után számol vasárnapokat.)

*

Könyörögjünk. lsten, ki a c s i ll a g vezérlete
mellett a mai napon kinyilatkoztattad egyszülött Fiadat a pogányoknak, engedd kegyesen, hogy mi, kik
Téged már h i t ü nk á l t a l ismerünk, magasztos
színed látására is eljuthassunk. Ugyanazon a mi Urunk
Jézus Krisztus által ...
A liturgiában vízkeresztkor jelenik meg a csillag
mint Isten világterveibe beleilleszkedő eszköz. Jézus
ünnepélyes kinyilatkoztatása az Atya részéről csillag
asszisztálása mellett történik. Régi proféciák örvendetes valóraválása suhan itt át a liturgia lelkéul Aki
felcsillagosította az eget, így látta jónak .••
A vizkereszt liturgiája ledönti az éles válaszfalat
a választott nép és a pogányság között. Vízkereszt óta
cáfolhatatlan, hogy Krisztus nem egy nép, egy faj
Istene, uralma nem korlátozódbatik földi méretekben
megszabott határokhoz, mindenkíé. aki öt a hít által
megismeri mint Urát és üdvözítőjét.

* Jeruzsálem, mert eljött a
Kelj föl, világosuli meg,
te világosságod ...
lzaiás próféta, az ószövetség Evangélistája, hallatlan nagy örömről beszél a szentmise lectiójában.
Csupa ujjongás, széles boldogság és medréböl kicsapó
áradozás minden szava.
A csillagfényes vízkereszti szenimisének ö az

Istentől

ihletett énekese. Parázzsal égetett ajkával
jövendöli, hogy népek jönnek mindenfelöl, a ragyogó
világosságban koronás királyok jönnek búcsút járni,
tódul a pogányok tömege, Sába aranya és tömjéne
ömlik a dicsöség Királyának trónja elé.
Látnoki szeme látja, hogy a vízkereszt koperníkuszi fordulat lesz az emberiség történelmébeni

*

Evangélium. úgy halljuk, ahogyan valamikor elemista korunkban tanultuk.
Bölcsek jöttek napkeletről Jeruzsálem városába .•.
Láttuk csillagát napkeleten és eljöttünk imádni öt ...
És megtalálták a gyermeket anyjával, Máriával ...
Igazi evangéliumi Igazi örömhírl
A pésztorok a jóindulatú zsidóságot képviselték
karácsonykor Jézus jászolánál, vízkeresztkor a napkeleti fejedelmek a jóakaratú pogányság nevében
teszik le hódolatukat Krisztusnál, a felkent Királynál.

*
Credo.
A három királyok nagy hitével. Nem botránkoztak az Isten kicsinységén, a környezet szegénységén,
hanem leborultak, imádkoztak és hittek.
*
Egyházad áldozati adományaira
kérünk, Urunk,
kegyesen tekints le, melyekkel már nem aranyat, tömjént és mirhát ajánlunk fel neked, hanem amit ezek
az adományok jelentenek, azt áldozzuk fel és vesszük
viszont magunkhoz, Jézus Krisztust, a te Fiadat, a
mi Urunkat, Ki Veled él és uralkodik per omnia saecula saeculorum . . • A szenimisének és vele a hívő
imaéletének fundamentuma: Krisztus által az Atyához.
Az Egyház igen nagyszámú hivatalos imája közül
csak harminc fordul közvetlenül az Atyához. Érthető,
hisz Krisztus tanított erre bennünket.
Vízkereszt miséje különös nyomatékkal mutat erre
a Krisztuson át vivő útra, amelynek végén az Atya
van. Hisz az első isteni Személy kifejezett akarata
a csillag megjelenése, a királyok indítása, hódolata és
Egyszülött Fia előtt való imádásuk.
Minden szentmise praefadójában a mi Urunk Jézus Krisztus által (per Dominum nostrum Jesum Christum) mondunk hálát az Atyának, egészen különös
jelentőséget nyer ez vízkereszt miséjében.
Jézus az ajándék, amit bemutatunk az Atyának,
Jézus a kéz, amellyel felajánljuk az áldozati adományt az Atyának.
*
úrfelmutatás.
Vízkereszt miséjén a világ legelső úrfelmutatására gondolhatunk!
Csak képzeliük reális síkban: a mágusok belépnek a hajlékba. Keresik a Gyermeket, hisz érette jöttek, látni akarják. Egészen természetes valami lehetett, hogy Mária karjára veszi Jézust és megmutatja,
bemutatja. helyesebben felmutatja a messze földről
érkezett királyi zarándokoknak. A zarándokok letérdelnek. Egy tél-tál pólyált Csecsemőt látnak.
5
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Kerek, hófehér ostyát mutatnak fel •••
Letérdelek, adorálok. Pedig csak egy partnyi kis
kenyeret lttok.
Az én imádásom szakadatlan folytatása a bölcsek
vízkeresztnapi adorálásának.
Van-e a viltgnak valahol egy dogmatika tanúa,
aki egyszerühben tudná megmagyarázni az úrfelmutatás és az adoráció szükségképi összefüggését?

*

Aldozás.
Vízkeresztkor a mágusok hódolatos imádása meggyőz, hogy Isten, e.ki eddig csak megközelíthetetlen
magasságban és szemvakító fényességben lakozott,
íme, egyszerre közellé, ltthatóvá, rokonná, sőt hozzink
hasonlóvá, mi több, velünk eggyé lett. "Istent soha
senki nem látta, az egyszülött Fiú, aki az Atya kebelén vagyon, ő jelenté ki.'' (Ján. 1, 18.) Ez a kijelentés

a túgya vízkereszt ünnepének és ez a dinamizmusa
az ünnep liturgitjának.
Vízkereszt miséjén nekem igen-igen kevés, hogy
Jézusban egész lényegél kimondotta az Atya, hogy
Jézus az Atya dicsöségének Fénye és Kinyilatkoztatása, Neve, Képe, Formája és Meghatúoztsa.
A hitem leborul, de a szeretetem nyomban felkel és egyesülést keres.
És hogy Istent, ezt a köztünk megjelent és kijelentett Istent, vehetem és Vele telitödhetem, ez a
tény, a húom királyok sokszor megirigyelt boldogságánál hasonlíthatatlanul nagyobb örömöt ad nekem
vízkereszt miséjén!
Most mú a boldog lélek suttogja a Postcommunio imtdságát: Kérünk, add meg nekünk, míndenható
Isten, hogy amit ünnepi áldozattal ünnepelünk, azt
megtisztult lélekkel el is érhessük, a mi Urunk Jézils
Krisztus, a te Fiad által ••• Amen.

HáLorús in~.ádság
Irtat dr. Pét~rffT Gedeon

A vallásos életnek fájdalmas kérdése a háború
idején, hogy meghallgatja-e Isten a feléje szálló sok
imát? Sőt könnyen támadhat kétsége, hogy van-e a
háborús imádságnak eredménye, mikor minden oldalról egyformán kérik Istent a népek a nekik megfelelő
győzelmes békéért, diadalért? Van-e egyáltalán célja
ennek a könyörgésnek, hiszen eleve biztos, hogy mindenkinek a kérését nem teljesítheti egyformán az lsten.
A háborús imának talán csak az lenne az értelme,
hogy a szenvedő és gyászoló léleknek némi enyhülést
hozzon, de az események menetébe az lstenhez szálló
könyörgés nem folyhat bele?
Mindenki imádkozik, de kinek a pártján van az
lsten? Eleve is ki kell jelenteni, hogy Isten csak az
igazság oldalán állhat és a háborús imának nem lehet
az a célja, hogy Istent lerántsa az önző egyéni érdekek
harcába, hanem az embernek kell felemelkednie Hozzá.
Nem az a kérdés, hogy kinek a pártján van az lsten,
hanem az a fontos, hogy az ember legyen lsten oldalán. Alapjában véve ezt a célt szolgálja az lstenhez
szálló ima: az igazság felismerését, a hozzávaló felemelkedést és az igazságnak feltétlen áldozatos szolgálatát. Hiszen lsten azt is megengedi, hogy még az
ö ügye is, az igazság érdeke is átmenetileg vereséget
szenvedjen, de az imádkozó lélek az örökkévalóság
mérlegén mérve minden szent ügy bukását csak pillanatnyi megpróbáltatásnak tarthatja. Az imádság
végeredményben Isten leereszkedő kegyelmével való
közremüködést j e lent és minden hozzá felszálló könyörgést és kérő sóhajt lsten előre számításba vett
az Ö világtervében. Igy válik az ima a világesemények
hatóerejévé, de ennek is megvannak a maga útjai és
feltételei. Annak, hogy a háborús ima is csalhatatlan
és eredményes legyen és ezt a célt elérje, annak megvan a maga alapvető feltétele, mint minden más imádságnak.
Az első alapvető feltétel, hogy a népek is imádkozzanak. A háború nem az egyesek, hanem a népek
ügye és ha a béke végeredményben Isten kegyelmének
ajándéka, akkor ez nem jöhet létre az emberek, jelen
esetben a népek közremüködése nélkül. A háború nem

6

magánügy, ezért nem elég megszüntetéséhez vagy elhárításához az egyes ember imádsága. A népek lelkéből fakadó közös imának kell felszállania ezért az égbe.
S most éppen ez hiányzik. Csak egyéni imák törnek
elő a lélekből, most a vihar által megtépett, elsodort
ember imádkozik. Fájdalmas gondolat, de nem egy
lélekben feltámad, hogy Krisztus csak az egyes ember
lelkét váltotta volna meg, de kegyelme nem alakíthatja
át a népek közös életét. Ebből az az igazság, hogy
lsten akkor adja meg a béke ajándékát, ha nemzetek
is fogják ezt kérni. Addig is a háború rettenetes viharában fohászait suttogó lélek éppen az ima erejével
készítheti el ö népének lstenhez térés ét. Imáj ában az
a biztató gondolat emelheti fel lelkét Istenhez, hogy
aki üdvösségre alkotta a világ teremtményeit, gyógyulást hoz a bün sebei által megrontott nemzeteknek is.
A háborús ima eredményességének titka másodszor
az, hogy Jézus nevében szálljon az égbe. Krisztus
nevében imádkozni pedig annyit jelent, hogy vele
együtt kell dolgoznunk a békéért is. Az imádság nyomán terjedhet el a belátás, hogy amíg ember és bün
lesz a földön, addig lesz háború is. Amíg nem tettül'k eleget a bün leküzdésére, addig nem dolgoztunk
igazán és eredményesen a béke ügyéért sem. Jézus
nevében tehát csak az kérhet, aki az Ö kegyelmének
uralmától várja a világ igazi békéjét.
De Jézus nevében imádkozni annyit is jelent, hogy
vele egyesülten az ö lelkületével viseljük a háború
szenvedéseit. Kikerülhetetlen a gondolat, hogy a háború Isten ítélete, igazságosságának büntetése a világ
felett. Mikor egy nemkatolikus ujságíró a meghalt
Verdier párizsi bíboros érsekkel a háború és béke
problémáiról beszélgetést folytatott, azt kérdezte, hogy
ha az lsten mindenható, hogyan engedheti meg ezt és
miért nem hallgatja meg millió és millió hívőnek a
békéért mondott imáját. A bíboros a következöképen
válaszolt: A legtöbb baj. ami sujtja az emberiséget,
kétségtelenül az isteni parancsok megszegéséből származik. Arra kérni Istent, hogy szüntesse meg az evangéliumi tanításba ütköző büneink következményeit,
ezzel olyan szerepet tulajdonítanánk neki, ami méltat-
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lan hozzá. Gondolkozzék csak egy kissé. Mi lenne, ha
hibáink ellenére is képesek lennénk egy kis ima segítségével elhárítani bűneink fájdalmas következményeit 1
Az imádság ennek belátására és a háború szenvedéseinek a keresztény bűnbánat szellemében való elviselésére indít. S itt tűnik ki, milyen erő az ima. A
háborút az egyszerű nép Isten csapásának tartja, mert
úgy szakad rá, mint a többi elemi csapás. A mai
háború leginkább a földrengéshez hasonlítható, melynek lökéseit mindenki érzi, otthonok pusztulnak bele,
de megakadályozni senki sem képes. S ebben a világrengésben az imádság mégis erő, sőt az egyetlen megnyugtató és kivezető hatalom. Az ima hitvallás arról,
hogy bár megrendül körülöttünk és alattunk a világ,
mégis van fölöttünk egy nagyobb hatalom, amely
ugyan megengedte ezt, de mégis az Ö kezében vagyunk.
A kozmikus erők zúgó viharában is van szavunk Istenhez és bármily halk legyen az ember ajkáról elröppenő sóhaj, ezt a hangot nem nyomhatja el a világrengés zaja. S végül az imádság nemcsak hitvallás
Istenről, hanem meggyőződés arról, hogy az emberben
van egy jobb és nemesebb valóság, mely fölötte áll
a világ összeomló kereteinek, hogy ez lesz az egyetlen
fennmaradó győzelmes érték a pusztulásban.
Igy imádkozik az Egyház is. A háború idején mondott fogadalmi szentmisének szövege bevezet minket
az Egyház szellemében mondott háborús imádság lelkületébe. A szentmise bevezető imájában Istenhez fordul a lélek, hozzá emelkedik föl, benne remél és a
Mindenhatót öröktől fogva való irgalmára emlékezteti.
De megrázó erejű és az Egyház gondolatait legmélyebben feltárja a mise evangéliuma, amelyben Krisztus
tanítványai kérésére a világ végének és második eljövetelének jeleiről szól. (Mt. 24, 3-8.) Beszél arról, hogy
jönnek majd hamis Krisztusok, - de meg ne tévedjünk. Lesznek háborúk, de meg ne rettenjünk, mert
a legnagyobb földi katasztrófák is csak a gyötrelmek

kezdetét jelentik s csak aztán jön az igazi vég. Krisztus előre látta a világ valamennyi gyilkos harcát és
bár a békességel hagyta ránk szent öröksége gyanánt,
tudta előre, hogy háború mindíg lesz a földön. Ezért
mindenegyes háború nem más, mint nagy figyelmeztetés és előkészítés Isten utolsó nagy ítéletére. A megváltás művével beállott az idok teljessége. Azóta a
földi történelem a végső kifejlés felé haladt. Minden
háború lsten ítélete, előkészítője az utolsó ítéletnek,
amelyre imádságos lélekkel kell felkészülnie az embernek,
Hallgat-e lsten imáinkra a háború idején?- Ezzel
a fájdalmas kérdéssel kezdtük, de a keresztény lelkiismeret felelösségél felrázó nagy kérdéssel végezhetjük, hogy hallgatunk-e mi a történelemben megnyilvánuló isteni szóra, meghallgatjuk-e mi az egész világ
sóhaját. Az imádkozó lélek nagy kisértése, hogy éppen
a vihar idején bezárkózik önmagába és nem ere.>zt
be senkit lelkének elzárt szentélyébe. Isten azonban
olyannak teremtette a szívet, hogy az egész világ
szenvedései és Isten országának nagy érdekei helyet
találjanak benne. A kérdés tehát nem az, hogy lsten
meghallgatja-e az imát, hanem hogy mi kitárjuk-e
lelkünket feléje és megnyitjuk-e szívünket a szenvedők panaszaira 1 Rajtunk keresztül hallgatja meg lsten
a szenvedők sóhaját és rajtunk keresztül akar segíteni a világ baján. Mindenegyes keresztény lélek jóságának és áldozatkészségének mértéke szerint ereszkedik le Isten az emberhez és teljesíti be a Hozzá
küldött fohászt. Az imádság első célja ennek a lelkületnek a kialakítása és éppen a háború idején ez a
legnagyobb programm. Nincs hatalmasabb munka, mint
az ő szeretetét felgyujtani abban a hideg világban,
mely minden pislákoló mécsest kiolt. S mégis ebben
a sötétségben az ö fényét sugározza és IstP.n kegyelmének legnagyobb ajándékát, a békét hozza a háborús
ima.

Szeofelt IDinl eiDLerelt
Irt a

Szent Pál Apostol
(2 (3?)-64. Kr. u.)
Saul ifjúsága.

Mikor az isteni Gyermek szombatorJdnt vagy más
ünnepnapon kis sétát tett a Názáretet környékezé
magaslatokra, bizonnyal merengve tekintett a Középtenger felé, ahonnan majd egykor, nemsokára, útrakelnek az Ö kedves Apostolai, hogy megvigyék az
üdvösség örömhírét a föld minden népének. Pillantott
kétségkívül északkeleti irányba is, ahol egy nyüzsgő
nagy kultúrváros ölén, Tarsusba.n, vele csaknem egykorú fiúcska is növekedett, akinek majd oly nagy,
szinte döntő szerepe lesz az Ö alapítandó országának
kiépítésében.
Saulnak, vagy ahogy a pogányok közt szétszórt
zsidóknál nem ritkaság, dupla néven Pálnak is hívták.
Ez a fiú Öt, Jézust sohasem látja meg ennek földi
életében s mégis bensősé~es viszonyba lép majd vele.
Mint az ő szerelmétöl izzásba hozott meteor, az arábiai
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pusztaságtól egészen Hispániáig hirdeti majd Jézus
nevét, mígnem hitét és hűségét vérével pecsételi meg.
Saul, mikor késöbb a római helytartó öt mint bíró
kihallgatja, személyi adatait így mondja tollba: .,Pál
a nevem, zsidó vagyok, a cilíciai Tarsusban születtem."
Érdemes lesz azzal a talajjal is amúgy vázlatosan
megismerkednünk, amelybe ez az óriási tölgy gyökereit nyuj t ja.
Tarsus, a Keletet Nyugattal összekötő világforgalom
egyik gócpontja, az örök hóval takart Tarsus-hegy
tövében épült. Bár helyéből azóta sem mozdult, mégis
akkori fekvését ma már nehéz elképzelni. Vele is úgy
vagyunk, mint Ravennával, amelyet hajdan a tenger
nyaldosott s ma már távol van ·attól. Igy Tarsus is
ma már vagy 20 kilométernyire van a Közép-tengernek
a századok folyamán eliszaposodott partjától, amelyről a pajtásaival játszadozó Saul még bámulhatta a
ringadozó vitorlások százait. Hajdan a várost átszelte
a hajózható Kydnos folyó, amely ma a várostól
negyedórányira hömpölygeti vizét a tenger felé, mi-
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után feljebb 100-120 méter széles vízeséssel zuhogott alá a Taurus kiágazó magaslatairól.
Tarsus egyébként a régi kultúrvilágnak közismert,
sokszor emlegetett, jelentékeny városa volt, amelyre
a heHenista (görög) müveltség nyomta jellegzetes bélyegét. Görög volt itt a közhasználatú nyelv, Saul is
tökélete&en beszélte azt mint második anyanyelvét.
Ez azonban távolról sem jelenti, hogy pogány szellem is érintette és színezte lelkét. A régi zsidóság,
amelyet a kereskédö szeHem és az élelmesség az egész
müvelt világon szétszórt, még sokkal inkább, mint a
mai, gondosan és féltékenyen őrizte különállását. Szinte
áHam volt az államban. Tarsusban is az öslakossággal és a görögökkel egyenjogú kolóniát alkotott és
már jómódja folytán is tekintélynek örvendett. Büszke
volt, hogy zsidó, igaz Isten imádó, Jahve választott
népe, a messiási reménység örököse.
Saul maga is önérzetesen vaHja: "Zsidó vagyok,
Benjamin nemzetségéből." Atyja a szigorú, konzer·
vatív farizeusi szektához tartozott és gyermekeit erősen
nemzeti és vallásos szellemben nevelte. A zsidóknak
különben is a kitünő házi nevelésben volt a föerejük.
A zsenge kortól fogva a gyermek áHandóan, naponkint haHgatta a bibliai történeteke!, amelyeket
görög nyelven a Szeptuaginta fordításában az atya
olvasott fel. Ünnepeken hangosan énekelték a zsoltárokat és élték a lilurgikus évet.
Hatéves korától Sault is beiralják a "szóllós
kertbe", ahogy akkoriban a zsidóknál az elemi iskolát
hívták. Rabszolga kísérte el naponkint ide. Ez hordozza utána az iskolatáskát és vigyáz reá, nehogy
a forgalmas útkereszteződéseknél szerencsétlenség
érje. Itt tanul aztán Saul a földön kuksolva, viasztáblával a térdén és palavesszövei kezében írni. Itt
tanulja meg hazája dicsóséges történetét és itt mélyül
el benne a boidogító öntudat, hogy ö a választott nép
sarja. Mennyi lelkesedést meríthetett őseinek hőstet
teiból s mily részvéttel haHhatott azokról az óriási
nemzeti csapásokról is, amelyekkel lsten olykor népe
hűtlenségél suj tolta.
Tízéves korától a tanulmányokban már nehezebb
munka következik. Ráfogják a fiút az ú. n. szóbeli
törvény tételeinek bemagolására. A rabbinusolt ugyanis
az lsten törvényét még 3Zámos vagy inkább számtalan szabáHyal és paranccsal toldották meg. Ezeknek
áthágása szerintük szintén bűn, csupa bün. . . Nos,
tehát minden napra leckeképen jó csomó bűn jegyzé·
két keHett elsajátítania. Ez lelkére, kedélyére kétségkívül igen nyomasztólag hatott. Hiszen ember volt az,
aki például csak a különféle tisztulás törvényeiben
eligazodott, hát még aki valamennyit meg is akarta
tartani! Ezernyi lelkiismereti összeütközésbe sodródott, amelyek miatt Pál még meglett korában is keservesen panaszkodik. (Róm. 7, 9. 10.)
Annál is &úlyosabban nehezedett lelkére mindez,
mert hiszen egy körülötte nyüzsgő szabadelvű, laza
erkölcsű kultúrélet kellős közepén kellett mindezt
gyakorolnia. annyi lenyügözö, apró szabály szerint
igazodnia. Megmagyarázza ez a későbbi apostolnak
a pogányságból megtért keresztényekkel szemben tanúsított liberális magatartá.>át is. A többi apostoHal
szemben mindíg ö képviseli azt az irányt, amely végül
a zsidó rituális törvényekkel való tökéletes és végleges
szakításra vezetett.
Saul édesatyja jómódú, sok alkalmazottal és rabszolgával dolgozó posztógyártó és sátorkészítő iparos
volt, és fiát is, akivel egyébként egészen más tervei
voltak, a rabbinusi szabályok értelmében erre a mes·
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terségre oktatta. A vidék híres volt a kitűnő, fekete
kecskeszórröl. Nem csoda tehát, hogy oly sokan foglalkoztak annak feldolgozásával. A Gondviselésnek,
mint mindennel, ezzel is megvoltak a maga tervei,
hogy Saul éppen ezt a durva és bűzös mesterséget
sajátítsa el. Hiszen ez hozta öt késöbb összeköttetésbe Aquilával és ennek feleségével, Priscillával, akik
ugyanezt az ipart üzték. És ebből a kapcsolatból
mennyi jó származott az 15ten országáral De meg
később, hogy csak a híveknek terhükre ne essék, ebből
a keresetforrásból tartotta fenn magát és juttatott még
a szegényeknek is ...
Mikor aztán esténkint kifáradva, atyjával és nő
testvérével a lapos háztetőn együtt üdült, a kis Saul
andalogva el-elnézte a Taurusnak égbe meredezö, hótakart bérceit . . . Ilyenkor aztán az édesapa me3élgetett a hegyen túl lakó barbár népekről, a likanonokról,
meg galatákról, akik valamennyien elvesznek, mert
hiszen pogányok és nem hisznek Izraelnek egy igaz
Istenében... Vajjon sejtette-e ilyenkor Saul, hogy
egykor majd ö viszi meg ezeknek az üdvösség hírét, és
ezekhez írja egyszer az ö egyik legremekebb levelét,
amelyet mai napig annyi épüléssel olvasunk.

Magasabb tanulmányok.
Saul mint serdülő ifjú, bizonnyal már néhány;;zor
megtette atyjával az utat mint húsvéti zarándok a szent
városba, .mikor végre elérkezett a várva-várt idö, hogy
hosszabb tartózkodásra oda költözzék s mint a híres
templomiskola növendéke a Szentírásban és törvény·
ben alapos tudományos kiképzésben részesüljön. Ez a
teológiai főiskola, ott a templommal kapcsolatban,
csakoly bélyeget nyomott a város arculatára, mint a
Sorbonne Párizsra a középkorban. A tanulni vágyó,
ambiciózus fiatalságnak egész tömel!ét vonzotta Jeruzsálembe. Híres tudósok ültek akkorában katedráin,
akik egyébként a törvény magyarázatában meglehetösen ·eltérő irányzatot képviseltek. Sammai. a szigorú
ortodox felfogást vallotta Hillelivel szemben, aki
viszont a szabadelvű irányt követte. Nem kis vitákra
adott ez alkalmat a vallás eszméitól áthatott zsidó
társadalomban, olyannyira, hogy egy alkalommal a házassáJ!i bontó okok kérdésében - magát az Úr
Jézust szólították fel döntőbírónak és tudni kíván.ták,
vajjon Sammai avagy Hilleli pártján van-e?
Az intézet igazgatója azidötájt Gamaliel volt, aki
elég bátornak bizonyult egyszer magukat az apostolokat is a zsidó főtanács elölt védelmébe venni.
Gamaliel egyébként naj!ymüveltségü és széles látókörü egyéniség, akinek volt érzéke a görög szépirodalomhoz is és hallgatóinak annak tanulmányozását
is aiánlotta. A tanítvánvok, a hallgatók ezen a fő
iskolán, akárcsak a mai kairói arab El-Azhar egyetemen, félkörben ültek a földön vagy igen alacsony
lócán a kimagasló katedrák körül, arnelvek egvmástól
nem messze ugyanazon helyiséJ!ben voltak felállítva.
Igy ült tehát Saul is szószerint Gamaliel lábánál. mint
zsidó rabhíj elölt. A ott dívott tanulmányi módszert
is részletesen ismerjük. Először felolvasták a Szentírás szövel!ét' héber nvelven, maj d ugyanazt az akkor
közhasználatú arámi fordításban. Erre végül vita következett a kérdés felett. Igy koronázta be Saulnak
vallásos alapnevelését és hellén (görög) klas&zikus
müveltségét az alaoos, tudományos teolól!iai kiképzés.
Mindháromnak világapostol korában kitünő hasznát
veszi.
(Folytatása következik.)
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ÚtLan a S:zentléleL.L.el a:z apostoli .:él felé
lrta1 Wbn110er l\nzelna

(Folytatás.)

II.
Az isteni Lélek szerepe az apostoli munkában.
A cselekvés órája már ütött!
Indulnunk kell!
Ha nem tesszük, saját lelkiismeretünkkel, katolikus
öntudatunkkal, magyar felelősségérzetünkkel kerülünk
szembe.
Tisztában vagyunk azonban azzal is, hogy képtelenek vagyunk a reánk váró feladatok tömegét megoldani. Lehet bennünk mégannyi jóakarat: ezt nem
tudjuk megcsinálni, mert emberi teljesítőképességünk
korlátokhoz van szabva és ezek ijesztően szükek.
De itt van az isteni Lélek!
Ö a nagy, az egyetlen megoldás. Ö az isteni Oserő,
amely kivezet a szükből a tágba, beleállít - minket,
a nyirkos szakadékok napszámosait és a földtúrás
vakondokait - a napsugaras, ragyogó végtelenbe. Innen már kilátás nyílik és itt hirtelen oly távlatok szakadnak fel, amelyek méretéhez előbb hozzá kell szoknunk és csak azután tudunk Lassan eligazodni.
És egyszerre azon vesszük észre magunkat, hogy
magasba lendülünk. Az odúk emberének úgyszólván
szárnya nőtt!
Igen, ez az: szárnya nőtt s e szárny, amely királyi
sashoz hasonlóan vezeti a végtelen lehetőség síkján,
a benne, az apostoli emberben müködö isteni Lélek.
Igy, ily szárnnyal megáldva már el lehet indulni
az apostoli cél felé!

*

Az isteni Lélek azért emel magasba és ragad magával, hogy láthatárunk táguljon és megtanuljunk
látni.
Mert az apostoli embernek elsősorban látnia kell.
Nézni nem elég. Sokan, túl sokan néznek, hiszen
mi emberek oly gyerekesen kíváncsiak vagyunk, de
látni, a dolgokat, a valóságot meglátni, rögtön, mindenütt, tárgyilagosan, ez a tehetség, sajnos, csak keveseknek, az apostoli elhivatottság kiváltságosainak
adatott meg.
A szemei, melynek vakságáról oly szépen beszél
az isteni Mester, a Suntlélek tanítja meg látni.
Ezt kettős értelemben teszi.
Először a valós(igot láttatja meg vele. A helyzetet,
úgy ahogy van és nem úgy, ahogy látszik. Az apostoli
ember tisztán lát. A festett ajkak csábító mcsolya
mögött látja a rejtett, eltitkolt torz és torzító vonaglás!, az elégedetlenség, a csalódás, a szenvedés, a tehetetlen düh e fizikai, izmokban tomboló orgiáját. A
szemek ragyogása mögött tisztán látja a másik tűz,
a boldogtalanság és kétségbeesés fenyegető lobogását.
Az erény kifelé mutatott köntöse mögött meglátja a
kutató szemek elől eldugqtt bűn visszataszító szenynyél és az alako3kodó szeretetreméltóság gesztusában is
felfedezi a közömbösség lelketfojtó unalmát.
Éppily világosan látja a másik oldalt is. A jobbat,
az értékese!, a napsu~arasat. A ma~ános, komoly, el-

O.§, M.

zárkózott, szinte visszautasítóan kemény vonásai mögött hamar felfedezi a szolgálatkész szereletet és az
egyszerű ember félszeg mozdulataiból könnyen kiolvassa a nem mindennapi, bátor és elszánt hősiességet.
Másszóval: világosan lát és tudja, mikor áll bűnnel
és mikor kifejezett, mély tartalmú értékkel szemben.
Nagy előny ez, mert rögtön meg tudja állapítani,
mikor, mit és hogyan kell tennie, hogy elérje apo3toli
célját és megfeleljen küldetésének.
A szemel a Szenilélek még más értelemben is megtanítja látni.
Megláttatja vele azt, aminek lennie kellene és ami
lehetne, ami azonban hiányzik és nincs meg. Világosan
szemiéiteli vele az eszményt, az ideális állapotot és
tárgyilagosan megvonatja vele a párhuzamot a meglévő és a hiányzó, a jelen állapot és az eszményi beteljesülés között. Az apostoli ember ennélfogva gyorsan áttekinti a helyzetet, nem ringatja magát illúziókban, nem épít magának légvárakat és nem válik kecsegtető ábrándok á),dozatává. Világosan látja az elért jót, a még mindíg megmaradt rosszat és azt a
beláthatatlanul sok és színes lehetőséget, amit komoly
apostoli fáradozások árán tényleg meg lehet valósítani.
A Szentlélek-csiszolta, imént vázolt éleslátás - ez
egyébként nem szorul magyarázatra - döntő szerepet
játszik az apostoli munkateljesítményben. Vele áll vagy
bukik ezen a téren minden.
A közel- és távolmultban, sajnos, ennek az éleslátásnak a hiányát tapasztaltuk az egész vonalon. Ha őszinték
vagyunk, - és miért ne lennénk azok? - bevalljuk,
hogy az elmult évtizedekben kevesen voltak, akiket az
isteni Lélek ezzel a páratlan ajándékkal gazdagított.
Kevés éleslátó, a helyzetet tökéletesen felismerő emberünk volt. É.> annak a kevésnek, aki volt, - amúgy
is csak egy maroknyiról van szó! - nem hittünk!
Pesszimizmusról, fekete pápaszemröl, melankólikus
világszemléletről és egyéb badarságról ábrándoztunk,
a helyett hogy megfontoltuk volna a prófétasorsra
ítéltek szavát és utánajártunk volna annak, amit oly
helyesen állítottunk. Akkor még sok keletkezőfélben
lévő, csírájából alig kiszökő bajnak elejét vehettük
volna!
Okuljunk a multból és ne kövessük el ismét ugyanazon hibákat, amelyek annyi vészt hoztak Szent István
országára! Hallgassunk azokra, akik igazán látnak és
tanuljunk meg a Szenilélek iskolájában világosan
látni, hogy e súlyosan megpróbáltatott korszak szükségleteinek megfelelően végezhessük apostoli munkánkat.
Gondoljunk a Szenilélek neveltjeire, az apostolokra
és a tanítványokra. Mily világosan láttak a bomlásnak
indult római világhatalom zűrzavarában! Tanuljunk
tőlük! És cselekedjünk hasonlóképeni

*

Az isteni Lélek, Aki magával ragad a magasságok
felé, azért tanít meg látni, hogy a tisztánlátás nyomában felfakadjon bennünk az erős akarás.
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Mert az apostoli embernek akarnia kell. Erősen,
és arcuk verejtékében munkálják a halhatatlan lelkek
komolyan, acélosan és törhetetlenül. Nagy és szent
humuszát, termékeny talaj át.
leladatok előtt áll. Az útjába gördülő akadályok telKényelmes karosszékek, gondtalan nyugvóhelyek,
jesen arányban vannak a megoldandó feladatokkal.
kinyujtott pihenők és mozgalmas semmittevések nem
Másszóval oly nehézségekről van szó, amelyek ell~
szerepeinek ezen a téren. Ha valahol, itt dolgozni,
csak a legnagyobb erőfeszítéssel lehet küzdeni. Sikerre
cselekedni kell. Mégpedig a szó legsúlyosabb értelmécsak az számíthat, akiben erős az akarat, aki nem
ben. Nagy értékek forognak kockán. lsten érdekéről,
ijed meg a saját árnyékától és nem riad vissza a döntő
örök életsorsokról van szó. Mindez oly dolog, amit
percben.
tétlenség és munkakönnyítés által nem szabad veAkarnia továbbá azért is kell, mert csak erős, célszélyeztetni. A legmagasabb értékek biztosítása függ
tudatos, hajlíthatatlan akarattal lehet apostoli munkát az apostoli munkástól. Egy percnyi elernyedés, csak
végezni, vagyis halhatatlan lelkeket az üdvösség útján annyi idő, amennyi a vere j ték ez ő homlok letörléséhez
vezetni. Csattanós példája és bizonyítéka ennek Szent
szükséges, halhatatlan lelkek örök életébe kerülhet.
Pál, a nemzetek nagy apostola. Leveleiben benne izzik
Az apostoli embernek cselekednie kell a lehetőség
a megalkuvást nem ismerő, a szent apostoli célban
ös~zpontosult akarat. És midőn élete változatos és · egész vonalán. Ha kell, romboló munkát végez. Csákánnyal a kezében tör a bűn, a romlás, a pusztulás
meglepő viszontagságairól beszél, szinte a sarok között
építményei, erődítményei ellen. Ha kell - és hányolvassuk, mennyi akaraterőbe került ily körűlmények
szor kell! - gátat emel - a szennyesen habzó, düközött így célt érni. Szent Pál, akit joggal nevezünk
börgő áradat ellen, amely szilaj morajlással hömpölyög
"vas electionis"-nak (a kiválasztás edénye), csakis a
tova és örök veszély minden kaltúrérték számára. LegSzentlélekből merített acélos erővel volt képes küldetése több mint tövises útját végigjárni és lelket mentő többször lelépítő mur.kát végez. Isten országát építi fel
a lelkekben, a Szentlélek haj lékának boltíves, merész
munkáját elvégezni.
vonalvezetésű csarnokán dolgozik lankadatlan lelkeMindaz, aki az Úr szőllőjében apostoli munkát válsedéssel. Ir, beszél, tanácsot ad, vigasztal, korhol,
lal; legyen az bárki, világi, pap vagy szerzetes, csak
buzdít, Isten áldását közvetíti vagy büntetésének elő
akkor remélheti, hogy a lelketmentő tevékenység síkján
hírnöke. Mindenült ott van, ahol szükség van rá. Himegállja helyét, ha előbb megteremtette a kapcsolahetetlen ruganyossággal mozog. Csodálatos és gyors
tot az isteni Lélekkel és Hozzá fordult szíve teljes
alkalmazkodóképességgel kapcsolódik bele egymásután
őszinteségében acélos akaraterőért és céltudatos kitara legellentétesebb helyzetekbe. Másokért, másokkal és
tásért.
másokban él. Önmagára nem is gondol. Elfelejti magát
Az apostoli embernek még azért is kell komolyan
a többiekben, azokban, akikhez küldetett. Mint a
akarnia, mert végelemzésben az isteni megváltó akarat
Tizenkettő és remekvágású, ·minden korszakban máo
eszköze. Tudjuk a kinyilatkoztatásból és a megváltás és
más formában fellépő utódaik.
előkészítésének történetéből, hogy lsten mily önmagáE munka és szakadatlan cselekvés csodálatos erehoz hű maradó, az eredeti elgondolástól és tervtől
dője és s:zünetet nem ismerő, felfelé ívelő megmozdulás
soha, semmiben el nem térő akarattal építette fel
fokról-fokra az emberi nem megmentésének és a lélek fenntartója nem beteges ambíció, tüneményes és zajos
pályafutás a rangos állások süppedő karosszékei felé.
megszentelődésének remekművéL Elég az ószövetség
Nem! Mási Egészen más!
történetét tanulmányozni és meggyőződhetünk róla,
hogy az emberi nem részéről minden kísérlet megEz a Szentlélek láza, az a hatalmas, leírhatatlan
történt a megváltó isteni akarat terveinek meghiúoitávalami, ami forgószélként kapta el a Tizenkettőt pünkösdkor és szórta szét e bámulatos egységet a világ
sára. A próféták izzó, szemrehányással telített és elég
minden tája felé, hogy vetőmagja legyen a Krisztus
gyakran keserű szava világosan beszél erről és élesen
gyermekeiben beteljesülő csodának.
rávilágít e szomorú valóságra. Nemünk hálátlansága
Ez a Szent/élek isteni és fölséges nyugtalansága,
bárki mást letérített volna az eredeti terv egyenes útamely Szent Pált, a nemzetek apostolát vezette végig
járól. Csak Istent nem tudta meggyőzni arról, hogy
a művelt világon és amely ő utána annyi valóban
nem érdemes kitartani az emberiség megváltása mellett. Emberek megtántorodtak volna. lsten nemi ö hű nagy emberünket tartott örök feszültségben é~ dobott
az élet zajos piacára, oda, ahol lelkekkel kufárkodnak
maradt önmagához és önmagához méltó akarattal vitte
keresztül a tervet, melynek az újszövetséget és az örök és ahol az én feláldozása árán lelkeket lehet "venni"
és ezáltal megmenteni Istennek.
üdvösséget köszönjük. Az apostoli ember, aki az üdIgen. Az apostoli embernek cselekednie kell.
vösség útját egyengeti, ezen isteni akarat tüzénél
Kell! Mert az isteni Lélek lakik benne és cseleklobbantja lángra hajlíthatatlan akarata fáklyáját. Enszik általa.
nek az isteni akaratnak a végtelenségében merül el és
És ő, aki az Isten napszámosaként emyedetlenül
forrásaiból meríti azt az akaraterőt, amely az apostodolgozik, voltaképen nem tesz egyebet, csak viteti
lokat és nagy követőiket jellemezte, amely diadalmamagát az isteni Lélekkel és lépést tart lelket megsan meghódította - és ha kell, újonnan meghódítja szenielő járásával.
a világot.

"'

Az apostoli embernek ezenfelül még cselekednie
kell.
Az apostoli küldetés nem cím, rang, kényelmes
pozíció és nyugodt ívelésű életpálya, hanem izzadságos, verejtékes munka. Erősen emlékeztet azon napszámosok foglalkozására, akik a szőllőgazdához szegődnek el gyér napibérért. Napszámosokról van szó,
az Úr napszámosairól, akik állják a nap perzselő hevét
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A cselekvés órája ütött.
Útnak kell indulnunk az apostoli cél felé.
Ezt csak egy feltétel alatt tehetjük: ha elismerjük
az isteni Lélek szerepét az "postoli munkában és lépést
tartunk járásávaL
Akkor valóban útban vagyunk.
útban. Vele. Az isteni Lélekkel.
(Folytatj uk.)

Utaak

jaauár 1.

J\.

pokol kapui ne01. Tesxnek erőt rajta f
lrla: Pákozdy József

Oroszországnak a magyar honvédek által elfoglalt városait és falvait járva, annyiszor eszembe
jutottak az Egyház sorsáról jövendölt krisztusi
igék: "pokol kapui nem vesznek erőt rajta".
23 éven keresztül a vörös pokol minden borzalma összefogott, hogy az emberek lelkéből kiirtsa a hitet. Elnémította a tornyok imára hívó
harangjait. Összedöntötte vagy a leggyalázatosabb
profán célokra alakította át a vallásos élet fellegvárait, a templomokat. Megtiltotta, hogy az
ifjúságnak Istenről beszéljenek. Száműzte és kivégezte a hit harcosait, a papokat és szerzeteseket.
Két évtizeden át szajkózta, magyarázta, bizonyította az istentelen propaganda minden eszközével
a hitetlenség dühös szólamait. Az Egyház hallgatott, mert kitépték nyelvét és beléfojtották a
védekezés igéit. Szenvedett, vérzett, ezrével termelte a vértanúkat. De a végén mégis diadalmaskodott. A város főterén hatalmas Lenin-szobor állott.
Nyakába egyhamar kötelet hajítottak és a véreskezű, vörös diktátor alakja összetörve, darabokra
hullott szét a földön. Néhány perc és a magas
talapzaton már ott díszlik Isten országának diadalmas jelvénye: a kereszt. A járókelők meghatódva állnak meg előtte és könnytől harmatos
szemekkel olvassák el a rajta elhelyezett feliratot:
"Christus vincit!" Krisztus győz és ellenségei a
porba omlanak.
A következő helység végén még. áll a harc. A
felgyujtott házak lángnyelvei ijesztő fénybe vonják a félelemtől eltorzult arcú, menekülö orosz
katonákat. A másik részen már győztesen törnek
elő a magyar honvédek bátor csapatai. És a város
közepén csodálkozva látják, hogy a lakosság már
munkához fogott. Alig félórája, hogy elment az
utolsó vörös katona és már takarítják a templomot. Izzadva hordják kifelé a meggyalázott falak
közül a nem oda való tárgyakat. Szorgos gondossággal kutatják át a pincét, a padlást és a tornyok sötét zugait, nem lelnek-e valahol valamit
az épület régi berendezési tárgyai, képei, szobrai,
zászlói közül. És mire bevonulunk, már teli van
templom ájtatos hívekkel, földet csókolgató
imádkozókkal, akik hosszú évek után először
merik hangosan elrebegni a régtanult, kedves imádságok szentelt sorait.
Az istenellenes propaganda múzeumává aljasított székesegyházban nagyjából minden a helyén
maradt. A képeket, müvészi kivitelű szobrokat,
kegytárgyakat épségben hagyták, de valamennyit
gúnyos, gyalázó feliratokkal látták el. A falakat

a

Egyházat és papságot kifigurázó képekkel rakták
teli. Az oltár mellett álló hófehér Krisztus-szobor nyakába táblát akasztottak, hogy nevetségessé
tegyék a talapzatba vésett felírást: Christus rex,
Krisztus a király. És most a vad viharból mégis
győzedelmesen kikerülö Jézusnak mintha szelíd,
jóságos mosoly lebegne ajakán. Láttára a zsoltár
szavai jutottak eszembe: "Felállottak a föld királyai és a hatalmasok tábort ütöttek ellene, az
Úr ellen és az ö Krisztusa ellen. De az Úr, aki
a mennyekben lakik, kineveti öket és mosolyog
rajtuk!" (2. zsolt.)
Valahonnan a bujdosásból és nyomorúságból
előkerült az egyik falu jóságos, öreg papja is.
Húsz éve menekülnie kellett és most ismét viszszatért hívei közé. Érkezését nem jelezték az úton,
útfélen felállított propaganda-hangszórók elnémult
tölcsérei. Miséjére nem zendültek meg az elárvult
tornyok néma harangjai. És mégis pillanatok alatt
teli lett a templom. Messze tanyákról, falvakból,
városokból csak úgy özönlött a silány, szavjetanyagból készült ünneplőbe öltözött néptömeg.
Megteltek a falak. Ellepték a teret. Férfiak, nők,
öregek és javakorbeliek zokogva térdelték körül
a zöld ágakkal, virágfüzérekkel felékesített, kicsiny
templomot. Odabent megkezdődött a szentmise.
Öreg, reszkető hangú férfi ajkán felcsendült a
régen tilos Mária-ének. Először csak félénken,
bátortalanul, el-elakadva sírt a szent falak között.
De aztán egyre több és több hang kapcsolódott
bele, hogy a végén mint valami győzedelmi himnusz, harsogva zengjen az utca porában térdelök
között is. Dallamában benne égett az elmult rettenetes idők minden panasza, keserűsége, szenvedése.
De benne volt az istenhit örök diadala, a lelkek
ujjongásának boldo!! mámora is. És kicsendült belőle a biztató j öv ö. Hiába minden terror, elnyomás,
vérengzés, cseka-börtön, halál, véresszájú propaganda, a vallásosságot, az lsten után sóvárgást a
lelkekből kiirtani nem lehet soha.
És mentünk tovább, városról-városra, falurólfalura, hogy mindenütt felcsillanjanak előttünk a
hit erejének pompás képei.
A nagy ipari város templomának hiánytalan
berendezése és sértetlensége szinte hihetetlenül
szokatlanul hatott. Minden a helyén volt. A falakon ott díszlettek a nehéz, aranykeretes képek. Az
oltár csak úgy ragyogott a dúsan aranyozott selyemterítótől. A sekrestye szekrényeiben szép
rendben sorakoztak a miseruhák, kelyhek, könyvek, egyházi szerek. Mintha sosem lett volna itt

11

Utaak
kommunizmus, véres egyházüldözés. Csodálkozásom láttán az egyik öreg orosz magyarázni kezd.
- Mire itt úrrá lett a kommunizmus, a templom teljeren k.iürült. Egyszerre csak nyomtalanul
eltünt belőle minden. Senki sem tudta, hova lett.
A vörös csapatok már csak az üres falakra zárták
rá a templom kapuját. De most, alig fél nap alatt,
minden visszakerült a régi helyére. Nem veszett
el semmi, megvan minden hiánytalanul. Húsz éven
át a legborzalmasabb szenvedés várt mindazokra,
akikről kiderült, hogy még mindíg ragaszkodnak
hitükhöz s házaikban imádkoznak vagy vallásos
tárgyakat rejtegetnek. És ezek a hőslelkű, bátor
keresztények nem rettentek vissza a GPU szörnyüségeitől. Tudták, hogy életükkel játszanak. Fejük
felett állandóan ott lebeg a vész. Elég egy besúgás, bizalmas feljelentés, váratlan házkutatás
vagy véletlen rábukkanás és halállal lakolnak
vakmerőségükért, vagy a j o bbik esetben évek

5. szám. 1942.
hosszú során át sínylődnek Szibéria borzalmai között államellenes cselekedetük miatt. Nem bízhattak tulajdon gyermekeikben, hisz azokat is a
szülők feljelentésére oktatták iskaláikban a vörös
pedagógusok. És mégis a legnagyobb gonddal.
minden kockázatot vállalva, rejtegették a drága
kincseket, mert szentül hitték, hogy ezeknek egyszer vissza kell kerülniök oda, ahová valók: u:
Isten templomába.
Százával tolakodnak fel előttem a szebbnélszebb, megható képek az orosz háború véres lapjairól és a jövőért aggódó lelkemet szent bizalommal töltik el. Hiábavaló a pokol minden erőfeszí
tése, kegyetlen vérengzése. Felfordíthatja, lángba
boríthatja az egész világot. Ideig-óráig talán győ
zedelmeskedik. De minden viharból végül is az
Egyház kerül ki győztesen. .Krisztus örökké él
mindvégig uralkodik és az ö ügyén a pokol kapui
sohasem vesznek diadalt!

IrodaioRI
Wimmer M. Anzelm O. S. M.: Az isteni Tűz vifűzve 4.20 P, kötve
6.20 P.
Finom ízléssel megtervezett címlap mögött feltárul
itt az olvasó előtt Isten nagy, személyes ajándékának, a Szentléleknek egész működése a történelmi
megváltásban: kezdve első remekművén, a Szent
Szűzön, Krisztus Egyházán át minden lélekig. Sokak
számára talán kis reveláció számba megy, ha megismerik majd az Ajándékok és Gyümölcsök igehirdetésünkben és aszkétikus irodalmunkban elhanyagolt
csodáit és szerepüket az emberalakításban. - Mikor
nemcsak részlet-eretnekségek dühöngenek, hanem a
kereszténység lényegél ostromolják sátáni erők, nagyon kell örülnünk minden lépésnek, melyet legnagyobb központi misztériumaink felé teszünk. Reméljük, ez a könyv is közelebb vitt bennünket
ahhoz az időhöz, amikor már pem is csak Szentlélekk u l t u s z r ó l (amelybe ez az írá,s torkollik) fogunk
beszélni, hanem a legtöbb keresztény nagy egységben
látja majd életét, az egész Isteni Családba való befogadást, ahol örök szeretetben, azaz a Szentlélekben
imádjuk az Atyát, Urunk Jézus Krisztus által.
Pogány Kázmér: Esti mesék. Korda, 1942. 77 l.
Ara: fűzve 2.- P, kötve 2.90 P.
Ha arra gondolunk, milyen nagy keletje volt Féja
Géza Mesélö Falu című mesegyüjteményének, joggal
várhatjuk a kedvező fogadtatást Pogány Kázmér
Esti meséire is, melyeket pompás értékeléssel és kitűnő ízléssel válogatott össze. Tizennégy szebbnélszebb, mély tanulságot rejtő, gazdag képzelőerővel
megálmodott mesegyöngy! Mindegyiknek sajátos szépsége, külön íze van. Például az iparkodó és lusta,
az eredeti és a másokat majmoló diákot példázza a
"Hogyan nevezle el Adám az állatokat" című. Tudniillik leckét adott föl nekik s a szerint kapták nevüket, ahogy a leckét tudták s olyanok maradtak késöbb
is, ahogyan tanultak vagy nem tanultak, mikor k'et-

lága. Korda kiadása. 1942. Ara:
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lett volna. - De nemcsak gyerekeknek szólnak a
mesék, a felnötteket is kiragadják néhány órára gondjaik közül 5 igazságukkal mély bepillantást engednek
az életbe. Igy igazán megszépítik családi körben a
téli estéket.
P. Pál: Karácsonyi kívánságok. (Elbeszélés gyermekeknek.) 48 l. Budapest, 1942. Korda kiadása. Ara:
60 fillér.
Kis Jézust váró gyermekek fínom nevelői érzékkel
megírt rajza. Három kisfiú a főszereplő, három különbözö életsors, akiket összekapcsol a szenteste vágya
és öröme. És ahol több van az ajándékozó karácsonyi
jóságból, ott több és tisztább az öröm. Ezért tudnak
a szegény és egyszerű emberek egymásnak boldog
karácsonyi ünnepeket szerezni is, nemcsak kívánni.
Ez a könyv magja, ezt a magot szórja a gyermekolvasó szívébe.
Finn Ferenc S. J.: Tom Playfair. (Amerikai ifjúsági elbeszélés.) Korda, 1942, 223 l. Harmadik kiadás.
Ara: fűzve 4.50 P, kötve 6.20 P.
Az a vidám, életrevaló fiúarc, amely Tom Playfair harmadik kiadásának címlapjáról ránk nevet, úgy
lá tsz ik, megnyerte a magyar fiúka t. Hogyne, hiszen
a föhös amerikai kisdiák, aki kezdve attól a perctől.
hogy bekerül a maurachi kollégiumba, egész sor izgalmas kaland középpontjában áll. A mókás éjjeli ördögűzés jelenetét még el sem felejtettük, mikor a könyv
egy tragikus eserr.ény megdöbbentő élményébe ragad
bennünket: két fiút agyonsujt a villám. Aztán jön a
cincii'nati kalandos rokonlátogatás, a téli hóvár legendás védelme, a nagy amerikai métajáték színes
képei, végül a detektívregénybe illő vadászat, amelyen a kis Tom lélekjelenlétével elfog egy körözött
gyi:kost. - Legnagyobb értéke a könyvnek, hogy az
érdekes események során szemünk előtt fejlődik Tom
Playfair pompás, fiús jelleme és éppen jellemével
lopja magát Tom a fiúolvasók lelkébe.

Kedves Olvasóinknak
áldásos, boldog
újesztendőt kíván:
a J.e.ukue.fáLifJ ú a

:Kiadóhi.ontal.

Naptárak:
Proh6szka asztali naptár. Ara 1.70 P.
Napról-napra. Nap'ó és zsebnaptár. Többszáz oldalas, zsebben hordható kis naptár. Egy-egy napnak
egész oldalt szánt a sze·rzö s minden oldalon Szent
Don Boscónak egy-egy szebbnél-szebb mondása
olvasható. Ara csak 1.30 P.

Két értékes gyermekköayv:
Blaskó Mária: Az. Atya kincsei. Nagyobb szívgárdistagyermekek részére nagy kincset érö munka. A kedvc· t írónö a G;>.rda-alapító P Biró Ferenc S J.
életét írta meg benne a gyermekek részére. Sok
szép kép cisziti a nevelőhatású n:üvet. Ara kartonkötésben 3.50 P, kötve 5.- P.
Pogány Kázmér: Esti m.esék. A világirodalom Iegértékes~.bb tanítómeséit gyűjtötte össze Pogány Kázmér
e kotetben. Roppant bájos, lekötö meséket találnak benne az apróságok. Tanítónök, hitoktatónők
is jól felha&ználhatják. Ara kartonkötésben 2.- P
kötve 2.90 P.
'

P. Pál sorozat
ismét két értékes könyvvel gyarapodott:
Mázeuma'apíláa címen megírt mulatságos történet
egy bájos elbeszélés keretében a "rendetlenséget"
o~torozza, Karácsonyi kíváns:ígok címü kis kötetében pedig a "jószívüségre ', a jótettben található
örömökre világít rá. - Az elsö ára 1.20 P, a második pedig 60 fillér kartonkötésben.
Nem régen jelent mefo!:
P. Szabó József S. J.

Szmukl laglEPés
cimü könyve.
Az összes szónokl gesztusok csoportositásával, fényképes illusztrációkban. Abonyi Gézának, a Nemzeti
SJinház nagy müvészének alakotásával dolgozza fel

Prohás ku püspök, Bangha Béla és Tóth Tihamér
e11y-egy bes edét. Minden képhez külö.1 példa.

A könyv fúzve 7·-, kötve 9'- P.

Érmek. XII. Pius pápa Öszentségéröl. másik felén Szent
Péter temp oma latható. Dombornyomású fémből.
Ara 40 fillér.

Új magyar könyvek:
Énekeljen szíved isi A legújabb Gausz-könyv. Egy
Ieanykönyvt:í.rból sem hiányozhat. Ara remekszép
kartonkötésben 3 50 P.
Schmiedt Béla dr.: Fehér torony hívei címmel kitünő
müvel gazdagitotta a magyar könyvpiacot. Leírja
egy pap 15 éves lelkipásztori életét. Sok kedves
történet, de sok szomorú is váltakozik benne. Az
é:etet írja. Egyformán tanulhat belöle a lelkipásztor
és a világi katolikus. Ara 6.50 P, kötve 8.50 P.
Tomka Agoston S. J.: Mit beszéltem diákjaimmal
Istenről? A szerz5 diákok lelkiolvasmánya gyanánt
szanta müvél és valóban nagy haszonnal forgathalj!!. minden diak ezt az érdekfeszítő könyvet.
Ajánlhatjuk azonban a lelkipásztoroknak s a fe'nf.tteknek is. wert Tomka könyvét senki sem teszi
le harzon nélkül. A hatalmas mü ára 5.- P, kötve
7.- P.
Winv--·er Ar.zdm O S M : Az i~.teni Tűz vilá~a. Rendkivül sok és hasznos vallásos könyv jelent meg az
idei könyvpiacon, de egyik sem olyan héza~pót ó
talán, mint ez a harmadik isteni Személyröl, a Szentlélekrűl írt munka. Első részében magáról az isteni
Lélekről, második részében a Szentlélek müködéséröl, végül a függelékben a Szentlélek-kultuszról ír és a Jótanács Anyjáról. Ara 4.20 P.
- A keskeny ösvény. Gyakorlati és elméleti útmutatás szerzetesek számára. Kitünő kalauz szerzetesek
számára és azoknak, akik a szerzetesi életet megismerni szandékoznak. Közel 350 oldalon keresztül
fejtegeti a szerzö értékes gondolatait súlyos kérdésekrö. Ara 5 - P, kötve 7.- P.
Perlaky Lajos: Napfényes életliloz6fia. Perlaky a ,.Ma
életmüvészete" cfmü kötetének folytatását írja meg
könyvében. Ara 5.50 P.
Szendrey Miklós: Emberismeret és életmiivészet. Ház:tsok részére értékes mü. Ara 5.- P.
Biró Vencel-Boros Fortunat: Erdélyi katoliku nagyok. 58 kiváló erdélyi ember él ef eírása. Ara
350 P.
Baum:~.nn F. S. J.: A papság szolgálatábau. Világiak
apostolkodása; főként a nöi lelkek számára alkalmas feladat. Ara 60 fillér.
Chantal Szent Franciska szíve, Istennek szentelt lelkek példaképe. Ara 1.- P.
Balanyi György: Kalazanci Szent József élete. Ara

3.- P.
Gyenis András S. J.: A hitvédők fejedelme. Bellarmin Szent Róbert élete. Ara 3.80 P.
H orv P. th Richard: Az örök ember. Ara 3 60 P.
Inotai Imre: Hittau ra;zban. Vezérfonál 1.- P. A
rajzok 1.- P.
Kovács Sándor: Egy a lelked. Ara 4.40 P.
Kuncz József: Menayei kincsek. Búcsúimádságok. Ara

4.- P.
Marmion-Simon: Kdsztu m.isztériumai. Ara 5.40 P.
Mátrai János: Védő és segitő szentjeink. Ara 2.80 P.
!';ailis-Fejes: Hétköznapok m.egszentelése. Ara 4.80 P.
Persico-Némethy: A Szeat Szeretet Asszonya. Szent
Melánia é'ete. Ara 4.20 P.
Surin-Szabó: A lelki élet alapjai. Ara 3.80 P.

Szunyogh Ferenc: A kis Jézus elé. Elmélkedések. Ara
3.20 P.
Wolpert-Lukácsy: Imígyen szóla... Példák. Ara
3.80 P.
Csóka Lajos: Allam és Egyház a fejedelmí abszolutizmus korában. Ara 4.90 P .
Ho;;áth Jenő: Magyar diplomácia, magyar diplomaták.
Ara 5.60 P.
Karrer-Gyéressy: Vallásosság és kereszténység. Ara
5.20 P.
Kilián: Gépművészetek. Ara 3.20 P.
Preszly Elemér: A Hiteltől a Nagy Magyar Szatiráig.
Széchenyi Istvánról. Ara 3.- P.
Rousselot-Bagaméri: Krisztus és az Egyház. Rövidebb egyháztörténet. Ara 4.40 P.
Sírnonyi Béla: A beszéd. Ara 15.- P.
Somogyi József: A nemzeteszme. Ara 4.40 P.
Thurzó Gábor: Ködlovagok. Ara 3.80 P.
Tóth László: Magyar vártán. Ara 4.80 P.
Vonier-Szunyogh: A győzelmes katolicizmus. Ara
4.20 P.

Kérelem az Előfizetőkhöz 1
Nagyon szépen kérjü~apunk kedves Elő
fizetöit, hogy hátralékos tartozásukat a 42,881-es
számú csekklapon juttassák el Kiodóhivatalunkhoz, Budapest, VIII., Mikszáth Kálmán-tér 4.

Szerzetesnöknek
két értékes könyv jelent meg:
Wimmer Anzelm 0. S. M.: A keskeny ösvény. Kimerítő munka, amely minden oldaláról megvilágítja a szerzeteséletet. Ara 5.- P.
Tower Vilmos: Szerzetesnök illemkönyve. Tárgyalja a
szerzeteshivatásból kifolyó külső erényeket, illemszabályokat. Ara 4.80 P.
Nyéki Kálmán dr. sokat keresett könyvének II. kötete
Vallás és faj címmel megjelent. Hitvédelmi munka,
mely a faji vallás elméletével szemben felvett vita
keretében megfelel az örökléstan és fajkutatás fejlődésével szükségszerüen együttjáró teológiai kérdésekre. Ara 9.- P, kötve 12.- P .

Dr. Czapik Gyula:
VASÁRHAPI SZEHTBESZÉDVÁlLATOK
Ádventtől Gyertyaszentelőíg. Kiváló vázlatok, példákkal.
Ára 1.20 P.

Regények::
Dénes Gizella: Névtelen pap. Ara 4.60 P.
Frideczky: Róma aeterna. Ara 4.80 P.
Harsányi Lajos: Égi és földi szerelem. Ara 5.60 P.
ljjas Antal: Az emberélet útjának feléig. Dante regényes életrajza. Ara 4.- P.
Jánossy Béla: Fülemüle a viharban. Ara 3.40 P.
Legény Elemér: Jujube. Ara 1.80 P.
Nagy Méda: Megjelölt évek. Ara 3.20 P.
Nagy Miklós: Emberek a sötétben. Ara 4.60 P.
Van der Meersch-Zigány: A kiválasztott. Ara 3.90 P .
Várdai Béla: Rab magyar tájakon. Ara 3.20 P.
Vitnyédi N. István: A főtanitó úr. Ara 3.80 P .
Zaymus Gyula: Ores fészket himbál a szél. Ara 3.90 P.

Január hóra ajánljuk:
Dr. Czapik Gyula: Példák a szentek életéből című
füzetkét, amely a januári szentek életét tartalmazza. Ara 90 fillér.
Havi védőszentek. Különösen zárdákban és vallásos
egyesületekben kedvelik ezt a 365 lapból álló
gyűjteményt, amely az aznapra eső szentek életét
és kedvenc mondását tartalmazza. Leszállított ára
3.60 P.
Dr. Czapik Gyula: Beszédvázlatok családi triduum.ra.
Többféle szerző beszédeit tartalmazza a család
válságáról városi és falusi viszonylatra. Ara 1.40 P.
Blazovich Jákó: A legfájóbb válság. Intelligens olvasók
részére írt értékes mü a család válságáróL Ara
1.50 P.
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IMA A HAZÁÉRT
A Bíboros Hercegprímás által elrendelt
imaszöveg. 1 darab 1 fillér.

A hitoktatás "súlyos kötelességét"
és világiak legjobb segítője a

Kalolikus

végző

ft. papság

nevelés

(Kat. Hittanárok és Hítoktatók
Egyesületének Közlönye)
európai szfnvonalon álló, Magyarországon az egyetlen
hi"toktatási szaklap. fiavonta 1-én jelenik meg változatos
és gazdag tartalommal. Előfizetési ára évi 8.- P.
Ingyen mutatványszámot szívesen küld a kiadóhivatal:
BUDAPEST, Iti., SAN MARCO-UTCA 50.
(Papnövendékek 50 Oio kedvezményt élveznek.)

ll

Templomi szobrok, keresztúti képek,
esküvöí keresztek, iskolai és fali
feszületek, keretezett képek, mindenféle papíráru és írószer dús választékban kaphatók:

KORDA Ipari és Kereskedelmi Részvénytársaság
könyv-, papír- és kegytárgykereskedésében.
Kö:z:pont: Budapest, VIli., Mikszáth Kálmán-tér 4.
Telefon: 136-185.
Nyomdaüzem e: Budapest, VIII., Csepreghy-u. 2.
Telefon: 136-113.
Fiókok: Hódmezővásárhely, Kecskemét, Kiskunfélegyháza, Kolouvár, Szeged.

könyvek. IDegrendeJ.fjetök a Korda könyvkereskedésében,
Budapest, VIII., Hlk.s:zát.fj Kábnán-tér 4. s:á'ID..
Nyomatott : Korda R. T. nyomdájában , Budapest, VTIJ., C.epre~thy-utca 2. (Felelős : Meinin~ter Ferenc.)

Utunk"

aszkétikus folyóirat. Megjelenik a szünidő kivételével mjnden hó l-in.·"
Felelős szerkesztő: dr. Czapik Gyula. Kiadja: a Korda Rt. (Igazgató:
dr. Czapik Gyula.) - Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, VilI., Mikszáth Kálmán-tér 4. szám.
Csekkszám: 42,881. Telefon: 136-185. Fiókkiadóhivatal: Korda-fiók, Szeged, gróf Apponyi-u.
20. szám. - Erdélyi főbizományos: Korda R. T. fiókja, Kolozsvár, Szentegyház-u. 2.
Előfizetési

ára félévre 1 P 80 fill.

Egyes szám ára 40 fiU.

A katolikus életpIOgramm : egyre többet, egyre jobbat l "Legyetek
tökéletesek, miként a, ti mennyei Atyátok tökéletes lff Krisztus követője a lelki életben nem ismer megállást: egyre újabb harcokra készül,
egyre újabb diadalra indul. SZÍVós, könyörtelen harcot vív gyarlóságai
hibái, bűnei ellen és acélos akarattal igyekszik magára ölteni minden
olyan erényt, aminek még híjával van. A Krisztus nyomaiba lépő ember
egyre ·többet akar magába venni Istenből s az Ö kegyelméből. Egyre
jobban akar magába szívni az istenadta nagy igazságokból, egyre
jobban izzásba akar jönni a Lélek tüzétől. A boldog és tökéletes élet
titka a lelki mélység, Isten gondolataival való belső telítettség, meleg,
otthonos érzület és ismerel. A tökéletességre törekvő léleknek csak egy
lehet a célja: egyesülés az Istennel az Ö Lelke által. Tehát: istenülés,
édes istengyermekség. Egy újvilág, melynek - mint Prohászka mondja- ha
mély tengerei is vannak - fölöttük a hit, remény és szeretet csillagai ragyogva világítanak. - Sokaknak lelke mélyén ott él a vágy, a
több, szebb, tartalmasabb, ezért nemesebb, tisztább és igazabb élet után.
De - sajnos - ezek a jóra igyekvő emberek nem tudják, hol és hogyan kezdjék a lélekcsiszolás munkáját, ezt a legverÍtékesebb és legértékesebb munkát. Az
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a lelki életet élni akaró embernek ad kitünő útmutatást, tanácsot, elmélyedésre alkalmas cil,keket, gondolatoka.t, komoly

indítást és buzdítást s Így segít belső valósággá, ragyogó csillaggá var~zsolni a természetfeletti életbenyomások iránt fogékony olvasók lelki életét. Az UTUNK az apostolok munkáját folytatja, mikor betü által
hirdeti az Igét. Szeretnők hinni, hogy mindenki meghallgat bennünket; és szeretnők
remélni, hogy azok a kedves Olvasói és Barátai lapunknak, akik kezdet óta velünk vannak, magukévá teszik a sajtó általi igehirdetés felkarolásának ügyét, jókedvvel hoznak
áldozatot lapunkért, adják oda másoknak, ajánlják azt s hívják fel rá a jószándékú érdeklődők figyelmét. Két hatalmas ügyet mozdítanak elő Így, mint az Úr Krisztusnak világi
munkatársai: önmaguk és mások lelkének üdvösségét és a felséges Istennek dicsőségét l
TeJítsük tehát az UTUNK propagálásával, a tiszta szív zavartalan békéjével, édes valóságként megtapasztalható örömével fáradt öntudattal járó felebarátaink lelkét l Hadd törjön meg a bűn hatalma a földön l Hadd övezze mentől több tiszta szív és Istent szerető
lélek koszorúja a fehér kenyér színében közöttünk rejtőző MegváJtó szentséges Szívét l

=

VIII. énolyam, 6. szám.

UIIIIIk

A nagybójt egyik föteljesítménye az, hogy fel'9onultatja előttünk Krisztus megváltó élete legIontosabb jeleneteit. Ezt a két szövetségnek megfelelően kettős alapon teszi. Az ószövetség Krisztust jelképező és Örá világító eseményeit párhuzamosan futtatja az újszövetség történelmet
alkotó és az új időt bevezet ö jeleneteivel.
Nem ok nélkül teszi. Nem hiába vezet keresztül az évezredek hosszú és Krisztus nyilvános
élete rövidlélekzetü, szinte párnapos történetén.
Világos célt követ: Krisztust akarja megláttatni
velünk, hogy húsvét alleluj ás reggel ére megérjék
Krisztus-fogalmunk és legalább is emberileg
véve - tökéletesüljön Krisztus-szemléletünk.
E megállapításból kiindulva önként adódik.
hogy jómagunk is törekszünk elmélyíteni Krisztusismeretünket.

1942. február l.

Mert - és ezt be kell látnunk - végtelenül
sok függ attól, hogy hogyan látjuk Krisztust!
Vessük fel tehát a kérdést: hogyan is látjuk
Krisztust?
És törekedjünk tökéletesen felelni rá. Ezzel
már komoly és gyümölcsöt hozó nagy bőjti munkát végzünk.

Voltaképen hogyan is látjuk Krisztust?
Mindenekelőtt

a történelmen keresztül, villámtovarohanó eseményei keretében. Ez helyes, mert Krisztus történelmi személy, éppúgy,
mint Julius Caesar vagy Bonaparte. Csak nem
elegendő! Mert Krisztus több, mint a történelmet
csináló nagyok együttvéve. És hogy mennyire
az, azt a történelem is megsej teti velünk.
szerűen
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Utunk
Kezdjük tehát a történelemmel.
pontnak ez is megfelel.

Kiinduló-

A történelemben itt - az elkerülhetetlen rövidség kedvéért - csak a környezetet szemléljük, vagyis azokat a köröket, amelyek szinte
vasgyűrüként fogj ák körül Krisztus egyéniségét
és tevékenység ét.
Első helyen azok csoportja áll, akik magukat
a mózesi törvény - természetesen a farizeusok
és írástudók kislelkű felfogásán keresztülszürő
dött - véleménye szerint i~azaknak tartották.
Mi a farizeusok nevén ismerjük őket. Találó jellemzést Guardini ad róluk: "Jellembelileg és
politikailag a leghatározottabb és legerősebb
csoport; tulajdonképeni fenntartója a zsidó nép
történelmi öntudatának. Még mindíg a makkabeusok harcias éfoszának befolyása alatt áll és abban
a meggyoződésben él, hogy Izrael országa el fog
jönni és Jeruzsálemből kiindulva majd behálózza
és átfogja az egész földet. Ennek beteljesüléséért
kész minden áldozatra. Alighogy Jézus megjelenik, érzi, hogy az általa hozott üdvvalóság éles
ellentétben áll az ő akaratával. Ennélfogva ellenséget lát Benne, Akit ártalmatlanná kell tenni.
Erre törekszik minden eszközzel."

lU vannak még a szadduceu.sok. "A farizeusok gyűlölik őket, amire nekik csak gőgös megvetésük van. Kozmopoliták, akik már régen feladtak minden összefüggést a zsidó nép történelmével. Müveltségük alapján hellénisták, telítve
ruganyos szellemi érdekkel. Főgondjuk, hogy
hogyan élvezzék az életet. PolíÚkájuk nemzetközi,
főleg kiegyezésre irányul. Szellemileg racíonalisták és szkeptikusok. Jézusban rajongót látnak,
amilyen sok volt abban az időben. Soká egyáltalán nem törödnek Vele. Összeütközésre csak későn kerül sor, amikor a hétszer nősülő férfiú
problémáját dobják szőnyegre. (Mt. 22, 24.) A
nép a csodálatos férfiúban megsejti a Messiást,
őket pedig cselekvésre nógatja. ök azonban távol
maradnak, mert tudják,' hogy Isten országára
vonatkozó fogalmuk azonos a farizeusc-kéval. A
nép Hozzá viszi betegeit, feltárja Előtte nyomorát, hallgat Reá, el van ragadtatva szavától, megrendül cselekedetei láttára, - ők azonban nem
jutnak elhatározásra és a pillanat hangulatának
megfelelően ingadoznak. Senki sincs, aki a hely-
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'zetet tisztázó lépésre segítené őket és mindíg
csak azok befolyásának vánnak kiszolgáltatva, akik
pillanatnyilag a Sz.ót viszik." (Guardini.)

A politikai hatalom viselői is számottevő csoportot képeznek. "A {'olitikai hatalom tényezői
nem tartják szukségesnek az állásfoglalást. Jézus
földi hazájának ura, Heródes élvezetvágy ó, tehetetlensége keretén belül is önkényesen uralkodó
zsarnok. Van ugyan érzéke - Keresztelő Jánossal való kapcsolatai bizonyítják - vallásos megnyilvánulások iránt. Mélyre azonban sohasem
hatol és így az utcIsó prófétát is könnyelmüen
odadobott lovagias szavának áldozza fel. Az új
igehirdető, Jézus iránt is "érdeklődik", mint
mindenki iránt, aki szenzációként hat reá - de
esztelen az, aki bíiik benne. Egyébként ravasz
diplomata, hiszen Jézus is "rókának" nevezi.
(Lk. 13, 32.) Ami pedig a tényleges hatalom
képviselőj ét, a császári helytartót illeti, az Jézust
egyáltalán nem veszi észre. Tudja, hogy e korszakban hemzsegnek a vándortanítók és csodatevők. Ha hall is az Úrról, csak ennek veszi.
(Guardini.)
E komor, viharos háttérböl világosan domborodik ki Jézus történelmi alakja. Ö az, Akiben
a még nem egészen elfogult kortársak megsejtik
az Elj övendőt, a próféták általIgértet, a várvavárt Megváltót. Fellépésével elérkezett a beteljesülés ideje. Már "Isten országa áll a történelem
kapui elöU". (Guardini.~ A tömeg elmegy mellette, nem ismeri fel Benne Isten Küldöttjét.
"Tulajdonába jöve, de övéi Öt be nem fogadák"
- jegyzi meg erre János, az Evangélista. (1, 11.)
A józanul ítélők (Keresztelő János tanítványai)
, pedig követeket menesztenek Hozzá és felszólítják. hogy nyilatkozzék, mert tudni akarják, hogy
mit tartsanak Felőle. (Lk. 7, 18-23.)
A környezet nem kedvező. A körülmények
mostohák. A Jézus által hintett mag nagyrészt
tövisek közé kerül s azok elfojtják életét. (Lk.
8, 7.) Mindenki más halálra sebezné magát a
heves ellentmondás szirt jén. Bárki mást széj jelmorzsolna a mindinkább összeszoruló vasgyűrű,
az Isten országát visszautasító környezet. Jézus
ell'mben .:... és ez nem szorul bizonyít,~kra eléri célját, győz és megalapozza Isten országát.
Ö és csak Ö mondhatja el magáról: "Bízzatok,
én legyőztem a világot." (Jn. 16, 33.) Bizonyítja
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előre megmondott: "És az egész világon hirdetni fogják az
ország ezen evangéliumát, bizonyságul minden
népnek." (Ml 24, 14.)
A történelem sokat mond Krisztusról. Közel
hozza öt. De nem fejti meg egyéniség ét. Csak
a minden emberi vonatkozás felett álló régiókra
utal és 'megmutatja az irányt, hogy hol kell keresnünk a végső megoldást.

ezt mindannak beteljesülése, amit

•
Az egyszerű ember, aki nem mestere a szónak és aki meglátásait, benső megmozdulásait,
szinte ösztönszerű sejtelmeit magához mérten
fejezi ki, Krisztus láttára, csodáival, tanításával,
emberszeretetével szemben szíve egyszerűségében,
mint a kereszt tövében a római százados, fel,kiált: "Ez valóban Isten Fia volt!" (Mt. 27, 54.)
Azok, akik a dolfJok mélyére hatolnak, akik
látják az összefüggéseket, vizsgálják az o{wkat
és az okozatokat, akik tanultak a történelemből
és megértették, miért utal Krisztussal ,kapcsolatban az az önmaga fölött álló régiókra, vagyis
minden emberi történésen kívül álló okokra, azok
már nem az egyszerű ember szavával élnek,
midőn Krisztus-fogalmukról beszélnek, hanem
Szent János evangélista kifejezését választják és
Krisztus-képüket, a Benne látottakat "Logosznak
- Igének" nevezik.
Helyesen, miként az Evangélista is helyesen
teszi, mert ez az egyedüli kifejezés, amelyben
- emberileg szólva - minden benne van, amit
Krisztusról gondolni vagy mondani lehet.
Ez már nem történelem! Lényegesen több: felemelkedés abba a magasságba, amely minden
emberi vonatkozás fölött áll, amelyben viszont
minden emberi történés gyökerezi,k és amelynek
távlataiban teljesen kibontakozik az Istenfogalom.
Krisztust tehát legjobban Logosznak nevezzük,
mert Benne valóban az Igét látjuk.
Mit mondunk ezzel?
A feleletet a klasszikus görög gondolat története adja meg.
János is innen vette ezt a tökéletes kifejezést. Mi is az ő nyomait követjük és az előbbi
kérdést a következőképen átalakítva tesszük fel:
Mi a Logosz a klasszikus görög gondolat elképzelésében?
"Az idea (vagyis Logosz) fogalma a görögök

számára ellentmondást és védekezést jelentett
minden zavaros gondolat ellen. E szertvedélyes
és létében komolyan veszélyeztetett nép küzdelme
volt a káosz ellen. Elszánt akarata, hogy aiét
Alak, Rend, Világosság és Igazság legyen, az
ideáról szóló tanban találja kifejezését. E szerint
mindennek megvan a maga ősképe. Ami itt a
földön zavaros, változó és lényegében elégtelen,
annak az idea által van meg a maradandó helye,
világos és tökéletes ősképe az örökkévalóban. Az
ideák sokasága, általában a létezhető dolgok ős
képei összevéve egészet képeznek. Ebben találjuk
meg a lét minden értelmét és tartaimát. Ezt az
egészet nevezte a Krisztust közvetlenül megelőző
időszak. Logosznak. "A görög elgondolás szerint
a Logoszban megtalál juk az igazság, a rend, a
bölcseség, az érték és az értelem abszolút teljességét." (Guardini.)
Aki elfogulatlanul tanulmányozza Krisztust,
világosan meglátja Benne mindazt, amit a kl aszszikus görög gondolat Logosz alatt ért. E meglátás alapján, főleg, ha levonja belőle a végső
következtetést, tisztázódik Krisztus-fogalma és
kezdi sejteni, hogy kivel áll szemben, midőn
Krisztushoz, az Igéhez közeledik.
A Logoszban az eredeti görög értelmezés szerint - és erre különösen kell ügyelnünk - még
többet találunk: "Az ideák és ősképek összessége
(és mindaz. amit erről fentebb már mondottunk)
a Logosz által a beszédre van vonatkoztatva.
Altala megnyílik a dolgok értelme. Ki van mondva, beszéd által közölhető, hallás által átvehető,
és ami több, minden beszédet és az arra való
hallgatást mint Alkotó megalapoz és ezáltal kiindulópontjává válik a beszédben és az arra való
hallgatásban gyökerező szellemi közösségnek. A
Logosz alapozza meg tehát a szellem működés ét,
a szellemi élet lehetőségeit és rendjét és a szellemek (irányzatok) egymásközötti viszonyát."
(Guardini.)
Aki ezt végiggondolja, az mélyen behatol
Szent János krisztológiájába, az isteni Logosz
csodálatos világába és megérti, mit akar mondani,
midőn evangéliuma kezdetén azt írja Krisztusról: "Az igazi világosság volt, mely megvilágosít
minden világra jövő embert." (1. 9.)
Megérti továbbá Krisztus igehirdetése, tanító
és megváltó működése mélységeit. Helyes fogaImat alkot magának Róla és ezáltal eljut a "meg-
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értés teljességének minden gazdagságára, az
Atyaisten titkának, Krisztus Jézusnak ismeretére,
akiben a bölcseségnek és a tudománynak minden
kincse rejlik". (Kol. 2, 2-3.)

•
Befejezésül megint feltesszük a kérdést:
Hogyan is látjuk Krisztust?

Igyl Szent János, a kiváltságos tanítvány szemével, az ő teológiáján keresztül.
Az Igét látjuk Benne. A Logoszt.
Az Atya Vele egylényegű szavát és tudjuk
Róla, hogy az Atya kezdettől fogva ezt a szót
mondja nekünk, hogy általa "életünk legyen és
minél több legyen". (Jn. 10, 10.)

1838 IebEttár 11.
lrta: SduUIllnK Szigfrid U. S. B.
Bejárta a világot a minap a sajtóban a szenzációs hír: FeltŰDő, csodás gyógyulás Lourdes-ban. Egy
teljesen béna ember érkezett oda. Hívő lélekkel lépett a vízbe s alig egy-két hullámverés után felsikolt
ujjongó örömében: Emberekl Meggyógyultam. A merev kezem mozog, a béna lábam hajlik, emberek,
meggyógyultaml • .. Hála Istenneki Köszönöm, Szűz
anyáml. .• A nép összeverődik, a hatalmas bazilika
meglelik és az eget verdesi a Te Deum fönséges
dallama.
Nem érdekli most az embereket a nehéz gazdasági
helyzet, a nyomott politikai hangulat, a küszöbön
álló államférfiak találkozása, csak egy: a csodás gyógyulás.
Mert ebben a megbomlott és egyensúlyát vesztett,
forrongó világban is működik Lourdes; a Szűzanya
csodás kegyhelye hat és dolgozik, csodás jelenségek
történnek testben és lélekben egyaránt.

•

Ez év február havának 11. napján lesz 84 esztendeje annak, hogy Lourdes falu nehéz sorssal küszködő molnárjának 14 éves leánya, a massabiellei
barlangnál, földi szemmel megpUlanthatta az Isten
szépséges Édesanyját. Ezt a tanulatlan, irni-olvasni
nem tudó, végtelenül egyszerű kisleányt választotta
ki Isten csodálatos kegyelme arra, hogy Mária útján
rendkívüli dolgokat közöljön a világgal és zavarba
hozza az erőseket és megszégyenitse azokat, akik
sokra tartják magukat. (I Kor. l, 27.)
Történeti tény: Soubirous Bernadette látta a BoIdogságos Szííz Máriát.
Csodálkozhatunk-e azon, hogy amelyik földi szem
már egyszer látta az Isten legszebb gondolatának
testbeöltöződését, annak többé semmi sem lehet szép
itt a földön? Mert ha mi azt mondjuk: szép, mi az
Mária szépségéhez képest? Gyönyörű •.. mi az Mária
gyönyörűségéhez képest? Elragadó, pompás, fönséges . •. micsoda törpe fogalmak az Istenanya fönségéhez, elragadó szépségéhez viszonyítva? Ezért történt
az, hogy amikor a francia művészet, tehetségének, ihletének, minden tudásának felhasználásával egyik Máriaszobrot a m.á.sik után alkotta, Bernadette a fejét csóválta. - Nem ilyen volU Szebb, sokkal szebb, százszor,
ezerszer szebb volt. Kifejezhetetlenül szép volt. A
carrarai márvány hófehérsége szürkének tűnik fel a
csodálatos Asszony ruhájának fehérsége mellett, a
legszebb égszínkék színe meg sem közelíti Mária
övének kékséi!ét. Ö, ha tudnák, hollY mily szép volt

a massabiellei égi jelenség, kontárkodásnak tartanának minden ábrázolási kisérletet.
S az egyszerű molnárleányka nem egyszer, nem
kétszer, hanem pontosan tízennyolcszor látta az Egek
dicső Királynőjét. Hogyan?
Térdre ereszkedett, a rózsafűzért imádkozta, azután átszellemült arccal nézett a hófehér és kék égi
Jelenségre, aki karján rózsafűzért hordott, összekulcsolt kézzel állt a rózsák között és tanította
Bernadettet imádkozni, jót tenni és bŰDbánatot
tartani.
A kisleány tudni kívánja, kivel beszél, ki ö?
Papírt visz, ceruzát s naív bájjal, vé4telen egyszerű
séggel nyujtja az Asszony felé .•• Ird rál Mondd meg,
ki vagy. S március 25-én kap választ: Én vagyok a
Szeplőtelen Fogantatásl
Parancsot is kap: Áss itt, leányom, forrás fakad
és csodálatos ereje lesz a víznek. Templom épüljön
e helyen és azt akarom., hogya világ minden nemzete elzarándokoljon ide. Kedves lesz e hely nekem,
rendkivüli dolgok történnek itt és hangos lesz tőle
a világ.
S 1858 július 16-án. Skapuláré Kármelhegyi Boldogasszony napján látta utoljára Bernadette Krisztus
Édesanyját, itt a földön, hogy 1879 április 16-án végleg és örökké lássa öt az égben. Mert XI. Pius· pápa,
a lourdesi jelenések hetvenöt éves jubileumán, az
emberi nem megváltásának tizenkilenc százados
fordulóján, a Szeplőtelen Fogantatás ünnepén, amelyről magát a Szent Szűz a massabiellei sziklánál
nevezte, Boldog Soubirous Bernadettet apostoli tekintélyével a szentek sorába iktatja. Csalhatatlanill
kimondja, hogy a lourdesi kis molnárleányka élvezi
Isten szmelátását és kivánja ugyanakkor az Egyház
feje, hogy akit Isten ily kegyelemmel tüntetett ki itt
a földön. azt a ke"l'esztény hivők mindenkor és mindenütt buzgón tiszteljék. Igy teljesítette a Boldogságos Lourdesi Szűz Mária egyik jelenésekor tett ígéretét: - Boldoggá teszlek, leányom, de nem ezen,
hanem a másvilágon.

•

A massabiellei kemény sziklából pedig forrás tör
elő, folyik szüntelenül, egy perc kihagyás nélkül, éjjel
és nappal Vízében vakok lesznek látókká, sánták
dobják el mankóíkat, darabokra szabdalt csontok
forranak percek, sőt píllanatok alatt eggyé, rákos
daganatok tűnnek el ..•
Illy rendelte, illy akarta a Szeplőtelen IstenanyL
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1868 6ta megszakítás nélkül működik az Orvosi
Megállapító Iroda, a Bureau des constatationes médicales és kénytelen igen sokszor kijelenteni, - a legutóbbi szenzációs hirig is - hogy a vízben történt
hirtelen gyógyulást természetes úton megmagyarázni
I e h e t e t I e n s é g. Nemcsak az ember dolgozik engedjünk némi részt az Istennek isi

•

Egy szegény özvegyasszony egyetlen kistia nyomorék. Lourdesba viszi az édesanyja. Mindent pénzzé
tesz, csak elvihesse a csodatevő szép Szűz Máriához.
Ott fekszik a többi beteg közt a hordágyon. Jön az
Oltáriszentség ••.
- Jézusomi Gyógyits megl Mária segits I Valahol
egy sikoltás. Valaki meggyógyult. - Istenem, de boldog lehetl
Az Oltáriszentség odaérkezik. Aldás... Semmi.
Jézus továbbmegy. A kisgyermek ajkára keserű csa16dás húzódik. Szeme könnyes lesz. Jézus továbbmegy. •. A gyermek utána kiált:
Megállt, Jézuskám, megmondlak az "édesanyádnakl"
Az Oltáriszentsél!et vivő pap szíve mel!esik a hitből és hallatlan nagv bizalomból született "fenYel!etésen", vísszame~y, újra áldást ad. A kísgyermek örömében sikolt: Meggyógyultaml Hála Istenneki Mária,
Márial ...

•
Lourdes nem a víz csodája, hanem az élő híté.
A hegyeket is elmozdítaní tudó nagy híté. Olyan.
amínőről Szent Pál beszél... Isten egyiknek akarJa

a gyógyulását, a másiknak nem. Ki kéri számon tetteit? Ki kérdezheti Tőle: miért tetted ezt és miért
azt? •.• Bernadettel vele mentek szülei, testvéreí, a
szomszéd gyerekek, később az egész falu népe és senki nem látott semmit. Ki kérdezheti, miért csak
a kis irástudatlan pásztorleányka látta a Szeplőte
len Fogantatást és miért nem más is?
Az én titkom az enyém, mondja az Úr.
De a mi hitünk - a mienk I

•

1895 szeptember 8-án magyarok zarándokoltak
Lourdesba, hogy a "hitéletében és keresztény gondolkodásában megfogyatkozott Magyarországot a
mindíg segitő Szent Szűz oltalmába fölajánlják".
(Ez már tizennégy évvel történt az első országos
zarándoklat utáni)
A hivatalos szentbeszéd Kisasszony napján volt.
Közel félszázad után jólesik olvasni egyes részeit:
"Mária, az igazsát, ártatlanság, szentség, szűzi élet
napja vagy, s belőled sugárzik minden fény és
melegség .•.
Egyetlen vagy: fogantatásodban is szeplőtelen,
anyaságo dban is szűz, alázatosságodban is hatalmas •..
Népek, nemzetek jelennek me!! e helyen és bár
imádságuk és dalaik nyelvre különbözők, érzésben
ugyanazok s épp ezért kél összevegyült könyörgésükböl csodás éJ!i harmónia •..
Erős bízodalomtól áthatva fordulunk Hozzád: irgalmasságnak szent Anyja, betegek gyógyítója, szomorúak vigasztalója, keresztények segitsége és szent
forrásod sziklafaláról köszöntünk:
Ave, ave Mariai"

"l.egyen LéL:ességünL: Istennel
J~zus Krisztus által"
Irt., W.lter Jánot!l

Egy görög muvesz készítette hárfa húrjain a
dall á változott. Szent Agoston
szerint az úrnak ilyen csodás citerája volt a
népek apostola, aki sok szenvedésében írja a
fönti szavakat. Megnyílt számára a hit által az
út a kegyelemhez. Kifeszült húrjaiból az Úr szellője révén a legcsodálatosabb hangzatokat a szenvedések sorozata csalta ki. Extendit se ipse,
teti/1it Christus. et sonavit dulcedo veritatis. (Pl.
37. 1954.) Istennek dalt zengő eolhárfája általában minden szent, akiben a Szentlélek kegyelme
s Krisztus békéje dallá változtatnak olyan eseményeket, amelyekre mások felszisszennek, káromkodnak és keseregnek meg keserítenek másokat. .. De jól esett nekem ez a kis penitencia!" kiáltott fel egyszer Szent Domonkos, amikor
váratlan eső érte. Máskor egy Ave Maria vagy
egy Veni Creator éneklése után szent hangulatbeleütköző szellő

ban folytatta útját. .. A mennyből e/1y szál rózsa
esett lábamra" - mondta Keresztes Szent Pál,
mikor egyszer valaki nehéz tárgyat ejtett lábára.
Hányszor van módunk követni a szenteket! Fő
ként a mai zűrzavaros világban, amikor ezer
kőbe üt jük lábunkat és eső helyett kő hullik
fejünkre. Kövessük szent jeinket abban a tudatban,
hogyatürelemnek, minél nehezebb, annál nagyobb a jutalma.
Az élet ma nem véletlen előálló kellemetlenségek lelőhelye, hanem azok szakadatlan szövevénye. És Szent Pállal együtt mindegyik szent
helytállt, mert nem kényelmet keresett, hanem
áldozatossággal örök jutalmat várt abban a tudatban, hogya reménység nem engedi a meg szégyenülést. Lammenais számára az írás jajt jelentett.
Il faut que mon ame souffre pour produire.,.
Türelemmel viselt szenvedés a legszebb életnyil-

,
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vánulás. S a szent élete még ennél is több, mert
nem vonja meg magát a fedezék mögött, hanem
a legtöbb áldozatra is készen siet a küzdőtérre.
Amikor sokan ellágyulnak, leteszik a fegyvert,
vagy éppen az ellenséghez pártolnak, ők kifeszített mellel állnak szembe az ellenséggel. Hívnak
bennünket is maguk után egész az életnek dalolva
történő 'feláldozásáig.
Szent Tibor parázson volt kénytelen átlábolni
hite miatt. "Ez a parázs nekem földre szórt
virágnak látszik" mondta bírójának. Szent
Márk és Marcellián két börtönben sínylődő római
testvér közel volt a hittagadáshoz, amikor megjelent előttük Szent Sebestyén, kitartásra buzdította ő.ket, s ők rendületlenül megvallották hitüket. "Szerencsétlenek, - mondotta nekik a bíró
- okosodjatok meg, és a császár akaratának
teljesítése után kiszabadultok a börtönből." A két
testvér válasza ez volt: "Ünnepi lakomán sem volt
olyan örömünk, mint most van, amikor Krisztusért szenvedünk." Agyonnyilazták őket ének-

lésben töltött éjtszaka után. Az olasz közmondás
szerint: Chi vive in speranza, muore con canto.
Énekelve hal meg, akinek élő a reménye.
Mindenben dicsőíttessék az Úr! Ez volt szavajárása Aranyszájú Szent Jánosnak. Ezt mondta
népszerűsége tetőfokán, amikor a nép tódult szószéke alá és gyorsírók nem akarták elveszíteni
egyetlen kimondott szavát sem. (387.) Ezt mondta
egy évvel később, amikor a nép örömrivalgással
vette körül püspökszentelésén. Ezt ismételte,
amikor a császárné miatt számkivetésbe kellett
mennie székhelyéről, és a városból kivonulva
lángokban látta püspöki palotáját. És amikor
utolsó napján a katonák könyörtelenül gyalogoltatták, kimerülten rebesgette: "Mindenben dicsőíttessék az Úr!" E szavakkal halt meg.
Sok művész dalolt a fájdalomról zenében és
költeményben egyaránt. Sokan énekelték meg
mások jaját és baját. Saját szenvedéseit csak a
Szentlélekkel megerősített szent tudta ilyen gyönyörű eolhárfára ílIő himnuszban kifejezni.

A. uyerlyfts:zenlelói uer1i«:éL: ...
... •• 1...luic. I .....án S. S.
Egyszerű, szelíd gerlepár volt, amilyen százával röpködött a Galileai-tó kék tükre fölött, vagy
turbékolt a libanoni cédrusok lombernyői között.
Talán éppen ringó búzatáblákról, hidegvizű forrásról álmodoztak, amikor elfogta őket egy zsidó
suhanc. .. És másnap nagyokat dobbanó szívvel
ott szorongtak az új gazda markában, ott valahol
a templom piacán... Szemükben megvillant a
félelem, - mint a beduin pásztortűz a sivatagi
éjtszakában - valahányszor a csavargó rekedt
tülök-hangon el-e1kiáltotta: "Galambot vegyenek! ... "
Igy állt meg előttük a Szent Szűz, a fiatal
édesanya, akire igazán ráillettek Vörösmarty szavai: "hablengés minden kis mozdulat ja". ölében
a Gyermek ... Pirinkó kezével kedvesen kapkodott a zuhogó napsugár után.
Nézte a két kis pihegő jószágot és megszólalt
csöndesen. Hangja még visszhangozta az első boldog karácsonyéjtszaka melegét: "A két kis gerlicét megveszem."
Igy cseréltek gazdát. A suhanc piszkos köntöse alá dugta a néhány garast és fütyörészve eltűnt a tömegben. A Szent Szűz pedig fínom kezével magához szorította a két pihés gerlefejet.

,

Ez a két gerlice története. Igy lettek rabok és
így szakadt meg szívük véres áldozatként Istenért.

*

És azóta is, ó Gyertyaszentelő Boldogasszony,
hányszor megállsz előttünk és fehér, simogató
kezedbe veszed remegő, rab lelkünket!
A mi életünk is olyan, mint a két jeruzsálemi
gerlicéé ... Egy darabig csak ott csattogunk erős
izmú szárnyakkal a boldogság kék tava fölött, az
öröm napsütésében. De aztán hányszor ránk tör
egy-egy titokzatos hatalom: a lelkek útonálló
suhanca - és durva markába szorít. Eláll a lélekzetünk és piros szívünk egyre elhalóbban dobolja
a lélek pusztulásának szomorú halálindulóját ...
Milyen jó, hogy ilyenkor Magadhoz ölelsz bennünket. Gyertyát gyujtasz a sötétben, amelynek
lángját nem oltja el a tomboló orkán. Szétsiklik
a fény. És ami idáig ijesztő, borzongató árnyék
volt, most békévé csitul.
Milyen jó, hogy most is, amikor lassan több
lesz a repülőgépanyahajó, mint a galambdúc, amikor ezer és ezer boldog emberszív szakad meg
a fegyverek összependülése közt, te csak lobogsz,
lobogsz, februári Gyertya!
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Ha a te lángodnál melengethetjük meg didergő
lelkünket, akkor hisszük; hogy reményeink nem
fakulnak majd ki, mint a sárbaejtett rózsaszirom
és vágyaink sem hullanak le az élet fájáról lila,
fonnyadt, dércsókolta levelekként ...
Igen, te kellesz nekünk, szentelt Gyertya. A
te fényed többet ér, mint az ezerkétszáz lóerős
dinamók vakító fénycsóvája, mert nem mesterséges, nem reklámcsillogás, hanem hitet jelképező
lobogás. Amíg te világítottál, a katakombák sötét üregei is édes otthonná alakultak, most pedig
- nélküled - fénytócsákban fürdő körutainkon
dideregve, vacogva bandukolunk.
Ó, Gyertyaszentelő Boldogasszony, hadd mondjam el azt az esetet, amikor fényed, lelked illata
besugarazott egy hitetlen szívet. Csak ennek az
egynek legyek krónikása. Mert ki tudná számon
tartani valahányszor a tavaszi napsugár virágba
bomlaszt egy-egy rózsabimbót ?
Az erdő zömök bástyái úgy állnak a rekkenő
afrikai napsütésben, mint a kőbevésett akarat. A
sivatag homoktengere szemetkápráztatóan, higanytengerként csillog ...
Az egyik ablaknál fiatal gyarmati tüzérhadnagy ül. Nézi az izzó sivatagot és a pálmafák lusta,
déli lengés ét a látóhatár peremén. Psicari Ernő
nek hívják. A hírhedt, hitetlen Renan unokája ...
Éppen azon gondolkodik, hogyan lehetne és kellene segíteni ezen a kietlen, egyhangú Afrikán.
Becsületesebb helyez, mint Európa erkölcsi mocsarakban fuldokló városai. Mennyivel tisztább ez
az ormótlan kőbástyal' ... Csak ne szaggatnák lelkét azok a gyötrő gondolatok: Istenről, lélekről,
Krisztus istenségéről, a kinyilatkoztatásról ...
'Miközben így tépelődik, keményen összependül a háta mögött két sarkantyú.
- Hadnagy úr, alázatosan jelentem, levelező
lap érkezett.
Közben már át is nyujtja a képeslapot. A Boldogságos Szűzet ábrázolja. A kép alatt rövid
írás: "Ez a szépséges Szentszűz úgy látszik miattad siránkozik és szeretne megölelni téged. Sokat
imádkozunk érted!"
- De ki mondta nekik, hogy imádkozzanak
értem? - pattan föl a fiatal tiszt. A feladó t
nézi ... Egy bizalmas barátja nevét olvassa, aki
a párizsi katolikus egyetem filozófiai karának
tanára. És megjelent előtte a derűs arc, amelyen
mindíg olyan szépen visszatükröződött a hit és
a mély tudomány ... Nem, ez a művelt, kemény
lélek nem lehet képzelgő!
Értem sír a Szentszűz . .. Imádkoztok értem ... - mondta halkan.
Ettől kezdve nem volt nyugalma. Hogy elűzze
a kínzó lelkiismeretfurdalásokat, az erkölcstelenség karjába vetette magát. Akicsapongásban
keresett békét. Szívére egyre jobban rászállingózott a korom. Lelke - ez a halálra sebzett sas -

érezte, hogy szárnyát levagdosták és itt kell megfulladnia a bűzhödt mocsárban.
S amikor már-már egészen kétségbe esett, megjelent előtte egy ragyogó, tiszta arc. A Szentszűzé.
A fiatal hadnagyon már mutatkoztak a kicsapongás jelei: az árcán vörös pattanások, a
torkán útálatos daganat ...
De az az arc még mindíg ott lebeg előtte.
Most is ott él elevenen az emlékezetében. És sír
és hivogat ...
Dehát csakugyan értem sír ez a bájos, fenséges szempár?
Olyan fájdalmat érzett, - 'írja a tékozló fiú
amelyet azelőtt még soha. Tekintetét nem
tudta levenni többé a Szentszűzről. Nem is próbálta meg soha. Ott ragyogott lelkén örökre a
Boldogasszony képe.
1914 augusztus 22-én Belgiumban, az ágyúja
mellett, hősi halált halt egy francia tüzérhadnagy.
Kezében görcsösen szorongatta a szentolvasót.
Psicari Ernő volt, Marokkó kizsákmányolóinak
réme, a Szentszűz boldog gerlicéje. Magához
ölelte őt is a Boldogasszony, hogy áldozat legyen
Krisztusért.
Psicari Ernő hadnagy, te megfogadtad a gerlicék tanítását: csak annak van igazi öröme, aki
ki tud emelkedni ennek a földi életnek fojtó,
szorító karmai közül és erős szárnycsapásokkal
nekivág a végtelenségnek, ahol a béke és szeretet
melege megnyugvást, biztonságot ad.

•

Gyertyaszentelő

Boldogasszony, amikor erre
a hadnagyra gondolok, eszembe jut egy gyermekded rege. Fönn északon, a csipkésszélű gleccserek közt mesélik hallgatag, kékszemű emberek,
a tenger fiai.
Egyszer egy izlandi halász olyan merő en
nézett az északi fénybe, hogy nem tudott ellenállni az árnak. A habok a mélységbe vonták, a
kavargó örvénvbe rántották és az átlátszó hullámok alá zártAk - de a halász szemében örökre
ott maradt az északi fény ...
Gyertyaszentelő ünnepén mi is azért könyörgünk, Boldogasszony, hogy a Te arcod is ott
ragyogjon mindíg a lelkünk tükrén, mint az
izlandi halász szemében az északi fény, vagy a
két gerlice rebbent pillantásában a Te szelíd
mosolyod. Hisz úgy fázunk, úgy fojtogat bennünket valami ismeretlen hatalom. Fájó, görcsös
szorításában így esdeklünk mi árvák, magyarok:
"Télvilá l! van, fagyott, süket,
j ó lelkeknek éneküket
ördög fojtja, szél vihogja,
s mint a havas mezők foglya,
bújunk, bujdosunk és fázunk,
s oly sötét, rideg a házunk:
szent kezed gyertyát gyullasszon
elöttünk, ó Boldogasszony."
(Lendvai István: Februári ének.)
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"Boldogok az irgal ... asoL:,
... ert ök irgal ... asságot nyernek"
Iri .. : dr. Városi Is .... á ..

Megcsod'álom gyakran a szentistvánnapi vagy
nagyboldogasszonynapi rakétákat. Az utcákon hullámzó tömeg bámul a piros, kék, lila, sárga csi1Jagokra, amint fölfutnak a magasba és bevilágít ják az
eget. Félóra mulva a rakéták csillagai eltünnek nyomtalanul és az emberek csalód~Ltan ballagnak hazafelé. Csak az égen ragyog,nak tovább az igazi csillagok, amelyeket félórára elhomályosítottak a vásári
fények Az Isten csillagai, amelyek évezredek elÖott
is ragyo~tak és ragyogni fognak évezredek mulva is ...
Níncsmáskép ez az igazságok világában sem.
Jönnek és magasba futnak az emberi tudás csillagai.
Elhomályosítják az isteni tudás örök fényeit. Aztán
pár év mulva nyomtalanul eltünnek. Az lsten fényei
pedig ragyognak időtlen időkig. Jöttek régi bölcsek
és modem liberális apostolok. Jöttek ilyen színű és
amolyan színű szocialisták. Annyihan megegyeztek,
hogy föl akarták forgatni fenekestül az emberi társadalmat. Hirdették: majd ha győz az eszménk, akkor
nem lesz több nyomorúság a földön. Nem lesz alamizs.na és mi.n.denki nagykanállal eszik... És ,az emberek hittek ideig-óráig. De azután mindíg csak rájöttek, hogy nem igazi csillagok ragyognak előttük,
hanem csak raké!ták. Szép csalódások és tetszetős
hazugságok, amelyek hamar kialszanak. És ha kialudtak, akkor föltűntek ismét az elhomályosított Evangélium örök csillagai ...
Egy ilyen evangéliumi fenysugár, amely ott fényHk különleges erővel a társadalmi hamis próféták
fölött, a krisztusi mondás: "Szegények mindenkor
vannak veletek:' (Jn. 12, 8.) Vagyis: testi-lelki nyomorral mindíg fogtok találkozni. Akármilyen államrendszer jöjjön. Ha csak tíz ember fog élni a kihűlő
földön, de legalább öt még azok közül is segítségre
szorul. Hozzátartozik ez a mi elbukott emberi socsunkhoz. Nekünk hüségeseknek kell lennünk a próbán, amelynek Isten alávet minket, mielőtt odaadná
az eget. És e próba egy része éppen abban áll, hogy
Isten kedvéért szeretnünk és segítenünk kell a nyomorúságba jutott felebarátot. És ha ez:t meg tudjuk
tenni, akkor nyugodtan nézhetünk a próha nagy zárójelenete felé. Hiszen a Hegyi Beszéd öotödik igazságában maga Krisztus hirdeti nekünk: ,.Boldogok az
irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek." (Mt. 5, 7.)
Vajjon nem felejtettük még el, hogy ,mi az az
irgalmasság 7 Hogyan felejlteUük volna, hiszen keresztények vagyunk. Az irgalmasság nem más, mint a
ba;ba ;utott felebarát iránti szeretet. Erkölcsi erény.
A bennünk rejtőző részvét kivirágzása, amellyel segíteni akarunk a másik ember testi vagy lelki nyomorúságán. A Krisztus-követés egyik fölséges útja és módja ez.
Mert Krisztus ugyancsak irgalmas volt közöttünk és
irgalmas ma is az emberekkel szemben. "Szánom a
sereget" - mondotta a pusztában és csodálatos kenyérrel segített az éhezőkön. (Mt. 15, 32.) És szánakozott a naimi ifjú édesanyján. "Jézus, Dávid fia,
könyörül; ra;tunk" - kiáltotbák hozzá a betegek és
Ö könyörült rajtuk. Inaszakadtakon, ördöngösökön,
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vak ok on, poklosokon, bénáJkon, sániákon, némák on ...
Nemcsak a testi, han~m a lelki szükségben szenvedökkel is irgalmas volt. Mennyit zsörtölödtek az írástudók és farizeusok, hogy íme, Jézus betér 'a bűnösök
házába és asztalukhoz ül. Sötl Még egyik apostolát
is a vámosok közül választotta. Mennyire acsarkodtak
ellene Simon farizeus vendégei és Ö mégis megbocsátott a bűnbánó Magdolnának. Visszautasítja a farizeusok sivár lelkületéIt: "Tanul;átok meg, mit tesz az:
Irgalmasságot akarok és nem áldozatot." (Mt. 9, 13.)
Tehát nem külsőséget, hanem I.;;t.ent, de embert is
szerető lelkületet, És amikor látia 'ismét a sereget,
amelynek nem voltak áldozatos vezetői és azért "elszéledezének, mint a pásztor nélkül való ;uhok ... mondá tanítványainak: az aratás ugyan sok, de a
munkás kevés. Kér;étek azért az aratás Urát, hogy
küld;ön munkásokat az ő aratásába". (Mt. 9, 36--38.)
A négy evangélium úgyszólván valamennyi fe;ezete
arról tanúskodik, hogy az irgalomnak mérhetetlen
tengere hullámzik Krisztusban. Minden lépése, cselekedete, szenvedése az, emberek, iránti irg,almasság megnyilatkozása. Nem is tudja más megközelHeni az Urat,
csak az, aki föl tudja mérni valamelyest az irl!alom
mélységeit. De az Istenen kívül ugyan ki p.róbálhatja
maradék nklkül fölfogni az Igét: "Jöiietek hozzám
mindnyá;an, kik fáradoztok és terhelve vagytok és
én megnyugtat/ak titeket." (Mt. 11, 28.)
Természetesnek vesszük, hogy Krisztus végtelenül
irgalmas. És elméletben természete.mek vessz:ük azt is,
hogy tőlünk irgalmasságot kíván. Hiszen ma már
szinte el sem tudjuk képzelni a világot irgalmasság
nélkül. Még azok sem, akik egyébként hadilábon á.Llanak az irgalommal elméletileg és gyakorlatilag egyaránt.
Hogy nekünk vannak kórházaink. Hogy vannak
missziósaink. Hogy vannak szerzeleseínk és apácáink,
aikik egész életüket ott töltik a kórház:i termekben.
Hogy nekünk van nólai püspökünk, aki saját személyét ajánlotIta föl rabszolgának, csakhogy e,!y kétségbeesett anya rabszolga fiát kiszabadíthassa. Hogy nekünlk
van Szent Erzsébetünk és Páli Szent Vincénk, akik
egész életüket a szegények szeretetének szentelték.
Hogy vannak Borromei Károlyaink és Rudnay Sándoraink, akik minden vagyonukat szétosztották, ha
máskép nem tudtak segíteni... Igen. Min,dez természete~k tűnik előttünk. Katolikus levegőben élünk
és nem tudjuk elképzelni, hogy ez máskép is lehetne.
Aminthogy azt sem tudjuk elképzelni, hogy mi is
lenne, ha egy órára eltűnne minden levegő a föld
színéről.

Pedig Jézus Krisztus el;övetele előtt az irgalmasság
ismeret/en logalom volt. Legfeljebb az ószövetségi zsidóknál találunk néhány szép példát az irgalomra. D~
ők is csak a saját hitsorsos.aikkal szemben gyakorolták
azt. Isten remekbe alkotta az emberi szívet és azért
nem hiányozhatott abból a részvétre és irgalomra való
hajlam. Ez igaz. A bün szörnyüséges jégverése azonban
kéreggel vonta be ezt a fölséges hajlamot. Nézd meg a
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gyümölcsfák harmatos bimbóit egy-egy hirtelenül jött
fagyos éjtszaka után és megérled, hogy mi történt szívünkben az első bün után. Hogy hoV'á lett természetes
bája. Hogy mivé lett a reszvét is benne ...
Milyen büszkék vagyunk mi nagy gondolkodóinkra.
Pedig milyen sivár szíve volt legtöbbnek. Ciceró gúnynyal, Seneca megvetéssel szól csak a szegényekről. Sőt!
a szánalmat jellemhibának mondják. Horatius sok szép
jelzöt összehalmozotl, de a szegénység mellé csak
"piszkos" jelzöt taláLb. Ú igen. Irtak tündöklő könyveket. Ámde tudtak lemú uzsorások is. Kizsarolták embertársaik millióit és vagyonokat harácsoltak össze
saját kedvteléseikre. Nem voH előttük ismeretlen bűn.
Igaz, néhány erényt is megiSlIllerlek, az irgalmasságot
azonban nem tudták megismerni. Pedig ők voltak az
akkori szellemi élet prímhegedüsei. Ezeket emlegetik
mint a klasszikus műveltség képviselőit. Egyesek olvadOZTHJk nagyságuk varázsától és kedvükért hajlandók
rossz pontot róni a 'diadalmas kereszténységre is. És
vajjon másképen van talán manapság a dolog azoknál
a népeknél, akik nem ismerik Krisztust? Nem. Tanulmányozd kissé a pogányok életét és látod a különbséget. Sőt a mai keresztéJIyek is vLsszakanyarodnak ezen
a ,téren az örök pogánysághoz, ha egyszer megfeledkeznek Krisztus példájáról és tanításáról ...
A mi fülünkben azonban állandóan ott cseng az Úr
szava: boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot
nyernek ...
És mi szent érdeklödéssel kérdezzük Krisztust:
Uram, hát hogyan és mikor lehetünk mi irgalmasok?
És Krisztus elmondja nekünk ismét és ismét az irgalmasság testi cselekedeLe.it. Adjatok enni az éhezőknek.
Adjatok inni a szomjazóknak. Ruházzátok a ruhátlanokat. Látogassátok a betegeket. És így tovább ... És
ha valakinek nincs kenyere, itala, vize, ruhája? És ha
valakinek még egészsége sincsen? Az most már egyszerűen sohasem lehet irgalmas? Ú nem. Mert Ime JéZ'\LS ismét elmondj a nekünk az irgalmasság lelki cselekedeteit is. Tanítsd a tudatlanokat. Vigasztald a
szomorúakat. Intsd meg a bűnösöket. Mindezt meg tudod tenni a legnagyobb szegénységben is. És ha megteslled, talán nagyobb jót tettél, mintha hideg szívvel,
de marék számra szórlál volna aranyat az emberek
közé, vagy unottan osztobtál volna smaragdköveket és
jáspisokat a szűkölködőknek ... És még ha ajkadat
sem tudod szóra nyitni, ha magad is ott fekszel negyven fokos lázban, cserepes szájjal, égő szemmel a kórházi ágyon, még akkor is lehetsz irgalmas mások iránt.
Vidám társaság van együtt. Az ismert gazdag ember idegesen szól: - Mégis csak nem jó berendezés,
hogy az ember halála után nem viheti magával még a
pénzét sem ...
A jelenlevő plébános mosolyogva válaszol:
- Uram, téved. Mindenki magával viheti pénzét is
az örökkévalóságba.
A gazdag meghökken ...
- Na erre kíváncsi vagyok magam is.
- Egész egyszerű a dolog - szól a plébános.
Hiszen ismeri Krisztus szavait: Amit egynek a legkisebb testvéreim közül tesztek, azt nekem teszitek ...
Ha tehát pénzével segít a szegényeken, akkor pénzét
az Istennek adja. Márpedig amit az ő nevében adunk,
annak százszorosát kapjuk majd vissza tőle ...
Érdekes és okos válasz ez. Egyszerű és vnágos. Nekünk is szól talán. Ha pedig a nehéz gazdasági helyzet
amúgy is súlyos gondok elé állít, akkor legalább az
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it·galmasság ldki cselekedeteiben legyünk találékonyak.
Egy Miatyánkkal segítsük legalább, akinek kenyeret
nem adhatunk. Egy tJdvözlégyet mondjunk el legalább
a betegért, akin már nem tudunk segíteni. Az utcán
hallod: káromkodik valami kis süvölvény. Szólj rá. Ez
is az irgalmasság erénye. Gyász érle szomszédodat, hivataItársadat, kollégádat. Mondj néki néhány vigasztaló szót a sablonon túl. Igy is gyakorlod az irgalmasságot ... ts csak az örökkévalóságban fogod megtudni,
hogy az irgalmasságod piciny rügyeiből milyen csodálatos virágok fakadtak ...
Látszólag talán jelentéktelen jutalom az, amit
Krisztus Urunk az irgaLmasoknak igér. Allt mondja,
hogy boldogok lesznek, mert ők is irgalmasságot nyernek ... Kitöl? Az Isten<tőI. De vajjon akad-e közöttünk
olyan, aki nem szorulna rá az lsten irgalmára? Melyikünknek nincsenek bűnei? Ki ne hallotta volna közöttünk Szent János levelének súlyos szavait: "Ha azt
mondjuk, hogy nincs vétkünk, magunkat csaljuk meg
és igazság bennür.k nincsen" (Ján. I 1, 8.)1
ValamEmnyíen bizalommal reméljük ugyan, hogy
lsten megbocsátja bűneinket. De ez. a bizalom még
fokozható. És mi két kézzel kapunk minden után, ami
ezt a bizodalmat növeli bennünk. Az Úszövetségben
pedig azt mondja az angyal Tóbiásnak: " ... az alamizsna megszabadít a haláltól és az az, mi megtisztít
a bűnöktől és irgalmasságot s örök életet szerez." (12,
9.) Ami azonban az alamízsnáról áll, az áll egyúHal
az irgalmasság minden testi és lelki cselekedetéről is.
"tn is mondom nektek: - szól az Újszövetség Krisztusa - szerezzetek magatoknak barátokat a hamisság
mammonjából, hogy mikor megfogyatkoztok, befQgadjanak titeket az örök hajlékokba." (Lukács 16, 9.)
Vagyis éljünk irgalmasul a ránk bízott földi értékekkel, anyagi és szellemi kincseinkkel és akkor megkapjuk a végső ál/haJatosság kegyelmét és maga lsten fog
befogadni minket az örök égi hazába.
És még ha a halál után a tLszUtóhely szenvedései
várnak ís ránk, de ott ia érezni fogjuk földi irgalmasságunk gyümölcseit. Mert segítségünkre siet az Egyház és
segítségünkre sietnek azok is, akiken segítettünk. Imákat küldenek utánunk. Szentmiséket mondanak érlünk.
Buzgólkodnak, csakhogy minél előbb véget érjen tisztulásunk és megillyíljék előttünk az Úr által megígért
örök hajlék. Milyen szomorú lehet a lélek útja, ha a
földön nem akarl hallgatni a Hegyi Beszéd Krisztusára. Milyen gyötrő a halálküzdelem, ha eszébe jut
akkor a haldoklónak a kinzó gondolat: ugyan irgalmas
lesz-e hozzám az lsten, aki a földön nem akartam
tudni szenvedő embe.rtársaimról?
Van még talán a mi szívünk körül is a kéregböl,
amellyel a bűn jégverése vette körül egykor az emberi
szívet. Ha úgy érezzük, hogy bennünk hiányzik a
részvét és hogy nem szívesen s~ítiin:k másokon, akkor
egész biztosan van. De az lsten leégeli a kérget, ha
mi is akarjuk. Jelentkezzünk az Úr elött: Mester, én
nem akarok pogány lenni ... Követni akarlak ... ts
mert csak az igazán irgalmasok követhetnek, én is gyakorolom ezt a fölséges erényt .•. Adj kegyelmet nekem!
ts ha az Úr meghallgat, akkor eltűnnek előlünk
hamar az emberi bölcseség színes rakétái és fényleni
fog fölöttünk Krisztus csil/aJ!os ege. ts azon az égen
az egyik legmélyebb {üzű csillag az irgalomról mondott
igazság: boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot
nyernek ...
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E...lé~e:zés ÁrpádLá:zi Boldog Margiira
Irha: P. GOI091

Hétszáz év távlatából töretlen fényben sugárzik felénk Árpádházi Boldog Margitnak, IV. Béla
király leányának hősi élete, tiszta alakja és engesztelő lelkülete.
_
A szent királyleány a magyar nép első, legnagyobb megpróbáltatásának idején, a tatárjáráskor született. Gyermekkora atyjának, Béla királynak hatalmas országépítő éveire esik, amikor a
magyarságnark egyrészt a keleti ellenség szörnyű
pusztításait kellett eltüntetni és egy erős Magyarország új alapjait lerakni, ugyanakkor másrészt
erősen felkészülni az évtizedeken át minduntalan
fenyegető tatárság komolyan várható támadásaival szemben.
lV. Béla, árpádházi királyainknak e kiemelkedő
alakja, kora teljesértékű világszemléletének alapjain állva, egész munkát akart végezni. Az ország
"második megalapításának" sokrétű munkáját
egységes alapra kívánta fektetni: az Úristen egyedül biztos, hatalmas támogatására! Mélyen vallásos
lelke megérezte, hogy a tatárjárás szörnyű csapásának végső elindító i között a magyar vétkek súlyosan estek Isten mérlegébe! A továbbra is fenyegető, pusztító tatár betörésekkel &"'Lemben a király
keresztény gondolkozása a várak építését lényegesnek tekintette, de nem elegendőnek! Ott égett
a lelke mélyén egy fönséges ,keresztény gondolat:
az igazságosan sujtó Isten kiengesztelése a mult
vétkeiért, és ezáltal a bekövetkezhető, rombadöntő
csapások feltartóztatása és elhárítása a megbántott, de kiengesztelt Isten áldó erej ével! Ezt a
keresztény meggyőződést nem homályosította el
lelkében a felépülő ország virágzása, a nemzet
haderejének megszilárdulása, de még a sikerrel járó védekezés sem az ország ellenségeivel
szemben ...
Engesztelés a magyar népért, ez a megrendítöen komoly és sürgető igazság betöltötte hitvesének, Mária királynénak szívét is. Fogadást tett
a királyi pár, hogy ha Isten megkönyörül a végveszélybe döntött országon és sikerrel áldja meg
az országépítés és a kűzdelmes védekezés munkáját, gyermekét, a kis Margitot kész az Úr Jézus
szolgálatára szentelni!
•
Isten elfogadta ezt az igazán királyi áldozatot.
Elfogadta a szent királyleány gyönyörűen bontakozó életének nagy áldozatát, annyi imának, vezeklésnek, könnyes virrasztásnak, embertestvérszolgálatnak ragyogó összfoglalatát. Az ország
felépítését romjaiból teljes siker koronázta: a
tatárság, ez a keleti rém ettől kezdve sohasem
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tudott döntően erőre kapni, sőt megkezdődött
ennek az öldöklésben és pusztításban fogant katonai hatalomnak lassú elsorvadása, szétesése ...
Mindezeken felül a királyleány hősi engesztelő
élete a magyar nép vétkeiért, Boldog Margit éjtszakába nyúló imája édes hazánkért, bőjtje, véres
vezeklése, nagy és apró áldozatainak szüntelen
eget ostromlása olyan drága Isten-adományt szerzett meg a magyar nép számára, amely a következő hét évszázadon keresztül láthatatlanul,
de biztosan kitapogatható módon nemzetet
fenntartó erőként kapcsolódott bele a magyarság
történelmébe. Ez az erő nem más, mint az lstent
engesztelő, hazánkért, népünkért könyörgő jellegzetes magyar lelkiség, amelynek Boldog szűz Margit drága, áldozatos életpéldája volt szülője ...
Ezt az áldozatos lelkiséget köszönjük az árpádházi szent királyleánynak!
Ez a hazáért engesztelő lelkiség azóta egészen
át- meg átjárta a magyar nemzedékek istenhívő
millióit. Csak egy pillantást vessünk arra a fejlődésre, amelyen keresztül ez az áldozatos magyar lelkiség kialakult.
A magyar lelkület engesztelő vonása tehát a
Duna apró szigetének, a Nyulak-szigetének zárdájából indult el, ahol a szent királyleány Istentől
felajánlott küldetését nagylelkűen átvette és maradék nélkül betöltötte. Az engesztelés küldetésének lelket lefogó gondolata Margit lelkéből átplántálódott a mellette élő és a nyomába lépő magyar leányok szívébe is. És szívtől szívig gyúlt fel
ennek a megremegtető magyar hivatásnak szent
tüze: engesztelést nyujtani Istenurunknak a felhalmozódó magyar vétkek ért, elhárítani a bekövetkezhető megérdemelt büntetéseket s így biztositani a magyar nemzet életét időtlen időkig! Az
izzó hazaszeretet legértékesebb, leghősiesebb virágzását és drága gyümölcstermését az ősi magyar
kolostorok rejtették magukba ... A hazáért felajánlott imádságok, szentórák, vezeklések, nehéz,
fárasztó munkák Boldog Margit születése óta újból
és újból áldásra kényszerítették Istenatyánk igazságosan sujtó kezét ...
A magyar hazáért és népért engesztelő lelkület
hét évszázadon át szüntelen virágzott a rombadűlő, kipusztul ó, de újra meg újra felépülő, meggyarapodó magyar zárdák falai között. S a magyar
keresztény expanzív lelkület sajátsága folytán
nem maradt elrejtve. A kolostorokból kiáradt a
magyar nép felé. Behatolt a főnemesség lelki világába, hogy beérett gyümölcsként egy-egy főúri
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sarj buzgó szerzetesi életében teljesedjék ki. És szívében tovább ég ... És áldozatos nemzetnevelő
lehatolt a jobbágy kunyhókig, hogy gyönyörű, munkájuk nyomán újból és újból beleplántálódik
máig fennmaradt ősi imádságokban, énekekben, a felnövekvő magyar leánynemzedékek lelkébe,
vallásos szokásokban kristályosodjék ki.
ohogy aztán mint édesanyák meggyujtsák családHogy mennyire a népeket vezérlő Isten bő
juk kicsiny szentélyében az engesztelés örökkezű ajándéka volt a szentéletű ,királyleány küllámpáj át.
detése s a nyomában kifejlődő engesztelő, áldoBoldog Margit lelkülete a mienk! És csodálazatos magyar lelkület, misem mutatja jobban, tos, éppen akkor, amikor megpróbáltatással terhes
mint az, hogy bár a margitszigeti klastrom romok- idők nehezednek a magyar népre, a vétkeinkért
ban hever, a városok és falvak szerzetházaiban ezt engesztelő lelkiség megújul és felfokozódik mina jellegzetes magyar gondolatot bontogatta és bon- den igazi, ép lelkű magyar szívében!
togatja ma is az Úr! A magyar szerzetesnők jóMinden magyar meggyőződéssel vallja, hogy
része tudatosan ovagy öntudatlan ihletéssel Bol- amint Boldog Margit élete és áldozata kedves
dog Margit nyomain járrlak, az ő hivatását ho(doz- volt az Úr előtt és áldásthozó a magyarságra,
zák szívükben és igyekeznek megvalósítani éle- nekünk is megadja az Úristen a kegyelmet, hogy
az örökségbe kapott engesztelő lelkiséget hordoztükben ...
A szent királyleány lelke ma is közöttünk él, zuk és így népünk fennmaradását, a keresztény
tüze az áldozatos életre vállalkozó magyar nők Magyarország kialakulását biztosítsuk.

IrodaloDI
Az Atya kincsei. Irta: B1a~kó Mária. Budapest,
1942. Korda R. T. kiadása. 152 l. Ára 3.50 P, kötve

5.- P.
Blaskó Mária, a hűséges és áldozatos munkatárs,
hálás szívének túlcsorduló szeretetéből a gyermekvilágban is emléket kíván állítani az immár százezrekre izmosodott szívgárdisták nagy alapító atyjáfIak, P. Biró Ferencnek. És megírta al; atya életrajzát.
Mária néni a gyermeklélek gondo.Jatvilágához alkalmazza írását, azért tudja oly vonzó, oly követésre
ösztönző közelségbe hozni az Atyát. A keleti végvárban, Munkácson indul evilági útjára a gyermek,
akiről a család és az ismerősök nem is sejtik, csak
a jó Isten tudja, hogya fiú szívében ott van elrejtve
• "bölcsek köve". Nem a középkori értelemben, ho~y
• közönséges anyagot mesterséges módon arannyá
váLto~~assa, hanem a Jézus Szíve-tisztelet: a csodákat
teremtő szeretet, volt a "bölc.ek köve", melyet Jézus
Ferike szívébe is elrejtett. Atyja kénytelen űzletét bezá.rn.i s akkor új élet kezdődi.k a hangulatos Sajgóerdőben. Feri a madárdalos erdőt járja és fogékony
lelke a természet szerelmesévé válik. Testvérkéi sorban
eLhaLnak mellőle, csak István báJ: y ja marad élcll::-e.n.
Vidám gyermekévek után a munkácsi gimnáziurr,ban
elvégzi a négy alsó osztályt, majd Szatmárra kerül.
Itt szólal meg lelkében az Úr Jézus riadója: Jöjj, lé~y
egészen az enyém! Küzdj velem és értem! Erős lelki
tusák után a szatmári szemináriumba kéri felvételét, de nagyon szeretett szüleinek hal:\.1a után a iezsuiták nagyszombati ujoncházának ajtaján kopogtat. A
hosszú tanulmányi évek alatt egyre jobban kitűnnek
nagy adottságai: a szónok, az író, a ~zcrvező, az új
gondolatok embere. Még szatmári tartózkodása alatt
megismerkedik a Jézus Szíve-tiszteletlel, de most
mind erősebben érzi le'kében a mindent lelki aranynyá változtató titkot. E Szív szolgálatában áll nagy
tettekben gazdag élete, arr·it csak vázlatosan is hoszIZÚ volna ez ismertetés keretében felemlíteni. SzóIZéken, gyűléseken, a gyóntatószékben csak egyet

hal'lgoztat: Ajánljátok fel magatokat Jézus Szívének I
az apostoli hévvel hirdetett programmból
fakadt a "Szív-család" A Szív ujsággal, Népleányokkal, szívMrdistákkal. Ezt a csodálatosan szép
életet pergeti le Mária néni a magyar gyermekeknek, az ő felfogásuknak megfelelő formában, "hogy
azok is, akik szerr,élyesen rr,ár nem ismerték a jó
Atyát - e könyvből megismerjék, megszeressék és
hirdetni tudják: A rr.agyar Szent Szív-hadsereg vezére
a Szív-atya volt: PH er Biró Ferenc és most is őt
tartjuk lelki vezérünknek!"
P. Biró Ferenc S. J.: " ••• Édességes illatul szol~ljunk." Budapest, 1942. Korda. 63 l. Ára 60 fillér.
J ézus Szíve nagy aposto'ának két elrr,élkedése a
mindent áldozatul elégető szeretetről. Az elsőben a
szerzetesi élet áldozati oltáráról e!mélkE:dik. A második témája: a szeretet és az önmegtagadás életközössége. Bárki. de elsosorban szerzetesek sok csztönzést és világosságot nyerhetnek P. Biró meleg
soraiból.
Révész László ke(:yesrendi tanár: Flori'etium e~v
házi és klasszikus irók gondolataiból. Veszprém, 1941.
E(yházmegyei Könyvnyomda. II. kötet. 331 I. Ára
Ebből

o

o

4.- P.
"Mély gondolatokat szomjazó, szórakozva is tanulni vágyó ifjúság és rr:üvelt nap,yközönsél!" számára gyüjt<:-tte i'·ssze a szerző görög és latin klasszikusok (:ondolatkir.C"seit. A ke·td második fele Latia
ki'·zmoJ:ldások. szálló igék. szólá.sok. szólásmódok gazdag tárháza. A latin szöveget párhuzamosan magyar
fordítas kíséri. A könyv VÉgén betűsoros tárgymutató
könnyen kezelhetővé teszi a többezres idézetanyagot.
Gausz Tib0r S. J.: Énckeljen Fozíved is. 205 lao.
Budapest. 1942. Korda. Ára: 350 P. kötve 520 P.
A leányifjús8.g kf·zkedvelt írója a "Ra(,yogó szemek" és a ,.Je(:ygyürüért" nagy könyvsikere után
isrr:ét egy újabb IPuflkával lepi meg olvasóit. Jelen
könyvében az egyházi évet dol~ozn re\' azzal a
fínom lelkiséggel és közvetlen stílussal. amely előző
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munkáit is jellemzi. Szemünk előtt elvonultatja a
karácsony, nagybőjt, húsvét ünnepkörét felemeM
szépségével és gazdagságával. De ezen ünnepkörök
bemutatá9a csak keret, amelyeken belül az ideáli..
leányieiket rajzolja meg. Leányokat szólaltat meg
naplótöredékekben, leányok ajkáról halljuk, mily
nagy boldogság és öröm tiszta szívvel szolgálni Istennek. Mesteri kézzel nyujt az író elmélkedéseket, útmutatásokat, amelyek egy egész évre megadják a
tökéletességre vágyó lányoknak a munkaprogrammot.
Napsugaras lelkület, daloló szív, Istenbe kapcsolt élet:
erre nevel és tanít Gausz páter könyve.
P. Pál: Múzeumalapítás. Korda R. T. kiadása,
1942. 61 l. Ára 1.20 P.
Zavartalan élet felhőHen ege ragyog a szereplökre: nagymamától unokáig. Szelőczey Ilonka, a
rendetlen, de fölvágott nyelvü bakfis mindenfelé
elhagyott holmijából múzeumot készít unokanővére,
a fiatal tanítónő. Ehhez a munkájához igénybeveszi
Ilonka édes és unokaöccsét, akilk jótékony céllal
szintén múzeumot akarlt.a.k alapítani, de tervük meghiúsult. ADllÁI nagyobb a "Szép Ilonka Múzeum"
erkölcsi és anyagi sikere: Ilonka is megváltozik és
a jótékony célra is bőséggel hullanak a pengők a
papák zsebéböl.
Tomka Ágoston: Mit beszéltem diákjaímmal Istenrö17 Korda R. T. kiadása. Ára 5.- P, kötve 7.- P.
A Hitelemzések ismert szerzője most a középiskolai vallástan (dogmatika) anyagát dolgozza fel,
az egész évi anyaghoz ad magyarázatot. Ahiltanárok
vezérkönyvnek, a laikusok vallási ismereteik fölfrissítésére, a diákok a híttan jobb megértésére
haszonnal forgathatják. Áttérőknek is ajánlhatjuk.
Ügyes a könyv beosztása: a három isteni Személy
szerint. A tartalommutató segitségével gyorsan tájékoztató hittani lexikon gyanánt is használhat juk.
Wimmer Anzelm O. S. M.: A keskeny ösvény.
A Szent Keresztről nevezett irgalmas nővérek kiadása.
342 l. Ára fűzve 5.- P, kötve 7.- P.
A "világ" megváltozása az egyháztörténelem tanúsága szerint is kihatással van azokra, akik a ,,keskeny ösvényen" haladnak, a szerzetesekre. Az új
körülmények új problémákat vetnek fel, nemcsak a
külső működésben. de ennek alapjában, a lelki életben is. Erre a kérdésre kapunk választ a könyvben,
mely "arra törekszik, hogy - hosszú tapasztalatra
támaszkodva - megteremtse a reális kapcsolatot a
mai zavaros élet, a na~yon is megnehezített munka
és az ősrégi, soha nem változó, önmagához hű maradó
szerzetesi életeszmény között".
Weiser Ferenc S. J.-ifj. Csépai Dezső: Válaszúton. Budapest, 1942. Korda R. T. kiadása. 170 lap.
Ár.a füzve 2.90 P, kötve 4.50 P.
Az "Alpesi fény" kiváló szerzőj ének újabb művét
kaptuk magyar nyelven. A főszereplő, a tizenöt éves
Klinger Walter, az egyik bécsi ujság nagylelküségéből világkörüli útra indul
és elmondja élményeit.
Mialatt körüljárja Marseilletől a Vörös-tengeren,
Indiai-óceánon, Kínán, a Felkelő Nap országán és
Amerikán át a földet, a hit nélkül nevelt gyermek
a hajón vele együtt utazó hithirdEtő jezsuita páter
jóindulatú támogatásával korr-oly, vallásos fiúvá
válik. Felragyog előtte az olajkirályság lehetősége,
de katolikus elveivel nem tudja összeegyeztetni a
kereskedelmi élet sok-sok félrelépését. Azért elhárítja
magától a szép jövőt. Helyette a Gondviselés boldog
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élettel és áldásos hivatással ajándékozza meg. Ifjúságunk kezébe való a könyv s ott kell lennie miDden ifjúsági könyvtárbani
Finn Ferenc S. J.: Harry Dee. Budapest, 19C..
Korda R. T. kiadása. 176 l. Ára 3.- P.
P. Finn kö~edveIt amerikai ifjúság~ elbeszéléseinek harmadik kötetét Harry Dee címen jelentette
meg az Esztergomi Növendékpapság Magyar Egyhúirodalmi Iskolája. Itt is a már jól ismert szereplők
kel találkozunk. Tom, Percy, Harry és a többiek
gondtalan diákélete pereg az olvasó előtt. Az iskolaév és a vakáció sok-sok öröme és tragédiája játszódik
le eleven, élvezetes, helyenkint egészen izgalma.
leírásban. A St. Maurés-i kollégium életéből veül
elénk a szerző sok jelenetet. Érdekes játékok, felüdítő kirándulások, élményben gazdag vakációk vál~
takoznak, miközben a szereplők jellemv.onásait ie
mesteri tollal megrajzolja. A kollégiumi élet m~
jének hátterében egy gyilkoSBág feiderItése áll. A
mindvégig lebilincselően érdekes elbeszélést nagyoa
ajánljuk az ifjúságnak.
Szent Bonaventura: Soliloquium. Beszélgetek !.elkemmel. Fordította: Gál Gedeon O. F. M. (A Lelki
élet ferences mesterei VI.)
Párbeszéde3 könyvecske. Ketten, a lelek és a bela&
ember beszélgetnek benne isteni titkokról. Mégis Soliloquium, mert Istentől megvilágositoU ~nünk négy
elméLkedésben tanítja és veHlLi a másik, Istent még
kereső énünket "a mennyei u dV'Uba ". Az önismeret
mélységéből indul ki az eimétkecUa útja. A külviláC
mulandó hívságának látása után a I~t ösvényei: a
halál, ítélet é' pokol mellett vezeti el hűséges tanitványát, a belső e nbert. AJ: utolsó elmélkedésben a
mennyország örömei ragyog1laik fel a megtisrlult lélek
szemei előtt. Az a beLsö ember, aki ~tt ebben a könyvecskében szól. a középkor legnagyobb feren<:e5 mieztikusa, a szeráIlelkűdoktor.
LegbiztosaJbb ajánlás az olva.sónak.
Dr. Schrniedt Béla: A fehér torony hívei. (Dr, Petrasovszky Emmanuel rajzai val.) Budapest, 1942.
Korda R. T. kiadása. Ára fűzve 650 P, kötve 8.50 P.
Akik olvasták a szerzö előző munkáit, örömmel
és szeretettel nyúlnak új könyvéhez. Színes, kedves.,
a lélek mélyére világító, mindvégig érdekes s ugyanakkor hézagpótló Irás ai joggal tarthatnak igényt érdeklődéwnkre. Az új müben izgalmas s egyben megható riportot kapunk a falu s papjának életéről. A
papról van szó, aki ideális lélekkel, szívós kitartással
harcol a falu szívé ért, lelkéért. Az ő lelkének prizmáján keresztül tárul elénk a kis falu sok-sok problémája, mely az ő hitének és szeretetének fényénél nye«'
megoldást. A bemutatkozó beszédben az ifjú pap
összesűríti programmját a hegyibeszéd nyolc boldogságában s rácsókolja hitét a könyv bezárásakoT a ma·
gáéra: "üldözni fognak titeket." A szerző bepillantást
en~ed a papi lélekbe, lerontani iparkodik az előíté
leteket, rámutat a bajok, a félreértések forrására &
igyekszik összedobbantani a falu szívét a pap szívével. A szerző célja: békét vinni a bogárhátú kis
há.zakba s megértést lopni a szívekb e a pap iránt,
akinek fekete reverendájába oly könnyelmüen és igazságtalanul törüIík sokan sáros csizmájukat. Oszinte
örömmel mondhatjuk, a szerző mesterien oldotta meg
feladatát. Sok gyakorlati meglátást nyujt a lelkipásztornak, élvezetes, tanulságos olvasmányt a híveknek.

Bog&er Mária Margit boldoggáavatására adakoztak:
50.- P-t: Marina nővér gyüjtése Vác, Pataky
Györgyné Budapest, 40.- P-t: Herperger Sándor.
Kápolna
26.- P-t: Irgalmas nővérek gyüjtése,
Gyöngyös - 20.20 P-t: Thurzó M. Margit irgalmas
nővér gyüjtése 15.- P-t: Irgalmas nővérek gyüjtése, Szob - 13.- P-t: Sallay Mária gyüjtése, Kiskunfélegyháza - 12.- P-t: Irgalmas nővérek gyüjtése,
Mesztegnyő 10.- P-l: Erkel Sándorné gyüjtése,
Újpest; Balcgh Irén, Kassa; Keresztes nővérek gyüjtése, Budapest, Koszorú-utca; Dr. Tószegi Istvánné,
Budapest; Kovács Sándorné, Kassa - 30.- P-t: N. N.
adom.ánya - 20.- P-t: N. N. adománya - 5.- P-t:
Isteni Megváltó Leányai, Mosonszentmiklós; Vukovics
Károlyné, Kassa; özv. Bohrandt Zoltánné, Budapest;
Sztricha Margit, Budapest; Schmidt Józsefné, Ungvár
- 3.- P-t: N. P.; Timár Margit, Szombathely; Tassi
Izabella h. tanítónő, öttömös; vitéz Jakab László,
Budaput; Budavári Pál, Abony; N. N., Ungvár 4.- P-t: özv. Gréber Béláné, Pécs - 2.- P-t: FerencCoufol Adolf, Soroksár; Szabó Lajos, Budapest; Hazár
Mária, Budafok - 1.- P-t: Spisák Mária, Ungvár 17.20 P-t: Bentzik Ella, Nagykanizsa
1.60 P-t:
Csöregi Miklós, Budapest.
LEGÚJABB KöNYVEK:
P. Biró Ferenc S. J.: " ••• ~dességes iDatul szolgáljunk." Két remekszép elmélkedés: egy az evangéliumi tanácsokról, a másik a szeretetbeli életről,
arr,ely a legönme,tagadottabb élet. P -.60.
Blaskó Mária: Az Atya kincsei. Biró Ferenc S. J. a
nagy Gárdaalapító élete. 10-14 éves gyermekek
nagy lelki haszor,r,al clvashalják az érdekes életrajzot. Ára 3.50 P, kötve 5.- P.
Bőle Kornél O. P.: Áldott az Úr nevelImafüzet. Engesztelő ájtatoss"'.g a káromkodások ellen. Ára 4
fillér.
Az Úr nevéértl 4 oldalas rcpirat. Ára 1 fillér.
A m~,yar győzell,.m titkz. Hogyan menthetjük meg
, hazánkat? 4 cldalas rőpirat. Ára 1 fillér.
Egyház és élei. Erdélyi katolikus €vkönyv. Összeállította dr. Erőss Alfréd 6.- P.
Kasbaucr-Gerely: Isten vésője alatt. P. Janssen Arnold élele. Ára 4.80 P.
- Mi~e-naptár ez 1912. évre. Ára 1.10 P.
Révész László: Florikgium. Egyházi és klasszikus Irók
gondclatai. II. kötet. Ára 4.- P.
Baumann S. J.: A papság szolgálatában. Ára -.60 P.
Bene Lajos: Szülői értekezletek és a szülők látogatása. Ára 3.- P.
Dénes Nándor: A szemipclagianismus története. Ára

5.- P.
Hajós József: A bölcselet története. Ára 10.- P.
Szent Bonaventura: Beszélgetek a lelkemmel. A lelki
élet Ferences rr:eslerci. Ára 1.20 P.
~.zent Bonaventura: A töké.letE;Sség kis tükre. Ára
-.80 P.
Szedő Dénes: Philomena. Régi ferences himnuszok.
Ára 1.50 P.
Szepes Béla: új si e~yszeregy és magasiskola. Alapos
oktatás a sísporlról. Ára 3.60 P.
Szociális és karitatív évkönyv. A magyar társadalom
szociális-karitatív évkönyve. Ára 2.50 P.
Techert dr.: Kis m.egya.r nyelvkönyv. Ára 1.40 P.
Tólh K. János: De Auctoritate Theol. Catechismi
Romani.
Varga József: A kia katekizmus példákban. IV. rész.
Ára -.80 P. ~ -, ,~'

A századok Da~y jele. Nagyszerü, impozáns munka
Jézns Szent Szívéről Csávossy Elemér S. J. feldolgozásában.
Müller Lajos S. J.: Engesztelő élet a hazáért. Árpádházi Boldog Margit élete. Ára 1.20 P.
Müller Lajos S. J.: Boldogasszony Anyánk. -.80 P.
Tóth József: Most hová ••• ? Tanoncviszonyok a fő
városban. Ára 2.80 P.
Kitűnő

könyvek a házassátr6I:

Fiatal lányoknak:
Gausz Tibor S. J.: A jegygyürűért. IV. kiadás. Szó
van benne mindenről, ami a házasságot megelőzi.
Minden nagyobb leánynak el kellene olvasni ezt
az érdekes és hasznos könyvet. Ára 3.- P, kötve

5.- P.
Gerely Jolán: Add nekem a szívedet ••• III. kiadás.
Lenyüeözően szép könyv. Gerely kedves csevegő
hangján mondja cl a leányoknak, amit minden
nagyleánynak tudnia kell. Ára 3.- P, kötve 4.50 P.
Müller Lajos S. J.: Leánybívatások. Elsőnek jelent meg
a leánykönyvek közt s már három kiadási ért. Kétféle hivatásról, a házasságról és a szűzi állapotról
ír röviden, de magvasan. Ára -.60 P.
Felnőtteknek:

Blazovich dr.: A legfájóbb válság. A családfő, az édesanya egyaránt megtalál ja benne az őt illető és érdeklő részt. Sok példára hivatkozik a szerző, ami
a klasszikusan szép müvet élénkké teszi. Szól a családi élet válságának okairól is. Ára kartonkötésben 1.50 P, kötve 2.80 P.
Bochkor Ádám dr.: Házasság és egészség. Hat jeles
katolikus orvos ír röviden értekezletet e kis mű
ben. Ara -.70 P.
Burger-Csürős: Bölcsöre hull6 fények és árnyak. Lisbeth Burger könyve eredeti kiadásban a 100-at
számlálja. Minden művelt nyelvre leIordították és
rcrgeteg haszonnal olvassa mindenki. Ára 4.80 P.
Dr. Czapik Gyula: Beszédvázlatok családvédelmi triduumra. Öt kitűnő szerző beszédét gyűjtötte össze
a nagynevű S7.~rző. Értékes anyag. Ára 1.40 P.
Müller Lajos S. J.: Jeliyesoktatás. Jegyesek és házassá~ra készülő felnőtt ifjak és hajadonok számára.
Ára 1.- P.
Müller Lajos S. J.: A házasság. A nagy szentség ismertetése. A házasságkötés szertartása és a nászmise
is benne van. Ára 1.40 P.
Pehm József: Az édesanya. III. kiadás, művészi képekkel. Ára 8.- P.
Radványi Kálmán: Család és élet. Ára 3.20 P.
Schneider-Dc·rmuth: Katolikus családi nevelés. Ára
4.40 P.
Uhl Antal: Szülők vallásos gyermeknevelése. Ára
2.50 P. Mindhárom rendkívül értékes nevelési
könyv.
Szendrey Miklós: Emberismeret ls életmüvészet. Ára

5.- P.
Naptárak az 1942. évre:

Az eD~esztelés kis nap társ. Ára 50 fillér.
Cecilia naptár. Zeneérlők részére értékes. Ára 2.60 P.
Napról napra 1942. évre. Minden napra egy-egy nagysze:rü lelki gondolatlal. Ára 1.30 P.
Páduai Szent Antal naptára. Ára 1.- P.
Zászlónk díáknaptúa Ára 1.- P.

Nagybőjti

beszédekhez alkalmas anyag:

A mi Urunk Jézus Krisztus kínszenvedése Emmerich
Katalin látomásai szerint. Ára 3.60 P .
Csávossy Elemér S. J .: Kereszt és feltámadás. úgy
nagyböjti szentbeszédekhez, mint elmélkedésekhez
és lelkigyakorlatokhoz is kitűnö anyag. Ára 6.50 P.
Csávossy Elemér S. J.: Ige és élet. I. rész. Nagypénteki
és húsvéti beszédek is vannak sok egyéb beszédanyagon kívül e kötetben. Ára 2.80 P .
Czapik Gyula dr.: Nagybőjti beszédvázlatok. II. 'kiadás. Hét kitűnö, lélektanilag nagyszerűen összeállított vázlat nagyböjti szónokok részére . Ára
-.80 P.
Grönnings S. J.:

Jézus Krisztus kínszenvedése. A

nagybőjti idő minden napjára egy-egy olvasmány
Urunk kínszenvedésérő\. Beszédanyagnak is elsö-

rendű.

Ára 2.80 P.

Huszár Elemér:
1.- P.

Hegytetőkön.

testté

lőn.

És az Ige
1.- P.

-

Kilenc

szentbeszéd . Ára

Vir Dolorum. Hét szentbeszéd. Ára 1.-. P.

Pakocs Károly: Örömet akartok? Hét konferenciabeszéd. A kereszt felemelő és lelki örömet adó
oldalát mutatja be. Ára 1.60 P.
Privitzky Gyula dr.: Két világ örvényei.
bőjti beszéd. Ára 5.50 P.

Öt ciklus

győzedelmes

Krisztus.

Walter János dr.: Napsugarak. A böjt minden vasárnapjára 1-1 szentbeszéd az Evangélium és Szentlecke nyomán . Ára 1.50 P.
Elsőáldozók előkészítéséhez

ajánljuk:

Csávossy Elemér S. J.: Az Úr Jézus kis kegyeltje. II.
bővített kiadás. Sok képpel illusztrált anyagot
nyujt szülők , nevelők. hitoktatók számára . Ára

2.- P.
Turmezei Ferenc: Előkészítő oktatások az első szentgyónásra és az első szentáldozásra. A könyv első
részében az előkészítés technikájával foglalkozik ,
második részében pedig szakavatott oktatásokat
ad. Sok egyszerű , a gyermekek által utánozható
rajz díszíti a művet. Ára 3.20 P .
Dr. Magdics Ignác : Hitelemzések. Ára 4.50 P.
Dr. Tomka Ágoston S. J .: Theophil. Kidolgozott hitelemzések. Ára 3.20 P .
Mindkét k ö tet alaposan foglalkozik az első gyónók
és áldozók előkészítésével.
A fehér torony híveí dr. Schmiedt Béla, a szakavatott
író és a falu papja tizenöt éves életét rajzolja meg.
Kitűnő egyházközségi könyv . Túltesz egy regény
érdekességén. Ára 6.50 P .
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Előfizetőkhöz!

Nagyon szépen kérjük lapunk kedves Elő
hogy hátralékos tartozásukat a 42,881-es
számú csekklapon juttassák el Kiadóhivatalunkhoz, Budapest, VIII., Mikszáth Kálmán-tér 4.
fizetői!,

P. Jámbor László S. J .:

Jstmnek neutt hiába ne Ufdd!
Ára 34 fillér.
Egy kis könyv. De nagy dolgokról ír. Népies
stílus, a sok szép és hatásos példa az élet
legkülönfélébb területéről megragadja az olvasó
eszét, szívét és a végén apostoli lelkesűltséget
gyujt, hogy a magyar népet kigyógyítsa a
k á r o m k o d á s nemzetrontó bűnéböl.

Hét szentbeszéd. Ára

-

Tóth Tihamér dr.: Szenvedő és
Szentbeszédek 8.- P.

Kérelem az

A hitoktatás "súlyos kötelességét" végzö ft. papság
és világiak legjobb segítője a

Kalolikus

nevelés

(Kat. Hitlanárok és Hítoktatók
Egyesületének Közlönye)
európai színvonaion álló, Magyarországon az egyetlen
hitoktatási szaklap. Havonta l-én jelenik meg változatos
és gazdag tartalommal. Elöfizetési ára évi 8. - P.
Ingyen mutatványszámot szívesen küld a kiadóhivatal:
BUDAPEST, III., SAN MARCO-UTCA 50.
(Papnövendékek 50 % kedvezményt élveznek.)

Templomi szobrok, keresztúti képek,
keresztek, iskolai és fali
feszületek, keretezett képek, mindenféle papíráru és írószer dús választékban kaphatók:
esküvői

KORDA Ipari és Kereskedelmi Részvénytórsasóg
könyv-, papír- és kegytórgykereskedésében.
Központ: Budapest, VIII., Mikszóth Kólmón-tér 4.
Telefon : 136-185.
Hyomdaüzeme: Budapest, VIII., Csepreghy-u. 2.
Telefon: 136-113.
Fiókok: Hódmezővósórhely, Kecskemét, Kiskunfélegyhóza, Kolozsvór, Szeged.

IMA A HAZÁÉRT
A Bíboros Hercegprímás által elrendelt
imaszöveg. 1 darab l fillér.

könyvek znegrendelfjetök a Korda könyvkereskedésében,
Budapest, VI"., Hlks:á.tfj Ká.lzná.n-tér 4. s:á.zn. - - - Nyomatott : Korda R. T. DyomdájábaD. Budapest . VIII .. CnpreQhY'utca 2. (FeJeJós . Meinin~er Ferenc.)

Utunk"

aszkéükus folyóirat. Megjelenik a szünidő kivételével minden hó 1-én."
Felelős szerkesztő: dr. Czapik Gyula. Kiadja: a Korda Rt. (Igazgató:
dr. Czapik Gyula.) - Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, VIII., Mikszáth Kálmán-tér 4. szám.
Csekkszám: 42,881. Telefon: 136-185. Fiókkiadóhivatal: Korda-fiók, Szeged, gróf Apponyi-u.
20. szám. - Erdélyi főbizományos: Korda R. T. fiókja, Kolozsvár, Szentegyház-u. 2.
Előfizetési

ára lélévre 1 P 80 lill.

Egyes szám ára 40 fiU.

A nagybőjti időben az Utunk lélekben a Golgotára vezet s Krisztus szent keresztje alá áIIít bennünket, hogy lelkünk édes, szent fáján,
az Or öt szent sebében kivirágzott illatos rózsafán lássuk, hogy menynyire szeret az lsten I Lássuk Istennek kimondhatatlan szeretetét, sírjuk ki
magunkat Q keresztfa alatt, hogy lelkünk őszinte bánata leoldja bűne
ink salakját, lángja kiégesse a hibák fullánkját, melytől az ember szívelelke beteg. Mert lsten meg akarja menteni, életerőssé akarja tenni,
virágossá, gyümölcshozóvá akarja változtatni bennünk a minden teremtett világnál drágább kincset, az örök célok felé törekvő egyetlen, halhatatlan lelkünket. Hogy közben utunk az aranyrévpartok felé merre
vezet, poros, sáros országúton-e, forró sivatagon át-e vagy az Alpok
fenyvesekövezte útjain, mellékes ! Fő az, hogy egész életünkön át a keresztjét hordozó Krisztus után s az O lábnyomán menjek! Hogy az örök élet
szűk, keskeny ösvényén lépdeljek ! Hogy halálomra és az én örökkévalóságomra jó és szent élettel készüljek!
Nehéz, felelősségteljes feladat ez! Am a töviskoszorús Krisztus
szelíd és bánatos szemével rám néz és ígéri, hogy megsegít. Csak fogjam erősen sebes szent kezét!
Sok ma a szenvedésre, kereszthordozásra fel nem készült lélek.
Ezekkel a keserű, elsötétült lelkekkel mit tegyek? Egy csendes percben, alkalmas pillanatban szeretettel adom kezükbe az
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s terelem meleg szóval a kereszten függő Megváltóra és a
Fájdalmas Anyára tekintetüket. A Szűzanya s egyszülött Fia

legverőfényesebb, legiínomabb, legérzékenyebb s leggyengé:
debb lélek. Hogyan, hogy ők ketten a legtöbbet szenvednek?
Mert elegettevő áldozatos és ártatlan szenvedésük kedves áldozat Istennek! Hol láttunk virágzó barack- és cseresznyefát, melyen végig ne söpört volna a jeges északi szél?
Hol láttunk ilyet? Hol láttunk embert, aki a kereszthordozás és szenvedés kemény illetésétől ment? Erjen bármi bánat vagy fájdalom bennünket, emeljük Krisztushoz s a
Boldogságos Szűzhöz lelkünket! Igy majd istendícsérővé, napsugarassá változik át bennünk a lélek. A kereszthordozó Krisztus és a szenvedések hét tőrétől átjárt Fájdalmas
Anya életutunkra erőt ad s célhoz vezet minket. Mert Kereszt és Szenvedés üdveszköze Istennek!
Juttasd hát el szenvedő testvéreinkhez az UTUNK füzeteit, hadd ismerjék meg ők
is útmutatása nyomán az áldozatos kereszthordozás királyi útját, a nagylelkű Krisztuskövetésnek szívsebeket gyógyító titkát!

vm.

ftfolyam, 7. azám.
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Hogyan leLe'néL: népe.... ....egTál'ója .,
Irlal P. Gologl LaJCNI S. J.
Népem megváltójává kell lennem!
Küldetésem van! Keresztény, "christianus",
"krisztusi", Krisztusé vagyok. Krisztusom, Megváltóm életének folytatója, másolója, hordozója ...
Krisztusom, Istenem lelkemben lakik. "Ti Énbennem, és Én tibennetek." (Jn. 14, 20.) Krisztus
titokzatosan bennem él. Szentlelkével szelíden
ihleti, vonzza, alakítja lelkületemet, hogy egyre
határozottabban megláthassa szívemben áldozatos,
engesztelő Szívének egyre hűségesebb máso]atát ...

Krisztus bennem titokzatosan tovább él: áldozatos, engesztelő lelkülettel tölt el, - ha én is
akarom, ha elfogadom I - hogy titokzatosan megismételje, folytassa megváltói életét. Altaiam
újra meg újra szétoszthassa a megváltottak között,
többszörös tékozlások után, a megváltás végtelen
értékű kegyelmeit!
Krisztus bennem titokzatosan tovább akarja
folytatni megváltói imáját, megváltói bőjt jét,
vezeklését, megváltói munkálkodását, megváltói
szenvedéseit. " megváltói szeretettel!
Elkéri tőlem imám., munkám és szenvedésem,
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jóságom, szelídségem és engedelmességem, hogy
egyesíthésse az Övével és szeplőtelen Any jáéval!
Több imát kér, lelkiesebb munkát, apostolibb szívei, krisztusi szenvedést!
Megtisztel. Felkér. Számít reám! ...
Ezért teremtett meg kereszténynek. Ezért tette
fogékonnyá lelkem. Ezért irányított a lelki élet
útjára. Ezért éltet kegyelmével, hogy felfigyeljek
erre a keresztényi, "krisztusi" iküldetésn~ és elfogadjam ... és az Ö erejében végrehajtsarn! És
így résztvegyek a megváltás isteni művében!
Keresztfáján szerzett megváltói kegyelmeiből
hatalmas tömböt bíz reám! Megváltott népéből
sokakat köt hozzám! Enyéimek lesznek, az én
népem lesznek!
És én: népem megváltója!
Népemé: családomé, hiszen ök ·igazán enyéimekl Kis népemé: a rám bízott gyermekeké, betegeké... Népemé: alattvalóimé, munkatársaimé,
munkásaimé '" Népemé: bárányaimé! Népemé:
drága magyar népemé, hiszen ők egészen enyéimeik!
De az én népem bűnös! Az én népemet számtalan és nagyon súlyos vétkek terhelik. Az én
népem nagy részben elkótyavetyélte Krisztusának
kiosztott megváltói kegyelmeit. Az én népem a
kárhozat útjára lépett ...
Ki menti meg népemet? Ki menti meg ezt a
népet?
Az én népem vétkezett és folyton vétkezik!
És gyüjti, gyüjti, gyüjti fejére igazságos Isten
Urunk sujtó, tisztító, vezekeltető büntetéseit ...
Az én népem bírja a bűnözést, de vajjon kibírja-e
a büntetést is? Vajjon nem pusztul bele?
Kik hárítják el népünkről a megérdemelt súlyos büntetéseket?
Ugyan kik? Ugyan kicsoda?
Nem vagyok-e én is népem megváltója? Nem
erre indít-e bennem élő isteni Megváltóm?
Vagy tovább éljek, éldegéljek önmagamnak
szűk és önző lelki életet?
Keresztény, "krisztusi" életem: Krisztusomba.
Megváltómba belekapcsolódott, áldozatos, engesztelésbe kiteljesedett élet lesz!
Ecce, íme, itt vagyok! Jézusom! Kész vagyok
erre a megváltói részesedésre!
Meleg imakezdésem ébredéskor, munkahelyemre érkezéskor. dolgozóasztalom előtt, több imám,
félóráim Előtted, oltárod előtt, a keresztúti stációk alatt ... a Tied legyen! Népemért! A Te megváltói imádságod dal egyesítem, hisz ebből kapja
erejét!
Fáradságos, - olykor unalmas, máskor meg
nagyon is ellenszenves - mégis lelkiismeretes,
Veled szívesen végzett munkába görnyedésem legyen a Tied! Népemért! De a Te munkáddal egye-

2

7. szám. 1941.
sítve: a Te gyaloglásoddal, a Te izzadságoddal, a
Te kézkérgező gyalulásoddal ... És Szűzanyánk
kal egyesülve: fözésével, mosásával, fonásával.
varrásával ... Hiszen az én munkámra is ezekből
árad kegyelmi, megváltói erő!
Megpróbáltatásaim is legyenek a Tieid! Betegségem, lázam, köhögésem, didergésem, szúrásaim,
lüktetésem, hasogatásom, lelki gyötrődésem, az
I.sten akaratába símulások megharcolt percei, az
áldozatok és lemondások kiürített keserű cseppjei ... Szenvedéseiddel egyesítem... Népemért!
A megküzdött türelempróbák, elviselt felsülések. bevallott botlások, jóvátett tévedések. legyűrt
indulatok és kísértések váljanak Szívedben megváltói vércsöppekké. Népemért!
De ez sem elég, hiszen mindezt meg kell
tennem!
Népem megváltójaként egészen ki akarom
venni részemet a megváltás világművéből!
Egyesítem vezelkl.ésem vezekléseddel, Jézusom!
Népemért!
Egyesítem bőjtöm, éhségem, szomjúságom,
éhezéseddel, szomjúhozásoddal ! Népemért!
Egyesítem megkérlelő esdeklésem getszemáni
könyörgéseddel ! Népemért!
Egyesítem lemondásaim a megengedett örö c
a Te lemondásaiddal, önmegtagadásaiddal,
áldozataiddal! Népemért!
Egyesítem lassan fejlődő, engesztelő lelkületemet a Te kiteljesedett, végtelen értékű, engesztelő
lelkületeddel! Népemért! Népünkért!
mökről

Egyesítem kicsiny, sokszor földies szívemet a
Te irgalmas, szeretettől lángoló Szíveddel a kereszten, szeplőtelen Anyánk Szívével a kereszt
alatt ...
Fogadd el mindezt népünkért!
Megújítom mindezt minden reggel, minden
szentséglátogatáskor, elmélkedésemben és a megújított megváltói Aldozatban, a szentmiseáldozatban! Népünkért!
Enyéimért! A rámbízottakért!
népemért! Drága hazámért!
Hogy népem megváltója
tónkkal!

Édes

magyar

legyek ... Megvál-

Hogy megirgalmazzon nekünk a mi mennyei
Atyánk!
Hogy megtérjünk Hozzá valamennyien! Lehántsuk lelkünkről vétkeinket. És új életet, igazi
keresztény életet éljen az én népem ...
Megváltóm szentséges Szíve! Éleszd fel szívünkben a vágyat. izmosítsd meg a készséget.
tüzesítsd ki a nagylelkű szeretetet, hogy részesedjünk a megváltás munkájában, népünkért!
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,,~oldogo~ a tiszlas:ZÍTűe~,
...ert óL: ...egláljáL: a:z Isteni"

Sok nevezetes hegy van az emberiség történetében.
Ott van a 'közel háromezer méter magas Olympus. A
régi pogányok azt hitték, hogy innét árad a fény és
az igazság az emberekre, mert tanyát ütöttek rajta
az istenek. Ma már tudjuk, hogy ez a fény csak zűr
zavar volt é .. ez az igazság csak szánalmas tévedés.
A hegyröl ma már ritkán h aJ.l unk. Nevezetes he,gy volt
a Sinai is. Innél már valóban fény és igazság áradt.
Hiszen maga az Isten szólt Mózesnek róla, mikor villámlás és mennydörgés között kihirdette a tízparancsolatot. " De van egy hegy, amelynek még a nevél sem
tudjuk pontosan. Azt se tudjuk, hogy a hegyek sokaságában melyik is ez voltaképen. Csak annyit tudunk,
hogy ezen a hegyen mondotfa el Krisztus a nyolc
boldogság igéit. Erről a hegyról hangzottak el a keresztény erkölcsi re"dnek alapjai, a löldi és égi boldogság
föltételei. Ez a hegy a Golgota után a legnevezetesebb
nekünk. Erre megy ünk lélekben a nagyböj l elején
ismét, hogy hallgassuk a krisztusi kijelentést: "Boldo- .
gok a tisztaszívűek, mert ők meglátják az Istent."
(Mt. 5, 8.)
Megint csak föltámad bennünk a döbbent csodálkozás: valóban így van? Hát nem a bőséges nyersanyag, az olaj, acél, búza, szójabab, salétrom tesz igazán boldoggá? Nem a valuták ügyes kezelése, nem a
filmgyártás titkai, nem az élet kellemes megélése adják a legtisztább boldog ..ágot? Uram Jézus! Hát láttad
Te iga,.zán a huszadik század emberét is azon a hegyen?
És ha láttad, akkor a mai élet láttára is el merted
mondani, hogy boldogok a tisztaszívüek? Igen. Krisztus
minket is látott. És diplomat.á..k és gyárosok, tábornokok és filmek, repülőgépek és bombák között ma is
c~ak azt mondja nekünk: "Boldogok a tisztaszívűek,
mert ők meglátják az Istent." Mert minden földi változik idövel. Elavultak az 1914-es ágyúk és nyugodtan
eldobhatjuk a tizenöt év előtti rádiókat. De örök az
lsten és nem változik az emberi szív . . ,
Ugyan mit jelent a tiszta szív? Kiröl mondjuk, hogy
ti~zta a szíve? Krisztus hívei azt felelik erre Szent
Agostonnal, hogya tiszta szívabűntól mentes és a
földiekhez való ragaszkodástól megszabadu/t szív, amely
szinte hasonlít már tisztaságban az angyalok tisztaságához. Tiszta az ,ártatlan gyermek szíve, aki még nem
tudja, hogy mi az az emberi gono~zság. És tiszta annak
a Szent Lászlónak és Szent Teréziának a szíve, aki
lT'ár nem akar tudni az emberi' gonoszságról. De ti .. zta
a mi szívünk is egy-egy becsületes gyónás után, amikor könnyebbnek érezzük magunkat és elsultogjuk a
homályos boltívek alalt: most megbékültem az én
Urammal, IsLenemmel ...
A szívtisztaságban azonban fokozatok vannak. Nézd
meg a tavaszi égbolt csillagait. Ragyog valamennyi, de
nem egyforma fénnyel. Néhány ,;zinte csodálatosan
tündöklik. Nézd meg a kertek virágait. Mind szép, de

fokozatok vanna.kközöttük A drágakövek is csillognak egytöl-egyig, de ván.nak olyanok, amelyek egyenesen királyi koronákra kívánkoznak. A tiszta szívek
világában is így van ez. Mert vannak szívek, amelyeket nem csúfít' el a halálos bün. Minden földi szépséget fölülmúlnak és az angyalok gyönyörködnek bennük. A keresztség vagy a bünbánat szentsége által
tisztulta,k meg. Magukra öhötték a megszentelö kegyelmet, amely mintegy az isteni természet részeseivé,
lsten gyermekeivé és barátaivá teszi öket. Ez a tisztaság mir/den embí'r számára szükséges, ha az örök
kárhozato1 el akarja kerülni.
A szívtisztaság' második fokán már a kisebb, a
bocsánatos bünöktöl való mentességet is értjük. E nélkül a tisztaság nélkül sem láthatjuk Istent halálunk
után azonnal. Gondoljuk el a haldokló embert. Még
néhány perce van a földön. A lélek már készülödi,k az
örök Bíró elé. Talán nincsenek halálos bűnei, hiszen
gyónt és áldozott kevéssel elöbb. Fölvette a kenet
szentségét is. De varuiak még jóvá nem tett bocsánatos
bünei. Mi lesz vele? Igen. Az Isten irgalmas lesz hozzá.
Amde tépett ruhában, tépett lélekkel senkit sem enged
magához az Úr. A léleknek meg kell szabadulnia előbb
a bocsánatos bünöktöl is. Szenvednie keH a tisztítóhelyen ... És mégis milyen könnyelmüen veszik mindezt
az emberek. Ó, hát hiszen ez semmi ... Ez 'csak olyan
csöppecske bűn ... Olyan aprócska bocsánatos bűn . ..
Mondogat.ják még a lelkesebbek is nem egyszer. De
mégiscsak bün. Az is megsérti az Istent. Az ~s akadályoz az Isten-látásban. Azért is bünhödni keH a halál
után, talán olyan súlyosan, hogy a mérték meghaladja
a mi emberi képzelelünket ...
És a. harmadik fokon az a szív áll, amely nemcsak
a halálos és bocsánatos bünöktöl tiszta, hanem amely
már az ideigtartó büntetésektöl is mentes. Mégpedig
vagy azért mentes, mert elszenvedte már a tisztHóhely
szenvedéseit, vagy azért, mert vezeklö, szent, Istent
szerető élettel már itt a földön meg,szabadult minden
büntől é .. minden bÜIlltetéstöl. Voltaképen ez az az ideális, az lsten közelében álló szívtisztaság, amely után
miT/den embernek törekednie kell. Nem mondhatom,
hogy én nem akarok többre törekedni. Nem akarok
ilyen tökéletes lenni Nem akarok el örehaladni. Ha ezt
mondom, akkor .már is megindultam a lejtön, amelyen
alig van megállás. Azt kell mondanom: én mindent
megteszek, csakhogy a halálom percében méltónak
találjon az lsten és magához vegyen azonnal engem . ..
Igen. Ezt könnyü mondani. Könnyü a szó ..zéken
ilyen kijelentést tenni vagy leírni mindezt szelíd tintával hófehér papirosra. De nehéz a prédikáció vagy
csendes lelki olvasmány után visszamenni az életbe és
e szerint élni. Meg nem értö emberek közé. Káromkodók és csalók közé. Aljas beszédüek közé. Házasságtörök közé. Egyházüldözök é3 istentelenek közé. Em-
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berek közé, akik fütyülnek az egész Evangéliumra és
kinevetik azokat, akik a Hegyibeszédet emlegeük. Hát
lehet oH is, ilyen környezetben is törekednünk a szív
tisztaságára ? Lehet. Nyugodj meg, testvérem, nagyon
is lehet. Mert Krisztus nemcsak tanította ezt, hanem
példát is adott ebben. ts vannak Krisztus nyomában

járó

hőseink,

akik szintén azt bizonyítják, hogy akár

a pokol peremén is lehetünk tisztaszívűek, ha igazán

akarjuk...

.

Krisztus példát adott. Sz~nt JáJnos írja le az Úr
egyik kérdését a zsidókhoz: "Ki ledd meg engem közületek a bűnről?" (Jn. 8,46.) Vagyi. kijelenti önmagáról, hogy teljesen tiszta. És Szent Pál apostol is erröl
tesz bizonyságot: Krisztus mindenben hasonlóvá lett az
emberekhez, a bünt kivéve. (Zsid. 4, 15.) De hiszen elképzelhetetlen is volna, hogy az Istenfia bűnt ,kövessen el. Aki eljött, hogy megszabadítson minket a bűn
hatalmától, az nem lehetett maga is bűnös. Minden
nyomorúságát magára vehette etnberi életünknek. Lehetett szegény és éhező. Fáradt és elgyötört. Viselhette
a töviskoszorút é.. elszenvedhette a halált. Magára
veheUe az emberi bűn ,szörnyű büntetését is. De bűnt
nem követhetett el. Még parányi bocsánatos bűnt sem.
És ez a végtelenül tiszta Krisztus Egyházát mint jegyesét tekinti. Milyen rtisztaságot kíván tehát a Jegyestöl?
És milyen t,iszta szívet kíván azoktól, akik tagjai annak
az Egyháznak? Mennyire kell íme, törekednünk, hogy
tiszta legyen a szívünk. Szív, amelyben öröme telik

az Isten Fiának ...
Hogy az élet tele van bűnnel? Ez igaz. De az is
igaz, hogy Krisztus közöttünk va:n. Nem hagyott magunkra. Lehetetlen, hogy valaki a köztünk lévő Krisztus segítségét kérje és Krisztus magára hagyja őt. Arra
volt példa, hogy az egyik ország támogatást ígért a
másiknak és azu'tán cserben hagyta. Vagy hogy az
egyik király esküvel ígért segítséget a másiknak és
azután megszegte esküjét. Sokszor nekünk is megígértek mindent az emberek és azután semmit se adtak.
Esetleg forditva: mi ígértünk minden, jót és szépet
embertársainknak, azután megfeledkeztünk mindenről.
De vaj jon megtörténhetik-e, hogy valaki az Oltári.. zentség Krisztusához menekül és azt mondja: Uram, segíts . .. a világ igazságtalanságra, gyűlöletre, haragra,

mértéktelenségre, hűtlenségre és a legkülönbözőbb
gonoszságokra akar vinni, de én nem akarom' ezt ...
tn Téged, az örök tisztaságot akarlak, de gyöngének
érzem magamat ... Vajjon az így könyörgöt magára
hagy ja-e Krisztus? Soha. Az lehet, hogy valaki házat
kér Töle és nem kap. Egész,séget és nem kap. Földet
és nem kap. Kenyeret, állást és rangot, de nem kap.
Nem kap, mert Krisztus látja, hogy ez a földi ajándék
akadály volna az üdvösség útján. Amde a tisztaság

kegyelmét megadja mindenkinek, aki komolyan kéri
azt Tőle ...
És Krisztus mögött ott sorakozik a szentek gyönyörű serege. Akik megőrizték szívük tisztaságát. Igen,
a föld sarából folyton hangzik felénk a szerencsétlen
mondás: a szív tisztaságát ma már nem lehet megőriznűnk. De nem is divat ez már. Csak olyan múzeumba való limlom. Vagy legfeljebb fehér jelmez,
amit egy-egy szinpadi elöadásra érdemes föl vennünk,
de arra nem alkalmas, hogy állandóan benne éljünk ...
Az ég csöndjéből azonban a szentek szava száll hozzá.nk: minden korban, minden állásban, minden helyen

meg lehet őrizni a szív tisztaságát Isten kegyelmével.
Ne nézzük ezeket a szenteket olyanformán, mintha
nem is emberek volnának. Ne tévesszen meg bennünket a szentképek sokszor nem sikerült rajza. Ha rámutatnék egy fiatal katonára, aki éppen ott áll a tank
acéltornyában és azt mondanám: Nézzétek, itt egy
szent ... Alighanem kinevetnének. Igy szólnának hozzám: de hát ennek nem olyan fehér az arca, miM a
szenteknek. Rózsafüzér sincs a kezében és liliomot se
szorongat. A szeme se néz a felhők felé és ime, még
nevetni is tud... Pedig a katonák között is voltak
már szentek. Napbarnított és izmos emberek, mint a
többiek És tudtak harcolni, mint a többiek. Csak éppen
- a lelkűk nem volt olyan közönséges, mint a többieké. Mert a szentség nem a külsc'íhen van, hanem
bent a lélekben. A szent is ember, mint mi vagyuIllk.
Csak abban külön.oozik tölünk, hogy ő mindenben
utánozza Krisztust, tehát a szív tisztaságában is. Akár
katona az illető, akár munkás, akár hivatalnok, akár
uralkodó, akár rabszolga, akár családanya, akár kis
szolgálóleány. Stent mindenki lehet ...
Boldogok a tisztaszívűek, mert ők meglátják az
Istent. Ime, milyen nagy jutalmat helyez kilátásba az
Úr az öt igazán kövelőknek. Hi.zen már itt a földön
is jobban látja az Istent és az Ö igazságait a tisz,[.aember, mint a bűnös. Artat/an ember még sohase
tagadta az Istent. Akik az Istenben kételkedni kez-

szívű

denek, akik kezdik lélvál/ról venni az Ő igazságait,
azok egészen biztosar. tanyát vertek lelkükben a bűn
nek éf igya lelkük szeme elhomályosodott elóbb. Azt
"mondják egyesek: de hát híres tudósok is vannak,
ak~k nem hisznek Istenben. Ez is igaz. De mutassatok
csak egyetlen híres tudóst, akinek tiszta a szíve és
mégis tagadja az Istent. Nincs ilyen. A bűn a tudósban is csak rombol, akár csak a tudatlanokban. Megrontja a szívet. Elhomályosítja az értelmet. Gyöngíti
az akaratot. A világ egyik legnagyobb tudósa Aquinói
Szent Tamás volt. És ő nemcsak hogy nem tagadla
az Is~eont, de szentté lett. Viszont az is igaz, hogy kortársai szerint olyan ártatlan volt, mint egy hétéves
gyermek ...
A földi istenlátás azonban tökéletlen. Az igazi
istenlátás odatúl lesz jutalma a tisztaszívüeknek.
Akkor kezdődik ez a túláradó jutalom, amikor Krisztus szól az örökkévalóság kapujában: "Örülj, jó és
hív szolgám! Mivelhogy a kevésben hű voltál, sokat
bízok rád: menj be urad örömébe ..." (Mt. 25, 21.)
És a lélek részese lesz a boldogságnak, amely magát
az Istent boldogítja örökre. Nem tudjuk, mi lehet egy
ilyen üdvözült léleknek legelsö szava a mennyországban. De az első mondatok között bizonyára ez a mondat is ott van: Hála legyen az én Istenemnek, aki segített nekem és én tisztán őriztem meg szívemet a löl-

dön ...
Szeretjük a nagyböjti ájtatosságokat. De necsak arra
legyünk kíváncsiak, hogy ki lesz j) szónok és hogyan
fog beszélni. Necsak a kórus új ének száma i érdekeljenek. Hanem érdekeljen elsősorban a kereszten függö
Istenfia. Hozzá intézem most nap-nap után a Zsoltáros
könyörgő szavait: "Moss meg engem mindinkább

gonoszságomból és bűnömből tisztíts meg engem ...
Moss meg engem és a hónál lehé/ebb leszek ... Tiszta
szívet tl!remts bennem, oh lsten! ts az igaz lelket
újítsd meg belső részeimben ... "
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Engedel.nesség és krisztusi szaLadság
Irla:

A hittudósok mind megegyeznek abban, hogy
a lelki élet lényege a szeretet. Mégis vannak egyesek, mint Quadrupani, akik az engedelmesség gyakorlását tartják a legfontosabbnak. Nincsen ebben
semmi ellentmondás; mert ezek a szerzők mikor
az engedelmességről beszélnek, azt az engedelmességet értik, mely tulajdonkép a szeretet gyakorlása.
1. Az engedelmesség egyik irányitója az a
nagyrabecsülés, mellyel egymásnak mint Krisztus testvéreinek tartozunk. Akiért Krisztus vérét
ontotta, az nem alacsonyulhat a hízelgő, őszinte
ségné1küli, félelemmel áthatott szolgaságra embertársai előtt. "Drága áron vásárolt meg Krisztus,
ne legyetek tehát emberszolgák." (I Kor. 7, 23.)
Az engedelmesség másik irányítój a az a kegyelem, amely szabaddá tesz minket. A bünbeesés
által az ember szolgája lett a bűnnek s a gonosznak. Ettől a rabságtól váltott meg Krisztus. Szabadok vagyunk a bűnnel szemben, tehát egyedül
a jónak, a nemesnek, az igaznak vagyunk lekötelezve, egyedül azt szolgáljuk!
Mindebből következik az, hogy az igazi krisztusi engedelmesség végeredményben szeretetszolgálat. Nem kényszer és erőszak, nem gyengeség
és bűn, nem földi érdek vagy emberi tekintet
vezet bennünket, mikor engedelmeskedünk, hanem
a szeretet. "Édes testvéreim, szabadságra hivattunk, de ez a szabadság ne legyen alkalom a bukásra, hanem arra, hogy egymást szeretetben szolgáljuk." (Gal. 5, 13.)
Ha valaki csupán azért engedelmeskedik, mert
dícséretet remél vagy büntetéstől fél, mert protekciót akar szerezni vagy más földi érdeket, az
távol áll a krisztusi engedelmességtől. Szent Pál
azt akarja, hogy még az államhatalommal szemben is ilyen lelkülettel engedelmeskedjünk. (Róm.
13, 1-8.) Mennyivel inkább magunk között, egyházi elöljárók előtt, Istennel szemben! A lelki
élet szempontjából csak az az engedelmesség értékes, melyet szabadon, őszintén és szeretetből gyakorolunk. Ahogya jó gyermek engedelmeskedik
édes szüleinek ...
2. Kinek engedelmeskedünk? - Annak, akinek
egyedül jár tökéletes engedelmesség, szabadon és
szeretetből, lélekben és igazságban.
Láttuk már, hogyaMegváltó szabaddá tett
bennünket, megszabadított a bűntől, a gonosz rabságából s utat nyitott a j óság, a tökéletesség felé.
Mi azonban nem a jóság vagy erkölcs vagy humanizmus elvont fogalmainak szolgálunk, hanem magának az Úrnak, aki minderre megtanított minket.
Hiszen ő az igazságnak és a jóságnak egyedüli
mestere.

dr.

ErŐSIIl

Alfréd

Minden engedelmességünk tehát végeredmény-o
ben Istennek szól. Természetesen: Isten közvetítő
ket, helyeUeseket, lelkivezetőket és tanítókat
alkalmaz, hogy bennünket a tökéletességre vezessen. Mikor azonban rájuk hallgatunk, elöljáróinknak engedelmeskedünk, akkor tulajdonkép Istennek engedelmeskedünk. Az Úr mondja apostolainak:" "Aki titeket hallgat, engem hallgat." (Lk.
10, 16.)
És van-e na"gyobb, bizonyosabb szeretet, mint
Isten akaratának teljesítése?! "Ha engem szerettek, parancsaimat tartsátok meg" - mondja az
Úr. (Ján. 14, 15.) "Ha parancsaimat meg fogjátok
tartani, megmaradtok szeretetemben; valamint én
is megtartottam Atyám parancsait, és az ő szeretetében maradok." (Ján. 15, 10.)
Csalódnak tehát azok, akik azt hiszik, hogy
Isten akaratát teljesítik, ha nem hallgatnak elöljáróik szavára. Itt a földön csakis az engedelmesség útján teljesíthet jük Isten akaratát. Ezért imádkozzuk külön is: " ... legyen meg a te akaratod
miképen a mennyben, azonképen itt a földön is".
3. Ebben is Krisztus Urunk a legtökéletesebb
példakép. Jézus engedelmessége mindkét tekintetben teljes.
Szeretetből engedelmeskedik. Szüleinek a názáreti házban. (Lk. 2, 51.) Az Atyának a földrejövetelben és a megváltói küldetésben. (Ján. 6, 36.)
Szeretetből jött közénk: propter nos et propter
nostram salutem. Szeretetből vállalta a keresztet:
obediens factus usque ad mortem, mortem autem
crucis ...
Istennek engedelmeskedett. Látjuk a tizenkét
esztendős gyermeknél a templomban, a nyilvános
működés elején, a pusztában, aztán a nagy munkában, a tanításban és a szenvedésben. Allandóan
ez lebeg szeme előtt: az Atya akarata. Sic Pater
fuit piaci tum ante te. Non mea voluntas fiat, sed
tua.
Tanuljuk meg az Úr Jézustól ezt az igazi engedelmességet, az istengyermeki szabadsághoz méltó
engedelmességet. Két vonás jellemzi: szeretetből
engedelmeskedünk és mindíg azzal a tu4attal,
hogy tulaj doll:kép Isten akaratát cselekedjük, mikor elöljáróink (főleg egyházi elöljáróink) utasításait, parancsait, előírásait (főleg a liturgikus
előírásokat) teljesítjük. "Légy mélyen meggyő
ződve, hogy előbb fog ég és föld elmúlni, mintsem
hogy a mi Urunk megszűnnék téged oltalmazni,
amíg engedelmes vagy." (Szalézi Szent Ferenc.)
Krisztus Urunk ezt az utat járta, ha tehát követni akarom őt, akkor nekem is az engedelmesség útjára kell lépnem. Szabadon követem őt az
engedelmességben.
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II .fja"aatds embere
Irta: PIntér .J6:uef
Ibolyás 'márciusnak tavasz-szagú idején minden évben ránk köszönt Szent József napja, Azé a JfJZsefé,
aki életét engedelmesen állította Isten szolgálatába
annak a Gyermeknek érdekében, akihez az emberiség
örök sorsa tapad. Azé a Józsefé, aki a Gondviseléstól
rája osztott szerepet olyan nagy és dicső feladatnak
ismerte meg, hogy annak teljesítésébe bátran és felemelt lélekkel vitte bele egész életét.
Fátyol volt ő. Takarta azt a titkot, melyet a világnak egyelőre nem volt szabad ismernie: az emberré
lett Isten földönjárását.
Ennek a nagy megbizatásnak szépséges és fárasztó
feladatait Szent József készséggel, örömmel és megnyugvással hordozta abban a tudatban, hogy a felelősséget nem háríthat ja át senkire. Ilyen magatartást
pedig csak az Istenbe kapaszkodó bizalma adhatott
neki. Tudta, hogy van egy felsőbbrendű hatalom, mely
óvja, vigyázza az emberi szempontból ellenőrizhetetlen
történéseket.
Szent Józsefnek ékessége volt: a sze/ídsét, a szű
zesség, a befeléforduló, visszavonult élet. Egyetlen
tanácsadója a lelkiismerete. S úgy lép ki elénk az
evangélium lapjairól, mint a hallgatás erkölcsi fölényének képviselője. Egész életén át gyakorolta a tökéletes emberek nagy művészetét: nem ke/[ mindent kimondani, ami valakinek a nyelvére jön.
Szent József eleinte nem volt beavatva Isten terveibe. Ezért jegyesének áldott állapota a kétség fekete
árnyát vetette az ő szívére. Ekkor lsten belenyúlt
álmában a kételyei közé: "József, ne félj magadhoz
venni Máriát, mert ami ő benne fogantatott, a Szentlélektől vagyon." (Máté 1. 20.) József figyelt a Gondviselés intésére. Fel1ogta, hogy mily szerep van neki
szánva Jézus életében, és ... hallgatolt.
Mikor pedig a Gyermek megszületett Betlehemben
s angyalok éneke, pásztorok imája, bölcsek hódolata
fejezte ki a tiszteletet előtte, akkor Szent József a
háttérben csendesen mosolygot, szelídnézésű szeme bepárásodott a boldogságtól és csak ... hallgatott.
A karácsonyi napok öröme után Egyiptomba kellett
lutnia a Gyermekkel és anyjával. Ott aztán a fojtogató idegenségben keserűséggel ette a száműzetés
kenyerét, nélkülözések és gondok vasmarka i között az
ismeretlenség függönye mögött élte napjait, és ...
hallgatott.
A názáreti ház szegényszagú ácsműhelyében folyt
le életének hátralévő része. Itt aggódó óvatossággal
ügyelt arra, hogy Jézus gyermekségének szent világát
semmi ne háborítsa. A családnak oltalma, fedele és
táplálója volt. Polgártársainak politikai marakodásai,
az adószedők harácsoló erőszakoskodásai megszomorították, de... hallgatott.
Mikor az tár. beteltötle őrködő szerepét Szent József, halálos ágyra került. Nyugodt lélekkel ment a
nagy elszámolásra. Az Úristen országút ján, a Tejúton
járt már a lelke, amikorra keresztté vált Jézus sorsa.
A halál órájában is - mikor rég elmult események
ébredtek életre emlékezetében - csak ... hallgatott.
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Az evangéliumok egyetlen szavát sem jegyezték fel.
Pedig bizonyosan sok mondanivalója lett volna - de
hallgatolt. S ez a hallgatás az ő legnagyobb dícsérete.
Ennek a hallgatásnak felmérhetetlenek a mélységei s
kifejezhetetlenek a magasságai.
Sok embernek nagy baja az, hogy nem tud hallgatni. Igaz, hogy ezt megtenni nem könnyű dolog.
Ehhez nagy önfegyelmezés kell és sok gyakorlat. Szent
Ambrus is azt mondja: "Hallgatni nehezebb, mint
beszélni:'
Melternich herceg, osztrák kancellár, aki nagyon
értett a szónoklás művészetéhez, nem tudta szíveini az
üres fecsegőket. A híres Bécsi Kongresszuson az egyik
külföldi követ hihetetlenül záporozta a szót a delegátusokra és közben rettenetesen hadonázolt a kezeivel. Melternich hosszú ideig tűrte, de egyszer csak
hűvös hangon megjegyezte:
- Nagyon untatnak a kezei.
A szónok meghökkent s így próbált visszavá!!ni:
- Végtelenül sajnálom, de az ttteni atmoszféra oly
nyugtalanító, hogy nem tudom, hová tegyem a kezeimet.
- Hová? - kérdezte gúnyosan a herceg. - A saját
szájára!
Ha nagy kedved kerekednék ahhoz, hogy előitélet
ből, féltékenységből, ellenszenvből olyan valamit mondj
felebarátodról, ami árthatna neki: tedd a szádra a
kezedet! Ebből nem származik semmi baj... Ha a
kíváncsiság a nyelved hegyéig visz egy-egy kérdést,
amihez semmi közöd: tedd a szádra a kezedet! "Hidd
el: nem pukkadsz meg miatta:' (Jéz. Sir. 19, 10.) Ha
megsértenek, ha igazságtalanság ér, ha megalázás sujt
és kirobbanni készül belőled a keserűség és lelháborodás: tedd a szádra a kezedet! Csak a földízű okossá!! lát gyávaságot a hallgatásban.
_ Ha/[gassunk a betegszobában. Hallgassunk, ha olyasmiről van szó, amihez nem értünk. Hallgassunk, ha
valakivel nem vítatkozhatunk. Hallgassunk, ha titkot
bíztak ránk. Hallgassunk, ha sikerünk van. Hallgassunk, ha baj ért bennünket. Csak akkor ne hallgassunk,
ha az Isten dicsőségéről és felebarátunk veszendőbe
jutott lelkéről van szó.
Hány jóbarátság fut zátonyra, hány család nyugalma poklosodik el, mennyi veszedelem lesz abból,
hogy sok emberből hiányzik a hallgatásra való készsé!!.
Hi!!!!yük el, hogya le!!szebb beszéd: a hall!!atás. És
te!!yük minél többször kezünket a szánkra, mert akkor
kevés alkalmunk lesz Kempissel "rról panaszkodni:
"Bárcsak többször hallgattam volna!"
Legyünk mi is a hallgatás embere. Ne irtózzunk a
hall!!atás gyakorlásától. Erre mindíg nagy szükségünk
van. Főkép ezekben a mai ideges, gőgös, robotos, bomlott és keserű időkben. Érezzük meg, ho!!y gyen!!eségünk rászorul Szent József példaadására és támogatására. Hajtsuk bizalommal könnyes arcunkat az ő
munkától, verejtéktől és széltől kérges ács-kezére,
mellyel Jézus fejét is simogatta. Értsük meg jól, hogy
bármekkora rajongó büszkeséggel valljuk is magunkénak Szent Józsefet, ez semmit sem használ nekünk, ha
nem követjük őt a hallgatás erényében.
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Szenlelt ... inl e ...Lerelt
Irte, MGller La;os S. J.

Szent Pál Apostol
(2 (3?) - 64. Kr. u.)
(Folytatás.)
A nagyvárosi életnek bizonyára Saulra is megvoltak
a maga veszélyei. Ámde a szent tudomány és a vallási
ügyek iránti lelkesedése annyira elfoglalta, hogy szívéhez a kísértések nemigen férkőzhettek. Sőt házasságra sem gondolt soha. Hogy kizárólag egy ilgynek,
egy eszmének élhessen, - a rabbinusi előírásoktól eltérően önként a nőtlen életet vála~ztotta. Egyik
hires rabbival azt vallotta: "Mit csináljak? Lelkem
egyszer már a Thorához tapadt, gondoskodjanak helyetiL.em mások, hogya világ fennmaradjon." Később
mint keresztény és apostol, sokkal mélyebben bepillantott a szüzesség mélységes titkába, céljába, értelmébe, miként a korintusiakhoz írt első levelében erről
fenséges tanúság ot tesz.

A tanulmányok után.
Hogya tanulmányait kövE:!ő tíz évben Saul hol van
és mivel foglalkozik, csak következtetésekből tudjuk.
Bizonnyal mint fiatal törvénytudós a zsinagóga megbízásából a világon szétszórt zsidók kolóniáit látogatta s
oktatta. Gyakran visszatért Jeruzsálembe is, de mindíg
csak ely rövid időre, hogy Jézussal személyesen találkozni sohasem nyílt alkalma.
Azonközben lejátszód.ott a megváltás művének felséges drámája, amely a Golgota ormán nyert tragikus
I:dejezé~t. Saul
bizonnyal hallott róla, de a dolog
édeskeveset érdekeLt.e. A Názáreti is csak úgy járt, minl
többi rajongó honfitársa, gondolta magában. És a dolgot természetesnek t'aláIta.
A világ azonban a Názáreti felett nem akar!
napirendre térni. Úgy látszott, hogy holta után még
veszedelmesebb, mint volt földi életében. Vonzó erejét
az élők sorál:ól való oly gyalázatos elköltözése nem
szüntette meg, sőt csodálatosan fokozta. Mind többen
vallják magukat híveinek, még a papság körében is.
Tanítványai az egész nép rokonszenvének örvendenek
és bár külsőleg nem v,áltak el a zsinagógától, de a
templom tornácaiban külön csoportot alkotnak s a nép
csupa tiszteletből nem mer hozzájuk közelíteni.
A szent városban akkoriban a politikailag különböző országokhoz tartozó uidók saját zsinagógát tartottak fenn. Volt ilyen vagy 480. Valamennyi bizonyos
autonómiával rendelkezett, külön rituális fürdővel stb.,
sőt börtönnel bírt és a zsinagógai törvények ellen vétőket szabadságvesztéssel és ostorozással fenyíthette.
Saul, mikor Jeruzsálemben teIJt látogatást, a ciliciaiak zsinagógáját látogatta, ahova származásánál fogva
tartozott. Ebben is, mint a töcbiben, sok vita folyt
akkortájt a Názáreti Prófétáról, aki egy-két évvel
előbb oly csúfos véget ért.
Me.gonlottak a vélemények. A papság és a nép
leLkiismeretére az egész eseméily súlyos teherként nehezedett. Maga Gamaliel, az istenített tudós is erősen
ingadozott. Főképen a hellén műveLtségü zsidók közül

mind többen és többen csatlakoztak Jézus tanítványaihoz.

A keresztényüldözö.
Saul lelkét mindez a legnagyobb aggodalommal
töl,tötte el. Ha ez az áradat így hömpölyög tovább, elsöpréssel feny,egeti mindazt, amihez ő szíve minden
idegéveI. lelkesedésévet tapadt, amivel magát mintegy
azonosnak érzi. Fanatikus gyűlölet lángolt fel benne
a Názáreti és tanítványai iránt, akikben a mózesi törvény lábbaltipróit, megrontóit látta. És nincs borzalmasabb, átütöbb erő a valtásj fanatizmusnál. Mikor tehát
azt hallja, hogya szinltén heUénista műveltségü István,
aki a Názáreti tanitvámyai kőzt már bizonyos rangot,
tisztséget is tölt be, kész a zsinagógában honfitársaival
vitába szállni, ő is elmegy oda és mohó érdeklődéssel
hallgatja a szellem párbajt. És bár István csodálatos
ékesszólással beszélt és megnyerö külsejével ellenfeleit
szinte elbűvölte, -Am elfogultságtól megvakult szemüket
megnyitni mégsem tudta. Mikor pemg beszéde végén
nyilvános vallomást tesz Jézus istenségéről, toporzékoló dühhel, fogcsikorgatva támadnak rá és Saullal
élükön, aki talán az egyetlen hivatalos törvénybudó
volt köztük, megiTagadják, a városból kihurcolják és
ott falhoz állítva megkövezik. Talán éppen Saul, a
törvénytudó állapítja meg, hogya mózesi törvények
értelmében a kivégzésnek vallási szempontból megvan
a jogosuHság,a. (v. ö. Móz. V 17, 7.)
A hős István tehát imádkozva elhuLlott, utolsó
szána.kozó, szelíd pillantást vetve Saulra.
Vajjon nyugodt volt-e ebben az ügyben Saulnak
lelkiismerete? Alig hisszük. Annyi bizonyos, hogy
egész életében e miatt leLkifurdalást érzett. Jóllehet
tudta, hogy Isten végtelen irgalma a keresztségben
ezt a bűnét is megboc~átotta, még mint apostol is
szégyenkezve vallja, hogy ő egykor üldözte az Egyházat
és így magát szent hivatására méltatIanná tette.
István halálával kitört a nyílt keresztényüldözés.
A nagytanács vizsgáló bizoUságot . szervezett, amelynek fejévé Sault nevezte ki. ALkalmasabbat erre a célra
csakugyan nem találhatott volna. Saul teljhatalmat
kapott a Názáreti tanítványaival szemben. Felkutathatta őket, láncra verhette, beoortönözhette. "öldöklé~t
lihegve" lát a munkához. A börtönök csakhamar megtelnek és aki csak teheli, vidékre menekül a szent
városból. De Saul ott is nyomukban van.

A megtér'és.
Egyik napon - január közepe lehe teLt - kis lovascsapat hagyja el a damaszkuszi kapun ,keresztül Jeruzsálemet és ~zaknak tart. Saul csatlósaival együtt
haj.lóvadászatra indul. Az Úr tanítványait akarja
kézrekeríteni és kiirtani. Ámde útja közl:en más vadásszal találkozik, aki viszont őt szemelte ·ki zsákmányul. Thomson angol költö "A menny vadászkulyája
címü híres költeményében leírja, Isten hogyan nyomozza, üldözi az előle menekülö lelkeket. Ennek pompás illusztrációja ját'szódik most le szemünk előtt.
OO
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Már feltünnek a szemhatáron Damaszkusznak ősi
falai, .mikor egyszerre csak egy egészen csodálatos,
titokzatos élmény újjáleremti Sault. VaLami túlvilági,
természetfeletti fényesség árad le az égből, amely
Sault átkarolja. A lovak horkolnak, ágaskodnak, Saul
íme ott fekszik a földön. Felemelve fejét - lát, lát.
Mennyei ember bontakozik ki a fényesség közepén.
Micsoda szemek? Altalszegzik Sault és behatnak a
csontokig, velőkig. Az örÖikkévalósághól néznek azok a
szemek az időbe, éspedig oly komolyan, szomoruan,
magasztosan és szelíden.
Saul minden ellenállása szétfoszlik, megolvad, felolvad:" mikor e szemekbe néz. "Saul, Saul, miért ül.dözesz engem7" Szólal meg erre az a férfiú.
Mint a villámlás járja át Saul lelkét az igazság:
"ügyem elveszett! István igazat mondott - Jézus él ... "
Ki vagy Uram, kérdi Saul reszketve, hehegve .. .
bár sejti, kivel van dolga. Mire megtör,téník :'- nagy
bemutaJlJkozás kettőjük között, akik oly fontos VISZonyba lépnek egymással az időben és az örökkévalóságban. Én vagyok Jézus,az általad üldözött, és te vagy
az én üldözöm. De hasztalan! Én leszek az erősebb és
feletted a gyöztes ...
Saul áJmélkodva ébred tuda,tára annak a nagy
igazságnak, amelYIlJek később oly lánglelkű szószólója
és teológiailag bölcs kifejtöje lesz, t. i. a hívek ... az
általa eddig űldözött hívek, Jézus misztikus tagjai,
Krisztus szenved bennük ...
Mit tegyek teháJl, Uram, kérdi Saul mélységesen
megalázkodva és megsemmisülve. Ime megadom magamat feltétlenül, kegyelemre ...

"Tudo.... ,

Itine~ Lille..... • •,,*

Amikor Szent Pál kedvenc tanítványának, Timoteusnak magyarázza, miért hisz oly rendületlenül Krisztusban, így érvel: "Tudom, kinek hittem és biztos
vagyok." A bizonyítási mód finom lélektani érzékre
vall. Amikor egy kijelentés, közlés számára hitet követeinek tölünk, első kérdésünk rendesen ez: ki mondta?
Ismernünk kell azt, akinek hittel idózunk. A Krisztushívő Krisztusnak, Krisztusban hisz. A kérdés tehát:
ki-mi Krisztus? - szükségképen jelentkezik s feleletet vár.
A Krisztus-probléma kétezer éves. Megszámlálhatatlan a kísérletek száma, amelyek Krisztus lényének föltárására vállalkoztak. Hívők és kétkedők, történészek és vallásbölcselők, tudósok és művészi lángelmék, szociológusok és teológusok a legkülönbözőbb
pontokról kündulva próbálták megközelíteni Krisztus
csodálatos egyéniségét.
A Krisztus-hívőnek is sokan beszélnek Krisztusról. Az első közlések az édesanyától valók, az első
Krisztus-képet édesanyai kéz rajzolja bele a gyermek
puha lelkébe. Majd egymásután következnek a különböző Krisztus-magyarázók: iskola, tanító, hitoktató,
Biblia-töl"ténet. katekizmus, liturgia, történelem, a
legkülönbözöbb művészetek alkotásai, elmélkedö, tépeiődö magányos órák, élmények, kegyelemböl kapott
intuitív pillanatok stb. Kérdésünkkel tehát sokfelé
• Részlet Blazovich Jákó O. S. B. "A Kriszlus-hívii"
címü munkájából.
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"Majd azt megmondják neked", volt a válasz a
kérdezett részéről, aki ezzel nyomban el is tünt ...
Saul lassan felemelkedik a földről, de íme vakon.
Semmit sem lát s tapogatózva keresi társai 'kezét, hogy
mint tehetetlen gyermeket vezessék a város felé, keresz:tül azon a kis mirtuserdlö.n, amely még ma is ot!
virít. Aztán átlépik küszöbét annak a városkapunak,
amely ma is az ő nevét viseli. Betérnek az Ú. n. Egyenes utcába, amelynek gyönyörü kortinthusi oszlopaiból
máig is megmaradt néhányemlékbe. Valami Júdás
nevü zsidó házába térnek be vele. Ennek a ház:nak
helyén ma is tismelnek egy kis épületet, amelynek
egyik földalatti helyiségében a zarándok meghatottan
szemlélheti Saul megtérésének és megkereszteltetésének freskóit.
A hagyomány szerint ugyanis itt bőjtölt és imádkozott Saul álló három napig szinte szakadatlanul.
Vaksága csak elösegítette, hogy bel.elé ann.áJ1 világosabban lásson, a csend és magány pedig, hogy jobban
meghaUja Isten szavát. Lehet, hogya házbeHek beszéltek is előtbe a Názáreti tanítványainak csodatevő erejéről ... Vaksága tehát még csak kívánatosabbá tette
számára, hogy velük érintkezésbe lépjen,· most már
nem mint űldöző, hanem min~ hitsorsos és testvér.
Közben megbízza az Úr egyik hűséges, egyszerü
szolgáját, Anan~ast, hogy Sault felkeresse és segítsen
rajta. Mert Isten örök terve, hogy az embert .ember
által istápolja. Ananiás a megbizatást megdöbbenve
fogadja. Hiszen Sault a híre már jóval megelőzte Damaszkuszban. A hívek megrémülve várják érkezését és
mint a megrebbent madarak, búvóhely után látnak.
(Folytatása következik.)

I.... : BI.zoTlcL Jál.ó O. S. B.

fordulhatnánk. Természetesen sokféle feleletet is kapnánk. Nem vesszük őket igénybe. Egy magyarázóhoz
fordulunk, a legílletékesebbhez: magához Krísztushoz,
az evangéliumokhoz. Az evangéliumokhoz is azért,
mert "aki titeket hallgat, engem hallgat". Krisztus leghűbb, legigazabb arca az evangéliumokból sugárzik
felénk: ehhez az ősmagyarázóhoz keU eljutnunk. Az
ígaz Krisztus-hívő kitárult, gyermeki lélekkel áll az
evangéliumok előtt, fölkészülve arra, hogy mindent
elfogadjon, amit az újszövetség szentkönyvei hoznak.
Hogy ki Krisztus, annak elmondására senki sem hivatoltabb, mint azok a szent irók, akik Krisztussal együtt
jarták Palesztina rög ös útjait, akiknek tollát maga a
Szentlélek vezette.
Az elsö felelet a nagy kérdésre angyalajkakról a
karácsonyéjbe csendült bele s a pásztoroknak szólt:
"Ime, nagy örömet hirdete k nektek, mely leszen az
egesz népnek, minthogy ma született nektek az üdvözítő, ki az Úr Krisztus." (Lk. 2, 10-11.) Tehát

Krisztus a világ

Üdvözítője.

A világ évezredeken át várt üdvözítöt. Az emberiség vaUáslörténetén végig vonul egy eljövendő üdvözítö, megváItó reménye. ValalT'inő üdvözítö-eszme úgyszólvan minden vallásban élt. Egy pillanatig sem lehet
kétséges, hogy ennek a sajátságos vallástörténeti ténynek magyarázata visszanyúlik az öskinyilatkoztatásba.
A különbözö vallások üdvözítő-eszméjében élnek to-
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vább annak az Üdvözítő-eszmének roncsai, amelyet az
isteni Jóság a bűnbeesés után a nagy éjtszakában mint
első fénysugarat gyujtott ki. Hogy anagy adományból
csak roncsok maradtak, azon nincs csodálnivaló: isteni
eszmék kifosztása, eltorzítása az emberi szellemtörténetnek állandó, szomorú velejárója. Hiszen még a választott nép, a zsidóság gondolkozásában is hogy elhomályosult az isteni Üdvö:dtő-eszme fénye, pedig
Isten-támasztotta próféták őrködtek tisztasága fölött.
Milyen nehezen értették meg maguk az apostolok is,
hogy Krisztus üdvözítői munkásságát nem vezethetik
politikai, nemzeti, szóval földi, hanem csak lelki, természetfölötti célok.
Ha a különböző vallások itdvözítő-eszméjét vizsgáljuk, könnyű meggyőződnünk, hogy az ősevangélium
Üdvözítő-eszméjének a legemberibb, legtragikusabb
sors jutott osztályrészül: elvilágiasodott, szekularizálúdott. Ez az elvilágiasodott üdvözítő-hit lett az élettől kíméletlenül ide-odahányt, a sorstól kegyetlenül
vert ember menedéke. Minden kor, kultúra embere
szenvedett ama veszélyek, bajok súlya alatt, amelyek
számtalan pontról leselkednek, törnek az életre. Elemi
csapások, éhség, betegségek, járványok, háborúk árnyékolják be a történelmet. Még ha ezek ellen talált
is itt-ott némi védelmet a magasabb civilizáció jú ember, emberi létünk két legsötétebb ellenségével, a
Bűnnel s a Halállal szemben ő is tehetetlenül állt.
Szenvedéseiből, szorongattatásaiból egy megváltó, üdvözítő hitébe menekült az emberiség.
A különböző pogány vallások üdvözítői mindig
titokzatos ismeretlenségből, mitológikus ködből jönnek. Sokszor a Király a megtestesítőjük. ~atásuk,
hogy üdvöt hozzanak - akárhányszor életük feláldozásával. Az ő ajándékuk a tűz, a földművelés, halászat, vadászat művészete, a nyelv, az állam rendje,
ereje, a föld termékenysége, az ifjúság, a tavasz titokzatos erői, a hő, a fény ~tb. - szóval minden, ami az
élet kegyetlenkedései ellen némiképen véd. Küldetésük nem is annyira az egyénhez, mint inkább a fajhoz, természethez szól.
Az élet hullámhegyről hullámvölgybe bukik, hogy
azután hullámvölgyből újra hullámhegyre lendüljön.
Ez a ritmikusan hullámzó, nappalból éjtszaká,ba, éjtszakából nappalba, tavaszból télbe, télből tavaszba,
életből halálba, halálból életbe forduló örök, megszakítatlan folytonosság az ókori ember Iétszemléletében a voltaképeni létező - az egyediség csak egy
fázÍJsa ennek a nagy élethullámnak. Valójában nem az
egyediség él, hanem az egyediségben a titokzatos természet. A vallástörténeti, szekularizált üdvözítők küldetése ehhez a nagy élethullámhoz szól. Az ő gondjuk
nem az egyed, hanem a természet. Az üdv, amit hoznak, csak az élethullámon belül valósulhat meg. Amit
szellemük, etikájuk sürget, az éppen az, hogy az egyed
mindenestül merüljön el a nagy, örök folytonosságban,
az élet mámorában. Az egyed csak annyiban érték,
amennyiben a természet diadalmasan testesül meg,
fejeződik ki benne. Ennek a győzelmes megvalósulásnak záloga, biztosítój a a szekularizált üdvözítő.
Betlehemben nem ilyen vallástörténeti, szekularizált üdvözítönek megszületését hirdette a karácsonyéj
angyala. A racionalisztikus vallásbölcselet a maga
relativáló, viszonylagosító szenvedélyében természetesen a vallástörténeti üdvözítök sorába szeretné állítani Krisztust is, mint az egyetemes üdvözí,tötípus
legtökéletesebb megtestesítójét. Hölderlin Herakies és
Dionysos testvérét köszönti Benne. Herakles a Kezdet
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káoszának legyőzője, Dionysos az Élet fölpez~dílője,
Krisztus a Vég sötétségének megtörője, a maga szelíd,
mindent megbocsátó szeretetében egy új élet úttörője.
Hölderlin téved: Krisztusnak niillcs üdvözítő-testvére.
Krisztus a bünnel fölforgatott világ egyetlen, a protoevangélium Isten-ígérte Udvözítője. Ez az igazság a történelem legnagyobb igazságainak egyike.
Krisztus nem a mítoszok ködéből jön - személye,
müve a legnagyobb fokban törléneti Valóság. Annyira
történeti, hogy születése lett a 1örténelem nagy választófala, középpontja. Kétségbeesett vállalkozások megkísérelték ugyan felséges alakj át mitológiai ködbe
vonni, de természetesen sikertelenül. Teljesen kifejlett
történelmi öntudattal bíró nép körében, legélesebb
történeti világítás mellett lépett Krisztus a világtörténelembe. Üdvözítői müködése egy ország színe előtt
folyt. Halálos ítéletét az akkori világ urának, Rómának hivatalos képviselője mondta ki, hajtotta végre.
Krisztushoz a mítoszok világának semmi köze nincsen.
Krisztus üdvözítői munkáját egy világ választja el
attól a hivatástudattól, amelyet a különböző vallások
az Üdvözítőnek tulajdonítanak. A soutól vert embernek, ahol tudott, O is segitségére sietebt. "Jót cselekedve" töltötte el harminchárom életévét: éhezőknek
kenyeret adott, némákat, süketeket, vakokat gyógyított, halottakat föltámasztott, szomorúakat vigasztalt.
Krisztus nem ragadja ki az embert a természet nagy
élethullámából - a kegyelem mindíg a természetre
épít - nem fordul el pesszimisztikus komolysággal a
földi élettől, de tagadja annak öncélúságát, önmagában
való elégséges voltát. Az ember üdve nem a dionysosi
életmámorban keresendő, hanem egy "nem e világból
való országban", kegyelmi, természetfölötti erők alkotta
új világban. A krisztusi létkiteljesedésnek alapföltétele
egy "új ember", ,,1eJ,ki ember" megszületése. S mert
ennek az "új embemek" útját a boldogság felé a természet démonikus erői számtalanszor keresztezik,
Krisztus e romboló erők megfékezését sürgeti'. Krisztus
nem Herakies, nem Dionysos testvére, az ő távlatai
nem e Földbe kapaszkodnak, hanem Istenben vesznek
el. Krisztus, hogy üdvözítsen, nem e természethez köt,
hanem természet fölé, I.>tenhez emel.
Krisztus üdvözí!ői munkássága nem a személytelen
természetnek, hanem magának az embemek, a személynek szól. Kriszlusmérlegén az ember nem mint az
élet nagy hullámának egy fázisa, hanem önmagában,
lelkében érték. Ez az érték oly magas, hogy az egész
világ megnyerése sem ér föl vele. Az embernek krisztusi értékeléséről megrendítöen beszél a Kereszt misztériuma. Krisztus az embert üdvének munkálásában
nem hagyja ugyan egyedi etszígeteltségben, individualiszt ik us egyedülvalóságban, hanem szent, élő közösségbe iktatja, de a közösségen belül is a személy önálló, abszolút, halhatatlan érték marad.
Krisztus nem a vallástörténeti üdvözítök egyike,
hanem a világ Üdvözítője. Nem a titokzatos élethullám
emelte ki, nem a természet szülte, hanem Isten küldötte. Ez az Üdvözítő Isten öröktöl fogva szült, Vele
egylényegű Fia, aki időben emberré lett, a testté lett
Ige. Belépése az ember történelmébe, az emberi sors
vállalása azért, hogy embert üdvözítsen, a Megtestesülés a mi legmegrendítőbb igazságunk. Nem csoda,
hogy az Egyház ez igazság minden említéséné I térdre
borul. .. Ez az igazság a kereszténység lelke. A benne
való hit sorvadása a Krisztus-hívó életerőinek sorvadása, e hit megtörése a Krisztus-hívő halála.
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Sz;eoTedés
Irlat P. Szalóczl PelLárI O. EM.
A szenvedés egy sZál, amelyen az ember a mélybe
. jllJthat, de ugyanúgy út Ls az örök élet felé. Mé.gpedig
komoly és biztos útcsinálÓ. Ezért mondhatjuk Keppler
püspökkel, hogy "szent és ünnepélyes pillanat, amikor
életünket valami nagy megpróbá!t<i'tás keresztezi". S
ez az igazság a Szentíráséval rokon. Ott gyakran van
szó a szenvedésről. Jézustól, a Fájdalmak Férfiától,
az Ecce homo megrenditő jelenetétöl kezdve a Mater
Dolorosán át hány szenvedőt mutat fel.> mennyien kapcsolódnak bele ebbe a fönséges sorba a Krisztus után
eltelt évsZázadokból ! Nem ébredhet hát bennünk a gondolat, hogy a &zenvedés csak a bünösök osztályrésze.
Egyáltalán nem. Célja sem az, hogy fájdalom gyötörjön s elerőtIeníloen, hanem hogy Istent idézze s belékapaszkodva járjuk 'a megdicsöülés felé vezető utat.
"Hát nem kellett szenvednie KrisztusD<lk is és úgy
menni be az ö dicsőségébe?"
Amint Krisztusnak, hasonlóképen nekünk is az örök
élet kapujához kulcs a szenvedéJ, s már itt a földön
is életet ad. "Semmi sem kelti jobban életre a lelket,
- mondja egy régi misztikus - , mint a szenvedés.
Megöli a lélekben mindazt, ami halandó és halált hozó;
s ha a múló és halált okozó kipusz,lult, az élet maradt
meg." Elmaradhatatlan a szenvedés az örök élethez
kapcsoló ereje miatt. A lélek hűsége s erkölcsi ereje
kerül próbatétel elé a szenvedésben. Ha helytáll, az
örök élet az övé; mert a kereszthordozás nélkül senki
sem lehet a Keresztrefeszített tanítványa és társa a
halál után. Ak~b megrázkódtatás ér, átérzi az evilági
élet eJendőségét és keIIemetlenségeit s vágy ébred benne
egy megnyugtató, hullámzásnak többé ki nem tett örök
haza iránt.
Ez az elmaradhatatlan s az örök élet felé mutató
szenvedés úgy része az életnek, mint a meleg a nyárnak, hideg a télnek. Ha hiányzik, valami I~nyegessel
~zegényebb az élet.
De nem önmagáért való, nem lehet cél. Csak eszköz,
de biztos eszköz, hogy az ember a földi életből lelki
hasznot húzzon, edződjék a vílág viharaiban, fölfelé
fzegzett ~ekintettel nézzen az örök Napba s bízvást
remélje az örök élet elnyerését.
Fölséges a feladata, felemelö a rendeltetése s örök
élet a jutalma a jó szenvedőnek. "A földet az éggel
nem Jákob létrája köti össze, - mondja Móra Ferenc
- hanem a jajszó." S ezzel el is lehetne intézni a szenvedés kérdését.
De oly sokszor ér bennünket valami megmagyarázhatatlan hangulat, keserű íz ömlik át a lelken s ilyenkor mitse érzünk a szenvedés szárnyalásra segítő szépségéből. Megbillent, egyensúlyát vesztett lélekkel ténfergünk, szabadulni szeretnénk tőle, mert csak nyűgöt
lálurk benne. Ilyenkor rossz szenvedő az ember. Itt
kezd problémává válni a szenvedés egyénre s környezetére egyaránt. Amikor keteket old az erő a szenvedés
elöl s a lélek tájékozatlanul, tehetetlenül vergődik,
amikor a cél: az örök élet elhomályosul, amikor lendítés helyett nyűg a szenvedés s a test és lélek terhe
egymásnak.
A szenvedés kikezdi a testet is, a lelket is. Ales,tet
belegségek támadják meg. Rossz kedv, apró zsémbes-
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kedés; hosszabb betegségnél türelmetlenseg, mások korholása keríti hatalmába a szenvedö betege L Erről a
részről a beteg van érdekelve s magatartása függ az
egészség idején f.elhalmozott lelki értékektől.
Mik okozhatják szenvedéseinket? A bűn, a szenvedély, visszaélés a szabadakarattal, a legmaróbb lelki
bántalmakat zúdíthat ja az emberre. A mentegetödzés,
szépítgetés ugyan ezt az vádat szereti eHolni önmagátóL úgy érzi, nincs olyan vétke, ami ezt a fájdalmas
sorsot homaUa volna rá. Feleletül talán annyi is e1ég
lehet, hogy az önismeret kíméleHenül őszinte remekei:
a szentek nem így gondolkoztak.
Oka lehet a helytelen életmód. A túlságos óvato,ság, különösen a munkában; az elkényelmesedés nyomában járó idegi elernyedés érzékenyebbé teszik az
embert a szenvedésre. Kevés munka - sok szenvedés.
De ugyanígy oka a szenvedésnek, a fájdalomnak a má.;ik
véglet: a túlhajszo1tság. Art az egészségnek, árt a léleknek,mely az elgyengült szervezetben nem tud elég
ellenállást kifejteni a rátörő kísédésekben, szenvedésekben. Addig dolgozni, míg az ember Össze nem esik:
félreérleU aszkézis; ami miatt későbbi életükben a nagy
önmegtagadó szentek is panaszkodtak. Felelősségteljes
munkára egészséges egyének kellenek az Úr országában, 1ljJm vánszorgó siránkozók.
Sok szenvedé~ az emberen kívülről forrásozik. Mások az okok. Az embertársak, a felebará,tok. Ö, látszatra mily apró, de éles fájdalmakkal tudnak illetni!
A mindennapi élet nagyon sok példát mutat erre. Aki
önmagába tekillJt, necsak azt vegye észre, milyen s
mekkora sebet kapott mástól, de gond,olja meg azt is,
mennyiben volt oka ő mások ~zenvedéseinek.
Bárhonnan ered a szenvedés, a teendőnk más nem
lehet: fölébe kerekedni s nem engedni, hogy ernyesz:tően
ránk nehezedjék. Megszökni, a szenvedés elől nem
lehet: semmi módon, még élvezetek hajszolásával sem.
Azoknak alján üröm van. A szenvedést nem kikerülni
kell, hanem javunkra fordítani.
A nagy szenvedések észrevétlenül segítenek át
apróbb nehézségeken. Amikkel különben fáradt hangulatunkban elbibelődtünk volna, azokat ilyenkor észre'
se vesszwc A kis kellemetlenségek nagyon tudnak
nyugtalanítani. Arra kell ránevel ni magunkat, hogy bizonyos jártasságunk, gyakorlatunk legyen ezeknek
elintézésében s ezáltal a nagyobb megpróbáLtatások
könnyebb elviselésére edződjünk.
De a szenvedés nemcsak ezt az előnyt biztosítja,
hanem a gyónással kapcsolatban említett s fontosnak
láttatott önismerethez is segít. Spkszor ez mélyíti el az
ember vizsgálódását és tereli a figyelmet a belső világ
felé. S így ismeri meg saját fogyatkozásait és erőit,
hivatását ~ annak érdekében a tennivalókat; és ráhangolódik a tettvágyra és kezdi vagy tudatosabban,
komolyabban folytatja a lelke előbbreviteléhez halaszthataHan munkát. De nemcsak az egyén sorsa lendülhet előbbre a szenvedés szorítása nyomán, hanem az
egész emberiség is, elsősorban közvetlen környezetünk.
Egy kicsit kitekintve az életbe, vagy vis.zanézve a
multba, kétségtelenül igazat adunk annak a megállapításnak, hogy "az (egyesek nek) s az emberiségnek
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igazi és nagy elörehaladása sok jajban született".
(Keppler.)
A szenvedésnek tehá.t a természetfölötti rendben s a
földi életben fönséges szerepe van. Ott a lelket irányítja
az ég felé & alkot be-löle Istennek kedves remeket, itt
pedig müvészi értékeket teremt s teszi értékesebbé a
földi életet s mutilJtja meg az Isten arcának visszflényét ezekben az alkotásokban.
Hogyan viselkedjünk a szenvedésben? Ez a lélek
müvészete. Ne legyünk jöttekor gyáva, siránkozó, nyöszörgő anyámasszony katonái, hanem csapjuk össze a
sarkunkat, ha máskép nem megy, de férfias, komoly és
kitartó legyen a magatartásunk. Ezél"1~ gyözzünk le
min'den előítéletet a szenvedéssel kapcsolatban, ne érezzünk benne csupán valami nehezet, ne lássunk !Jeruw
ismerellen idegent. Fogadjuk úgy, hogy az Isten kezéből jön SI javunkat célozza. Szalézi Szent Ferenc
mondja: "Ha önmagában tekinted, borzalmas; ha Isten
kezében látod, kedves, gyÖlnyöruséges."
Mit tudtak a szeIlltek, a hozzánk hasonlóan húsbólvérből való szentek tenni, Egyik-másik szinte hajszolta
a szenvedést, s úgy jártak rá, mint a zsákmányra éhesek. Szent Terézia ezt kiáltotta: "Szenvedni vagy meghalní." Pazzi Szent Magdolna ennél is többet, meg!.epöbbet mona: "Ne haljak meg, szenvedjek'" Ez sok,
tőlünk nem kíván ilyen nagyot az Úr. De próbálj uk
meg azt, amit Avilai Szent János emlegetett: "A szenvedésben, a szomorúságban egyszer kiejtett: Aldott
legyen I <többet ér, mint a jó sorsban ezerszer is elrebegett Hála Isten'"
Végigfutottunk azon a gondolatsoron, hogya szenvedés a levert, mélyretaszított embert is fel tudja
emelni; a földön az eget nyitogat ja; e világon az örö,k
életre figyelmedet, arra készít. Aki ezt belátja SI talán
megpróbálja még a szentek hősiességét is, az majd
erre a sokszor hallott, gyakran tolakodó kérdésre:
Miért éppen én szenvedek? - ezzel a kérdéssel válaszol: Miért éppen én legyek mentes a szenvedéstől,
mikor az Úr Jézus, a szentek, a mai emberek mind szenvedtek, szem-ednek, mert nincs ember szenvedés nélkül?!
De ~g miért fosszamrneg magam az üdvösséget eredményesen elősegítő ilyen közeli s gazdag eszköztől? kérdeZi önmagától az örök életével törődő. "A szen-
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vedés Isten költészete, azokra méri, akiket szeret."
(Babits.)
Mindenki részese tehát a szenvedésnek. Hogy a
szenvedés nem a legkedvesebb, azt mindnyájan észrevesszük, de igaz az is, hogy önmagában nem is rossz.
Nem jóbarát, de nem is eLlenség. Hogy mi lesz belőle,
tőlünk függ: lesujt-e vagy magasba lendit, jobbak. leszünk-e vele vagy rosszabbak, végnéLkül boldogok vagy
örökre boldogtalanok, tölünk függ mindez, attól, hogy
miképen viselkedünk. Befogjuk-e az örök élet felé
ragadó szárnyalásba, vagy engedjük, hogy összegomoIyodjék, körülhálózzon s megbénítson minket? I
Az egyik teendője minden szenvedőnek: jól viselni
a magáét - a másik: azon lenni, hogy a másoké kisebb
legyen, csökkenjen. Nehéz az első is. A második sem
játszi könnyüségü. Mégis kevésbbé súlyos, mert az
ember jó alaptermészete ritkán durvul el a1l1llyira, hogy
ne tudná részvéttel némi mások szenvedését. Van, aki
talán szóval nem tud segíteni s külsőleg se sokat mutat
az együttérzésből, de imádkozik szenvedő felebarátjáért, áldozatokat ajá.nl fel érette. Jó meggondolni azt
is, hogy olykor. önkínján enyhít, aki más szenvedőt
vigasztal; aki maga is szenved, jobban megérti hasonló
sorsú társát; egy kis figyelem, 3zereteUeljes érdeklődés
meleg et, könnyebbséget visz a szenvedőnek, talán régi
haragosokat, egymásra ferde szemmel néz öket békít ki.
Igy oldódhatik fel sok belső feszültség és nőhet nyomában erőssé az erény. Nem le3z annyi ideje önkínzással mégjobban beteggé tenni magát aIlID.ak, aki mást is
lát szenvedni. Azt is jó átgondolni minden szenvedő
nek s különösen a kissé bátortalanoknak, hogya szenvedésben Krisztus példája szerint megadást és türelmet
kell tanúsítanunk, de a jókedvüség a szenvedésben nem
parancs.
Nem vi:tás, hogy türelemmel könnyebb a szenvedés.
Aki háborogva szenved, ugyanoda jut, ahova a türelmes lélek csak hosszabb utakon, nagyobb kerülő vel és
sok újabb szenvedéssel tetézetten.
Viseljük a szenvedést nagylelküen. Gondoljunk Szent
Ágoston igényes szavaira: "Testvéreim, érdemes szenvedni sokat, nagyon sokat az örökkévalóságért, mert
ha ez ezer esztendeig tartana is, micsoda ezer esztendő
az örökkévalóság mellett '"

Irodalo...
Csávossy Elemér S. J.: A századok nagy jele. Korda,
1942. 396 l. Ára 7.50 P, kötve 9.50 P.
Könyv, amelyre már nagy szükség volt. Könyv,
ame:lyet sokan vártak. Könyv, amely sokat ígér és
sokat is ad. Könyv, amelyet merészség a könyvismertetések "tessék-lássék" kifejezéseivel és szokásos
kereteivel megbírálni.
A Jézus Szíve-tiszteletről sok kisebb munka jelent
már meg. Legtöbbjük csak néhány szempontot ragadott ki a nagyegészből. Sok közülük már vagy elavult vagy elfogyott. Hiányzott ez a széles látókörü,
mindent áJt{ogó, mindeneket szoros, szépen épült
rendbe záró munka. P Csávossy ezzel a könyvével
P. Birónak, a nagy magyar Jézus Szíve-apostolnak
örökét is átvette. Mindazt, amit P. Biró nagy meglátásai a Jézus Szíve-tisztelet terén kezdeményeztek
és elindítottak, ő ezzel a munkájával betetőzi.

A könyv három részre oszlik. Az e 1 s ő rész ismerteti a Jézus Szíve-tisztelet tárgyát. Kiindul a
Jézus Szíve-kinyilatkoztatásokból, foglalkozik a Jézus
Szíve apostolokkal, bemutatja a Szent Szívet a liturgiában, az egyházi nyilatkozatokban és a személyiség
tükrében. A m á s o d i k rész a Jézus Szíve-tisztelet
célját, a belső és külső gyakorlatokat, Jézus Szíve
érdekeit tárgyalja. A h a r ID a d i k részben a Jézus
Szíve-tisztelet jelentőségét, hatását és gyümölcseit
kapjuk. A könyvet igen bő Jézus Szíve-irodalom
zárja be.
Ezzel az átfogó és összefo~laló könyvvel megkapjuk mindazt, amit a Jézus Szíve-tisztelet tartalmaz vagy amit erről írtak vagyamivé a Jézus Szívekultusz a századokon át fejlödött. Lelki olvasá3ra,
szentbeszédek, lelkigyakorlatok tartására, a Jézus
Szíve-tisztelet jegyében müködő egyesületek vezeté-
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Utaak
me a: legjobb forrásmunka. A szerző nemcsak a nagy
Jézus Szíve-irodalma.t használja fel, nemcsak a saját
és máSok értékes lelkipásztori tapasztalatait dolgozza
bele, hanem mindezt átlogja és a könyv sorain is átizzik P. Csávossy, a teológus, a szociológus, az író, a
szónok és leginkább: a Jézus Szívéérl és Jézus Szívéböl
élő apostol.
Tower Vilmos: Kit vegyek el feleségül? Budapest,
1942. Szerző kia.dása. 164 l. Ára 2.30 P, kötve 3.90 P.
Amikor na.gy rádöbbenéssel kell megálla.pítanunk
a tényt, hogy veszélyben a. család élete, a házasság
szentsége, a.kkor csak örömmel üdvözölhetüQ.k minden
lépést, mely a ba.jon segíteni óhajt. Ilyen segítség
Tower könyve is. A házasságkötés előtt álló férfihez
szól. Kibontja előtte a házasélet minden szépségét,
de egyúttal rámutat a nehézségekre is. Az első részben felvázolja. a. tulajdonságokat, melyek a. jó menya.sszonyt jellemzik. Kihangsúlyozza, hogy a külsó
szépség el ne csábítson senkit, amint azt a közismert
hindu közmondás is hirdeti: "A nő szépsége csak
skatulya, a fődolog, hogy mi rejlik benne." A lényeges az, hogy elszakíthatatlan kötelék csak ott szövődik,
a.hol nemcsak a testnek, hanem a lelkeknek kölcsönös
vonzalma. is érvényesül. A második rész a.z esküvő
utáni időkre ad utasításokat és tanácsoka.t. Fialalemberek, jegyesek kedbe való e könyv, de nagy
haszonna.l forgathatják szülők, nevelők, lelkipásztorok is.
Jámbor László S. J.: Istennek nevét hiába ne vegyed. 64 l. Kiadja a Jézustársasági rendház, Kispest.
Ára 34 fillér.
Az A. C. káromkodás elleni propagandamunkájának segédeszközét kapja hívő és lelkipásztor egyaránt
ebben a könyvecskében.. Egyszerű, de mégis zamatos
stílussal dolgozza. fel népünk szomorú szokásának
ellenszereit és a leszokás módját is ismerteti. "üzenjünk harcot a káromkodásnak!" Ez a lendület mutatkozik meg minden fejezet mondanivalója mögül.
Fény a Fényből. Dogmatikus megfontolások az "Egy
Istenröl". Irta dr. Ruppert István hittanár. Budapest.
1942. Korda kiadása. 168 lap. Ára: 3.- P.
Vajmi sokszor tapasztaljuk, hogy gazdag lelkiségi
irodalom áll rendelkezésünkre, de nem mindíg adhatunk az érdeklődök kezébe olyan műveket, melyek
világos elrendezésben, áttekinthető előadásban és szabatos foga.lmazásban közlik hitünk legfőbb igazságait.
Nagy siker, mondhatjuk: úttörés a szerző munkája,
mert nem annyira oktatva, tehát pedagógiai és didaktikai oldalról, hanem tudományos szemszögből taglalja a kereszténység alaptételét. Mi' új benne? Nem
a. szakszerüség, mert ez megtalálható más könyvekben,
elsősorban szakmunkák ban is, hanem a szakszerűség
és életközelség öss:a-ehangolása. Oktatni akar, de közben nevel és buzdit is, de úgy, hogy sohasem unszol,
hanem az ügyesen megfogalmazott közléssel ragadja
meg a lelket és lenditi az is-tenszeretet magaslataira.
Van Isten, tehát meg is kell ismernünk őt, akiben nincs
változás, de mégis ő mindennek oka és létrehozója,
maga az igazság, az élő Isten s az örök rendező. Kérdezzük, hogy ki az Isten? Aki mindíg van, tökéletes,
jó, változatlan, örök, mindenütt jelen van, igaz és hű
séges. Mindvégig érdeklődést keltő fejezeteken át jut
el az olvasó a bölcs, mindentudó, szent, mindenható
Isten ismeretére és szeretetére. Nagyszerűek a végső
fejezetek, melyek lendületes stílusban mutatnak rá
Isten jóságára és irgalmas szeretetére. A két jóIsikerült ,metszettel díszített munka, hisszük, hasznos ;;zol-
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gálatot tesz majd míndazoknak, akik lelki épülést keresnek vagy előadás-anyag után kutatnak. Dogmatikus beszédekhez is nagy segítség a: jólsikerült, könnYeIJ
olvasható, !.zámos hasonlattal és még több találó példával gazdag könyv.
lsten irgalmas. Irta; dr. Nagy József Győző. Budapest, 1942. Korda kiadása. 91 lap. Ára: 2.10 P.
Aquinói Szent Tamás Summája ne:ntcsak saját korának, hanem minden kornak készült. Meglátásai,gondolatvillanásai és okfejtései az evangélium biztos, felemelő és boldogító igazságait továbbít ják. A nagy
egyházlanítóhoz fordul a szerző is, amikor a krisztusi
igazságot akarja kézzelfoghat'óan, alaposan és világosan magyarázni. Szent Tamás gondolatait fűzte tovább
a kiváló Garrigou-Lagrange, ezeket a gondolatokat
öltözteti a gondolat és szó új ruhájába a könyv minden sora. A kérdés lényeg ét jól fogta meg a szerző,
mert mir..dazt, amit Isten irgalmasságáról okosan és
mélyen elmondani lehet, ügyesen összeg~zi: SzeDIlírás, dogmatika, példák sorakoznak fel, hogy anagy
titkot: az isteni irgalmasságot életközelbe, nappali
megvilágításba állítsa. A fejezetek címei rámutatnak
a végtelen Istenre, a fejezetekben nagy elmélyedéssel
bogozza a felmerülhető szempontokat. Akár Isten végtelen tulajdonsága, akár az ember esendő volta kerül
szó ba, mindíg ugyanaz a szeretet, lehajlás jelentkezik,
mely a csüggedőt felemli, megvigasztalja és bízó reményre serkenti. Teológiai mélység, mély lelkiség, lelki
hangulatosság jellemzi az írást. Mindannak melegen
ajánljuk, aki bizalomra szorul, mert csüggedt és fáradt
a lelke; de azoknak is jó szolgálatot tesz, akiknek hivólJtása, hogy másokat bizalomra gerjessze:nek. Kevés
ilyen könyvet olvastak I
Müller Lajos S. J.: Boldogasszony anyánk. Korda.
II. kiadás. Ára 80 fillér.
. '
A könyv második kiadása is jelzi, hogy a neves
író e művében is megtalálta az utat az olvasóközönség
szívéhez. Szűz Mária tisztelete II'_indig aktuális,de
nú magyarok szinte kötelesek vagyunk azt elmélyíteni és öntudatossá tenni a viszontagságos időkben.
Ennek a feladatnak a munkása ez a kis könyvecske is.
Müller Lajos S. J.: Engesztelő élet 8 hazáért.
Árpádházi Boldog Margit élete. Ára 1.20 P.
A történeti adatok, a legenda és a boldoggáavatási
per nyomán biztos kézzel rajzolja meg a tudós szerző
Boldog Margit alakját, fökép mint misztikusét. Idő
szerűségét a várható szenttéavatás adja és a nagy
szükség új engesztelőkre ...
Szent Bonaventura: SoUloquium. Beszélgetek lelkemmel. Fordította: Gál Gedeon O. F. M. (A lelki élet
Ferences Mesterei 6. sz.) Budapest, 1941. 142 l. Ára
1.20 P.
.
Párbeszédes könyvecske. Ketten, a lélek és a belső
ember beszélgetnek benne isteni titkokról. Mégis soliloquium, mert Istentől megvílágosított énünk négy
elmélkedésben tanit ja és vezeti másik, Istent még kereső énünket "a mennyei udvarba". Az önismeret
mélységéből indul ki az elmélkedés útja. A külvilág
mulandó hívságainak látása után a lét örvényei: a
halál, itélet és pokol mellett vezeti el hűséges tanítványát a belső ember. Az utolsó elmélkedésben a
mennyország örömei ragyognak fel a megtísztult lélek
szemei előtt. Az a belső ember, aki itt ebben a könyvecskében szól, a középkor legnagyobb ferences misz·
tikusa, a szeráflelkű doktor. Ez a legbiztosabb ajánlú
az olvasónak.

Új magyar könyvek:
A magyar győzelem titka. Tömegterjesztésre igen alkalmas. Ára 1 fillér.
A ~~str.áció: .N.égy ol~alas lap. Az oltárszolgálat
szoveget kleJtes szennt közli. Ára 4 fillér.
Blazovich Jákó O. S. B.: A Krisztus-hívő. Korszerű
kérdésekre ad csattanós válaszokat a nagynevű
szerző. Könyvének első része: A Krisztus-hívő az
Evangélium tükrében. II. része: A mai Krisztushívő problémái. Az értékes hitvédelmi kőnyv március közepe táján jelenik meg.
P. Csávossy Elemér S. J.: A századok nagy jele. A
könyv szerzője már évtizedek óta gyakorlatban és
írásban sikerrel terjesztette a "Szent Szív" kultuszát, de ilyen nagyszabású műve még nem jelent
meg a Szent Szívrő!. Ez a mű a jelenkor leghatalma~abb Jézus Szíve-könyve, mely évtizedekre meg
fogja termékenyíteni az isteni MegváItó Szívéről
szóló i;odalmat és a katolikus lelkiséget. Alapos,
tudomanyos felkészültséggel mutatja be a Jézus
Szíve-tisztelet lényegét, tárgyát, célját gyakorlatát, jelentőségét és eredményeit. Nagy t~dás, teológíai mélység, az élet ismerete s avezéreszmék kidomborítása, a történelemből és az életből vett
példák sürgősen ajánlják mindenkinek, aki el akar
mélyedni e tárgykörben, a könyv megszerzését. A
külsőleg is pompás mű ára 7.50 P, kötve 9.50 P.
P. Csávossy Elemér S. J.: Margit virágok az érdi domb
oldaláról. Kilenced a lelki előhaladás kegyelmének
megnyerésére Mária Margit nővér példájára. Ára
30 fillér.
Dr. Erőss Alfréd: Egyház és élet. Erdélyi katolikus
évkönyv. Ára 6.- P.
P. Gál Gedeon: Szent Bonaventura: Beszélgetek a
lelkemmel. Ára 1.20 P.
P. Jámbor László S. J.: Istennek nevét hiába ne veddl
Ez a kis könyv minden oldalról rávilágít Isten
második parancsának problémájára. Nem hiányozhat a káromkodás elleni hadjárat fegyvertárából.
Ára 34 fillér.
-Kulin György: A távcső világa. Két kötet. Hézagpótló
munka. A csillagászat szépségéről, a távcső készítéséről szól, de foglalkozik a csillagászat elméletével és bírálásával is. A két kötet ára 20.- P.
Dr. Ligeti József: Vasárnapi prédikációk az evangéliumi szakaszok alapján. Ára 6.50 P.
Huszár Győző: Isten, Krisztus, E~yház. Rövid hitoktatás a művelt közönség számára. 3.50 P.
Maurice: Válás után. II. kiadás. Fordította: Szentkláray György. II. kiadás. Kevesebb lenne a házassági válás, ha ezt a regényt széles körben olvasnák. Életből vett, regényes történet. Ára 75 fillér.
Dr. Müller Lajos S. J.: Boldogasszony Anyánk. II. kiadás. Hasznos füzet a Szűzanya-tiszteletrő!. Kifejti
az író, miért tisztelik a katolikusok Szűz Máriát
hogyan tisztelik s hogy mit köszönhet a vilá/! ~
. főleg mi magyarok az Isten Anyjának. Ára 80 fillér.
Dr. Müller Lajos S. J.: Sziklán épült kincsesház.
II. kiadás. Népies nyelven megírt hitvédelmi füzet.
Ára 24 fillér.
Dr. Nagy József Gyöző: Isten irgalmas. A jó Isten
irgalmasságát ecseteli mesteri tollal a szerző. Bőjti
időszakra különösen hasznos lelki olvasmány. Ára
2.10 P.
Dr. Müller Lajos S. J.: Kilencedima Nepomuki Szent
Jánoshoz. Ára 5 fillér.
P. Omerovich Tamás S. J.: Jöjj, Uram Jézusi Elő
készület és hálaadás a szentáldozáshoz. Nagyon
praktikus kis szentáldozási segédkönyv. Ára 80
fillér.

Reisz Elemér S. J.: A Jézustársaság és a világmisszió.
400 év munkája Isten országáért. Ára 1.50 P.
Papok szombatja. Új kiadás. A négyoldalas röpirat
jó papokért való imákat közö!. Ára 4 fillér.
Perlaky: Napfényes életfilozóiia. A "Ma életművésze
téről" ír. Ára 5.50 P.
Fényből. "A szerzőben
Dr. Ruppert István: Fény
nagyrahivatott, kitűnő tollú szerzővel ismerkedünk
meg. Isten létezéséről és tulajdonságáról szóló üde,
fordulatos, tartalmas megfontolásai ideálisak", írja
a könyv bírálója. A könyv célja: közel hozDi, életszerűvé tenni a hittan tanításait. Harminchat értékes elmélyedés. Ára 3.- P, kötve 4.60 P.
Dr. Tóth Kálmán: A rózsafűzér titka. Kitűnő lelki olvasmány a szentolvasó titkairól. Ára 2.- P.
Tower Vilmos: Kit vegyek el feleségül? Pompás tanácsokat ad a neves szerző ebben a művében a
házasulni készülő férfiaknak. Aki Tower tanácsai
nyomán indul, biztos úton halad és eléri azt a
célt, melyet a Teremtő a házasság szentségével
kapcsolt össze. Ajándéknak nagyon alkalmas a kis
munka és igazi jótétemény.
A tetszetős kivitE.lű mű ára kartonkötésben 2.30 P
kötve 3.90 P.
'
Wimmer Anzelm O. S. M.: Legyünk világi apostolok.
Rövid útmutatás szervezeti vezetők és munkatársak
számára. Ára lAO P.
LELKIGYAKORLATOK:
Gyermekeknek:
Dr. Czapik Gyula: Gyermeklelkigyakorlatok: A gyermeklelkigyakorlatok elvei, feldolgozásuk homiletiku.s és katekétikus alakban. I. rész: A gyermeklelkigyakorlatok elmélete. II. rész: A gyermeklelkigyakorlatok feldolgozása homiletikus alakban
(~áromnapos ciklus 10--14 évesek részére). ID.
resz: A gyermeklelkigyakorlatok feldolgozása katekétikus alakban (háromnapos ciklus 7-10 éveseknek). Ára 4.- P, kötve 6.- P.
P. Donászy Szabó Ernő S. J.: Tavaszváros címmel
kitűnő lelkigyakorlatokat írt a gyermekek számára.
Sok színes, tanulságos mese és kép díszíti. Ára
3.80 P, kötve 5.50 P.
Leányoknak:
Dr. Czapik Gyula: Triduum leányok részére. Fiatal
leányok részére 3 napos lelkigyakorlatok adásához elsőrendű vezérkönyv. Sok példát ad benne.
II. kiadás. Ára -.80 P.
Ervin Gábor dr.: Mutasd meg az Atyát! Az iskolás
diákok életéből vett példákkal és nagyszeru hasonlatokkai megírt könyv. Középiskolás leányok részére
kitűnő anyag. Ára kartonkötésben 2.80 P, kötve
4.30 P.
I1jalmak:
Bangha Béla S. J.: Lelkigyakorlatos konferenciák:
Ifjúsági (egyetemi) 3 napos beszédanyag. Ára
-040 P.
Az a~zkétikus fiú-irodalom kedvenc művelője, LantosKIss Antal ismét értékes könyvet írt a fiúk pasztorálásával foglalkozók számára. E legújabb kötete: I~ét vár~ fíúk címmel jelent meg. A könyv
egy teljesen kidolgozott lelkigyakorlatot tartalmaz
fiúknak. Márton Lajos rajzai díszítik. Ára 3.60 P,
kötve 5.20 P.
Dr. Szivós Donát O. S. B.: Diáklelkigyakorlatok. Gimnazista fiúk lelkigyakorlatához teljesen kidolgozott
szöveget szolgáltat. Ára 3040 P.
P. PI.us S. J.-Uhl: Életút elött. Nagyon jól felhasznaiható gondolatok fiú-Ielkigyakorlatos anyaghoz.
Ara 2.50 P, kötve 4.- P.

a

Tomka Ágoston S. J.: Mit beszéltem diákjaimmal
Istenről? A szerző tulajdonképen fiúknak szánta
művét mint lelki olvasmányt, de hitoktatók is
elsőrangú anY,agot nyernek az V. gimnáziumi anyag
magyarázatához. Ára 5.- P.
Lelkigyakorlatos könyvek felnőttek részére:
P. Biró Ferenc S. J.: Hasonló akarok lenni Hozzál
Jézus Szíve jelvényeiről hat bensőséges, szép lelkigyakorlatos előadás. Ára -.40 P .
Blazovich Jákó O. S. B.: A csend mélységeiből. Intelligens világiak számára igen szép, felemelő gondolatok az utolsó dolgokróL Ára 2.80 P, kötve 4.30 P .
Dr. Czapik Gyula: A lelkigyakorlatok. Lelkigyakorlatot adó egyháziak számára Szent Ignác rendszere
alapján megírt kitűnő vázlatok. Csak papok számára készült. Ára 3.- P.
Csávossy Elemér S. J.: Kereszt és feltámadás. Nyolcnapi lelkigyakorlat, melyben különösen az Úr kínszenvedését és megdicsőülését domborít ja ki a
szerző. Ára 6.50 P, kötve 8.50 P.
Csávossy Elemér S. J .: Manréza iskolája. A lelkigyakorlatok elmélete s azok adásának művészete .
Ára 4.- P, kötve 6.- P.
Csávossy Elemér S. J.: A nagy király nyomdokain.
Teljes 8 napos lelkigyakorlat. Különösen Jézus
életéről és apostoli működéséről elmélkedtet benne
a szerző. Ára 6.50 P, kötve 8.50 P.
Dr. Gálos László: Isten magányában. Háromnapos
lelkigyakorlat hazajáró egyének részére. Ára 1.60 P.
Hitter József S. J .: Loyolai Szent Ignác lelkigyakorlatai; A lelkigyakorlatok nagymesterének, Szent
. Igriácnak szósze.rinti lelkigyakorlatát hozza kitíínő
jegyzetekkel. Ára kartonkötésben 2.50 P, kötve

Kedves Elólizelólnkel
nagyon szépen megkérjük, kegyeskedjenek a
csatolt befizetési lapon rendezni az elöfizetést,
ha azzal elmaradtak volna. Akiknek tartozása
áll fenn, azok számára jelen számunkhoz csatolunk csekklapot.

A KIADÓHIVATAL.
Minden gyermek sokat tanulhat:
Farkas Éva:

Csintalan Csöpi és Pajkos Palkó
CÍmű

élvezetes és jellem neveM történeteiböl.
Ára keménykötésben 3'40 P.
Hitoktatók, nevelők nagy hasznát veszik.
A hitoktatás "súlyos kötelességét" végző ft. papság
és világiak legjobb segítője a

Katolikus

nevelés

(Kat. Hittanárok és Hitoktatók
Egyesületének Közlönye)
európai szinvonalon álló, Magyarországon az egyetlen
hitoktatási szaklap. Havonta l-én jelenik meg változatos
és gazdag tartalommal. Előfizetési ára évi 8'- P.
Ingyen mutatványszámot szívesen küld a kiadóhivatal:
BUDAPEST, m., SAN MARCO-UTCA 50•
(Papnövendékek 50 ofo kedvezményt élveznek.)

4.- P.
Kovács Sándor: Egy a lelkedi Lelkigyakorlatos gondolatok. Ára 4.40 P.
Don Columba Marmion: Krisztus a lélek élete. Lelkigyakorlatos olvasmányok. Ára 4.90 P .
P. Mateo: Jézus a szeretet királya. Jézus Szíve-lelkigyakorlat. Ára 3.60 P .
Dr. Schmiedt Béla: Lelket az életbe. III. kiadás. Ez a
nagyszerü kötet egy teljes lelkigyakorlatot tartalmaz példákban. Értékes. Márciusban jelenik meg.
Tomka Ágoston S. J .: Három nap a Manrézában.
Háromnapi lelkigyakorlat napi négy elmélkedéssel.
Különösen az intelligens férfivilágnak szánt konferenciák. Ára 3.60 P , kötve 5.10 P.
Wimmer Anzelm O . S. M.: Boldogasszony keresztútja.
Meghatóan szép, újszerű konferenCiabeszéd-sorozat
a fájdalmas Anyáról. A függelékben maga a keresztúti szöveg s több ima az élőkért és megholtakért is található. Ára kartonkötésben 4. - P ,
kötve 5.50 P.
Wimmer Anzelm O. S. M.: Az élet teljessége. A modern
élet égető problémáinak bekapcsolása az örök
igazságokba. Ára kartonkötésben 2.20 P, kötve
3.70 P.
Zborovszky Ferenc S. J .: Isten országa mibennünk.
Kitünően felépített, intelligens közönség számára
alkalmas lelkigyakorlatok. Elmélkedései ' olyanok,
hogy belőlük mindenki vezető nélkül is . kitűnő
szentgyakorlatot tarthat. 'Á ra 4.
P , kötve 5.50 P.
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Nagypéntek estalkonyán Jézus barátai: arimateai József, Nikodémus,
a megtért százados levették a keresztről Krisztus testét és sírba tették.
S harmadnap hajnalra Krisztus fénybe, szépségbe dicsőülten feltámadott. Hiába zár ták el kőlappal a sziklasír száját. Isten angyala elhengerítette a nagy követ és az élet diadalmas örömére változtatta a vázhalál gyászát. Minden kételyt, hitetlenséget eloszlat a húsvéti diadal,
fényes világosság: Krisztus valósággal föltámadott. Tehát Ű valóban
az lsten Fia volt! Alleluja!
"És íme ketten a tanítványok közül az napon Emmausz nevű helységbe menének . .. Jézus pedig odaérkezvén, velök méne." (Lk. 24,
13.) Feledhetetlen és vigasztaló ez a kedves húsvéti kép. Jézus az
emmauszi tanítványokhoz csatlakozik s ezek elpanaszolják előtte szomorúságukat s Jézus fölségesen kezeli s vezeti a balga és késedelmes
szíveket. Mert Jézus utitársa és isteni jóbarátja akar lenni minden
embernek, kereszténynek, pogánynak, igaznak, bűnösnek! Ha Ű az út,
igazság és élet, úgy akkor vele kell együtt járnunk az életet! Mennyi
világosságot, mennyi békét, szent örömet, milyen jó öntudatot, mennyi
vigasztalást nyujt Jézus a Vele egyúton járó lelkeknek! Tényleg azonban vannak a világban fáradt, reménytelen, szomorú s a küzdelemről
lemondó lelkek is. Lelkek, akik valaha még hittek, reméltek, örültek,
szeretlek. De most csüggedt ek, sötétek, erőtlenek! A húsvétreggeIre
virradt Jeruzsálem öröméből mit sem látnak, a Krisztus szolgálatból
mit sem értenek, lehangoltak, elfáradtak. De melléjük lép Krisztus, aki
ismeri szívüket-lelküket. Csak egyetlen szót mond: nem hisztek! - És
a hüdött, bénult, fagyos, örömtelen lelkek magukhoz térnek. A kenyérszegésről Krisztusra ismernek. Aztán lángra gyúlnak, apostolokká lesznek. Hitünk szárnyalásával boldogan hirdetik másoknak is, hogy megtalálták Krisztust, a halottaiból föltámadott isteni Mestert! Az

(ftunk

a halálon győzedelmeskedő s föltámadott Krisztus nyomában
és útján akarja vezetni a lelkiélet friss és üde légáramai után
szomjúhozó lelkeket. Lélekkel nyúl a lelkekhez. Az áldozat,
önmegtagadás és a szenvedés útján vezet a lélek békéjéhez.
Mint a tanítványok, mi is kérjük a baráti lelkeket: maradjanak velünk! Tartsanak ki
hűséggel mellettünk ! Mi Jézussal egy úton megyünk. Forró imáinkkal larlóztassuk Űt
magunknál és kérjük buzgón: "Uram, maradj velünk!" Kísértéseinkben, üdvösség keresésünkben, bánatunkban, fájdalmunkban, örömünkben, szenvedésünkben, de legfőképen
halálunk óráján, ha "majdan esleledik és hanyatlik a nap" Uram Jézus, lelkünknek Jegyese, áldott Barátunk, maradj velünk!

VIn. évfolyam, 8. azám.

Ubmk
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Alleluja! - zeng-zúg
harang.
Alleluja! - száll most az ég diadaléneke.
Lepecsételt sírokat is áttörő örömujjongás ez. Lezáródott egy nagy korszaka a túlvilági történelemnek.
A félelmetes záróesemények az
utolsó 33 év története, de még inkább
az utolsó 3 nap véres tragédiája - azt
mutatták, hogy nagyon kemény harc
folyt itt örök értékekért. Osszeomlott
most, e reggelen, a sátán évezredes
fölényes hadállása. Megverve, visszavetve látnia kellett, hogy újra megnyílt
~ ég, ahonnan örökre lebukott.
Oröm, diadalmámoros öröm, mely elragad minden hívőt a húsvéti allelujára.
De igaz ez?
Nem.
Az utolsó sor szokványos hazugság.
Igen. Unnep van és így kell írni.
Még jó, ha mesterségesen.felcsiholjuk
magunkban az ilyen örömszerű érzéseket. Hazudjuk magunknak azt, amit keresztényi illemből kellene éreznünk.
Különben kiégett, kiaszott szívvel járunk
húsvétkor is, mert nem tudunk igazán
örülni.

Anyánk pedig, az Egyház nagyon is
neveli erre szívünket. Egy év alatt kedvesen vagy drámailag, könnyesen vagy
örvendezve, aranyfehéren, vörösen, zölden, lilában és feketében sok oktáváját
fogja át az érzelmeknek.
Szomorú, hogy amikor az Egyház örömében és elragadtatásában még a bún t
is boldognak mondja, mert ilyen és
ekkora Megváltót adott, akkor mi nem
tudunk igazán örülni.
A mi húsvéti allelujánkból valami
nagyon hiányzik. Az öröm, a tiszta
öröm, az őszinte öröm után sírunk mi
húsvét hajnalán.
A mi örömünknek már amit mi
annak tartunk - fulánkja van. A magunk csináJta írt ostyába pakkoljuk és
nagy erőlködéssellenyeljük és sokszor
egyedüli örömünk, hogy túl vagyunk
rajta. Csak keserűvé lesz tőle a szánk ...
De nem tévedés, sötétlátás és ma húsvétkor - nem ünneprontás-e ilyen
sorokat leírni. Kár minden elméleti vitáért. Nézzük a gyakorlati életet, hogy
álörömök helyébe tartós húsvéti aJlelujánk legyen!
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Utaak

8. szám. 1942.
Kábítószerek

Nagy örömhajsza a mai élet, semmi más.
A reklám, propaganda legerősebb érvei:
előny, könnyebbség, szórakozás...
egyszóval
ör9m ígérése.
Igaz, hogy a látszat ellene szól, hogy az emberiség általában örömtelen vagy szomorú. Soha
annyi dalt, muzsikát nem hallottak, mintha ma
egy "csendesebb" utcán végigmegy az ember a
pihenés óráiban - déltől ké'ső estig. Még szegény igényekre következtetni engedő alacsony
házakból is kibömböl a rádió tökéletes hangszórója. Gombforgatással nemcsak országokat,
hanem világrészeket is átugranak: szórakoznak,
örülnek az emberek. Ma magánosok sem társtalanok és a tanyák közé számüzöttek is élvezik
a szellemi kultúra minden előnyét.
Társaságban - kivéve (a -leggyakoribb esetet) az asszonyi nyelvélesítést - az uralkodó
hang a kedélyes, derűs nevetés.
A családban is: a fiatalok egymásnak örülnek, a gyerekek pedig még a morózus nagyszülők lelkébe is napsugarat lopnak.
Tehát számüzve van a szomorúság. Mert akár
egyedül, akár társaságban, akár meghitt családi
körben van az ember, öröm az osztályrésze.
:f:s mégis fulánkja van örömeinknek.
Se statisztikával, se grafikonnal nem akarok
érvelni" mert ha a napnak csak töredékrésze
is örömben telik el, könnyen elbírjuk a munka
fáradtságát, még a könnyeket is.
De nézzük: hol, kitől tanulnak örömöt és min
nevetnek ma legtöbbet és leghangosabban az
emberek? Miből, honnan habzsolják "örömüket"?
Igen drasztikus sorokat kellene írni. De olvasóinknak nem akarjuk a leggyakoribb, legerő
sebb (és legártalmasabb) narkotikumot feltálalni.
Kár volna fejtegetni, hogy a test örömei nem
elégítik ki a lelket.
Aztán a családban - a legideálisabb és legszerencsésebb családban is (nemcsak a mézesheteket és első hónapokat (éveket?!) tekintve) több a gond, a nevetés legtöbbször csak pillanatnyi félbeszakítása a lelkek sírásának.
Mín nevetnek ma "szívből" az emberek? Társasági adomák, tréfák, célzások, e kacagtató
ezerféleségek csak töredékrészben bírják el a
papirost (persze nem e folyóiratét!). Hogy megbánások és aggályok merülnek fel nyomában,
azt lepecsételt ajkak nem mondják meg.
Még a jótékonyságnak is, ami pedig olyan
.csendes, nyugodt örömöt ad, feltalálták a megrontóját. Ma szegények javára jótékonysági
bálon még ezer pengőt is összetáncolnak és
uzsonnákon százpengőket is összeesznek nyomorgók javára. (A szegény Lázárnak legalább
igy a morzsa juti)
Megemlítem, mert a mai élet hú tükre: élvezni
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szoktam vonathan, villamoson, utcán is, mikor
beletemetkeznek tíz-húszfilléres ekbe. Megnyúlik.
az arc, kimered a szem, nem hallanak, csak
habzsolnak izgalmat, örömöt. Ezt nemcsak diákok, inasok teszik, hanem különben mosolyfakasztásra teremtett fiatalabb-idősebb :f:vák is.
:f:s ha vége a 32, 64 oldalnak, jon a valóságraébredés. De szeretném ezt képen megrögzíteni.
azt ,irnám alá: kiábrándulás, ha.zugság.
Nem folytatom tovább, mert hisz természetes,
hogy tartós öröme nem lehet annak, aki órárólórára másutt keresi azt. Igy joggal irhatom d
refrént: örömeinknek fulánkja van. :f:s ezek nem
is örömök, kábítószerek, pótlékok.
Tartós örömöt

Olyan útszéli verebek vagyunk sokszor. Lessük tétlenül az alkalmat, mikor potyogtatnak el
közelünkben szemes magvat. Ha elénk szórnak
valamit, lehet az szemét is, megrohanjuk, ijedtünkben lenyeljük és félve tovább surra:nunk.
Orülni akarsz? Válogass! Tarts ki! Dolgozz
meg érte!
Igazi, finom örömre nevelnünk kell magunkat. Ha nem rontottuk el szívünket, akkor nem
elégít ki a kocsmai duhaj-öröm. Elegényes ordítozásból mindig kiérződik az elkeseredés.
Prédikálással vádolnának, ha fejtegetném,
hogy minden öröm alapja a tiszta lelkiismeret, ét
büntelen élet. A bűnben semmi igazi jó nincsen,
Ellenben a jól eltöltött nap, a jól végzett munka
boldog érzése máris megkoronázza fáradozásunkat.
Belső fegyelem és kitartó munka kell, hogy
érezzük az örömöt. Mert a világ fiai is törik
magukat, még nélkülöznek is, hogy valamit megszerezzenek maguknak; istenfiainak is csak verejtékezéssel ,és bizony néha nélkülözéssel is
lesz csak gazdagabb a lelkük.
De megkíséreltuk csak egyetlen-egyszer is,
hogy tudatosan és következetesen megszerezzük
magunknak a tartós örömöt? A véletlenre és
esetlegre hagyatkozók, sültgalambot-várók.
Akad olyan 1s, ki mindíg villámháborút akar
viselni és igy megszerezni magának, lelkének
a gazdagságot. Nem kalózkodás ám, sem rablóhadjárat az evangéliumi élet. Háborút ellenség
ellen viselünk. Az önnevelés, önfejlesztés már
pacifikálás, építő munka.
Az öröm felfrissít, életkedvet, munkakedvet
ad. Tehát mindaz, ami rugalmassá, derűs sé és
erőssé tesz, út az örömhöz. Nekünk is szól a
fiatal agár példázata: vadászaton mindíg a felbukkanó új nyúl után szalad és kifáradva egyet
sem fogott meg. Ne össze-vissza ragadjuk-hajlítsuk az örömöt! Húsvétkor pl. figyeljem magamban is a diadalt a szenvedésben, megpróbáltatásban. Tavasszal lássam magamban is a fejlődést, a
jót (mert ez is van ám!). Munkámban lássam az
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eredményt, a haladást. Áldozatban fedez zem fel
a visszhangot. Imában tudjak csendesen egyet
szem előtt tartani és ne engedjem, hogy a hangulat vezessen, mint a· vándormadarat ősszel az
ösztöne. Kitartóan imádkozzam! A meglátás,
észrevevés, erőlködés, következetesség ne egy
napig tartson, hanem egy hónapig. Ezáltal leszek
képes, hogy rögzítem az élményeket és tartóssá
teszem az örömöt.
Nem szabad elítélni azokat az örömöket sem,
amiket az élet ad. Mert a világot nemcsak a
rosszaknak teremtette az Isten, hanem hogy
nekünk is legyen részünk benne. De csak ezeket
keresni és hajszolni, kiégeti a szívünket. Ha
valahol, itt kell ígazat adni az epikureusoknflk:
parce ... keveset, az aranyközépszert megtartani
és csak fúsz ern ek használni. Ezt nem időtartamra,
hanem lelkülelre értem.

Utaak
Valljuk be magunknak, hogy azért nincs és
talán nem is volt igazi húsvétunk és nem jött
szívből az alleluja, mert nem volt nagybőjtünk.
Szoktassuk, neveljük rá magunkat az örömre. :es
ha most nem volt húsvétunk, legyen tavaszunk,
legyen lelki megújhodásunk.
Oröm nélkül nem élhetünk. Igazi öröm nélkül
lelki élet nincs!
A húsvéthajnali harang ébresszen fel bennünket is és legyen a mi életünk is olyan, hogy
sZÍvből
mondhassuk: Alleluja, feltámadtam.
Orömtelen, síri álom helyett adjak örömöt és
békét magamnak!
Igy lesz bennem is húsvét és diadal és
öröm is.
Ne szalaszd el a kis örömöket sem, mert a
sok kicsiből na2Y öröm lesz.

"Boldogo~ a Lé~ességese~,
n.erllslen fiaina~ Li.alna~ • • •"
IrIB' Dr. Váro 1111 11Il1",án

Krisztus sírját ugyan lepecsételték és külön örséget
is állítobtak melléje a zsidók, Isten hatalmát azonban
nem tudták gúzsba kötni. Húsvétvasárnap hajnalán fölpattant a sír és Krisztus föltámadt. Megjelent az egybegyűlt apostoloknak is és rájuk köszönt az O nagy húsvéti köszöntésével: Béke nektek!
Mi talán, ha ránk bízza az Isten, úgy rendeztük
volna - meg ezt a találkozást, hogya diadalmas Krisztus eget-földet betöltö harsonaszóval zengje apostolai
felé gyözedelmét ... Ime, nézzétek, én legyőztem a halált . .. Megöltek, de az igazságot nem lehet megölni . ..
Ez az én legnagyobb csodám, amely immár kétségtelenné teszi istenségemet ... Boruljatok térdre és imádjatok . ..
Krisztus azonban csendesen, ünnepi hangon s örök
szelidséggel így köszön rémült apostolaíra: Béke nektek! ... Nekünk sem mond mást ebben a barkás, jácintos, isteni fuvalmakkal és emberi gyötrelmekkel teli
húsvéti hónapban: Béke nektek! ...
De vajjon mit gondoljunk mi erre a köszöntésre?
Mintha olyan visszásan és erötlenül hatna ma ez a
szó. Hát hol az a krisztusi béke? Nyugaton, a rommálött városok falai között? Délen, a Duna szétlött híd jai
alatt? A Földközi-tenger vagy az Atlanti Óceán hajóágyúinak a csövében? A távolkeleti riadók zajában és
az összetört emberek halálhörgésében ? Hol az a krisztusi béke? Kétezer éve hangzik felénk ez a krisztusi
köszöntés, de több békétlenség akkor sem volna talán,
ha sohase hangzott volna el. A békét hiroetö húsvéti
Krisztus ma mintha nem eleven valósá~, hanem va-

lami elmosódott szép emlék lenne ~supán. Valóban,
így látjuk a dolgot, ha nem értjük jól a SzenUrást ...
Krisztus békéje azonban nem a népek és országok
külső békéjét jelenti. elsősorban, amelyet összetör a
háború szerencsétlensége, hanem jelenti a lélek belső
békéjét. Ez a béke van bennünk, ha a bün által földúlt rendet ismét visszaállítoltuk, ha a test engedelmeskedik a léleknek és a lélek az Istennek. Mily fölséges ez a szentágostoni gondolat. Néhány szó, de
távlatai a csillagokon túlra nyúlnak. A belső és igazi
béke tehát az a vigasztaló tudat bennünk, hogy mi
az Isten kegyelemmel ékes barátai vagyunk és hogy
maga a Szentlélek lakik szívünkben. A nyugalom és
elégedettség szent érzése azt mondja ilyenkor nekünk:
ne félj, ha most rögtön kellene is odaállnod az ítélő
Isten elé, kegyelmet kapnál minden bizonnyal, hiszen
bün nem sötétlik lelkeden és hűségesen szolgálod az
irgalmas Istent. Elviselsz minden szenvedést türelmesen, ha Isten próbára tesz. Gyözni tudsz a belső harcokon és úrrá leszel a kínos kísértéseken. Ha félsz is
gyöngeséged miatt, de minden okod megvan a bizalomra. Jó Atyád neked az Isten .. ,
Ime, ezt a békét hIrdeti Krisztus elsősorhan nekünk is. Ennek vágya és álma csendül már a betlehemi mezőn: "Békesség a jóakaratú embereknek." (Lk.
2, 14.) Ezt a békét köti szívünkre a hegyen tanító
Krisztus hetedik igazsága: "Boldogok a békesség~sek:
mert lsten fiainak hivatnak." (Mt. 5, 9.) Erről szól
tanítványainak is, amikor szétküldi öket az emberek
közé: "Amely házba bementek, először azt mondjátok:
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Utaak
Békesség e háznak." (Lk. 10, 5.) És ezt hangsúlyozza
végül allil1yiszor és annyiféleképen Szent Pál apostol:
"Kegyelem nektek és békesség az Istentől, a mi
Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól." (Róm. l, 7.)
Ezért a békéért érdemes a földön fáradoznunk, sőt
ez az egyetlen érték, amelyért érdemes. Amíg ez nincs
meg a lelkünkben, addig lehetünk előkelöek és gazdagok, tudósok és katonák, de nem vagyunk lsten gyermekei. Pár hete halt meg Shijira Yamamoto japán
admirális. Győzelmeit tündöklő bet ükkel írják történelmükben a honfitársai. De vajjon érdemes lett volna
csak ezekért a győzelmekért hatvanöt esztendőt élni
a földön? Aligha. Az admirális azonban megtalálta
Krisztust és az Ö békéj éti. Ezért már érdemes volt.
Hiszen az Isten fiává lett.
Csodálkozva mondod: hát mármost az a Krisztus
békéje olyan hetedhétországra szóló varázsfű talán,
ami minden baj ellen jó? Nos - hát majdnem így
van. Sőt. Ez a teljes igazság. Krisztus békéje az égből
földre szállott csodálatos ajándék, amely könnyen
megszerezhető, és aki megszerzi, annak nincs lelki
gyötrelme, mert a mindennapi élet bajait könnyen gyógyítani tudja ...
P. Damján, a nagy belga missziós 1873-ban érkezett a molokái szigetvilág lepratelepére. A szörnyű
betegek százai között kilenc templomot és rengeteg
házat épített a saját kezével. Ámde a lepra őt is megfertőme. Egyre inkább keserítette a betegek hálátlan
viselkedése is. Halálos beteg .volt már, amikor végre
segítői érkeztek. És ennek az embernek egyetlen szava
sem volt a hosszú évek szenvedései miaU. Nem panaszkodott. Mosolygott csupán: "tppen idejében érkeztetek, hogy folytassátok a munkát. tn pedig most már
békében elmehetek." Ime, milyenné teszi az embert
Krisztus igazi békéje. Hőssé és naggyá.
De vajjon mit tettünk mi eddig, hogy ezt a békét
magunknak megszerezzük? A diploma és kenyér, a
gazdasági élet és társaság, egyéni apróságok és közösségi zsörtölödések között akad-e néhány percem naponta, amikor magamba szállok és csendben súgom az
ég felé: Uram, a Te békédet add nekem ... nélküle
koldus vagyok Dáriusok barátságában is ... Vele dúsgazdag leszek nyomorult Lázárok lepratelepén is ...
Milyen más értelemben veszik sokszor az emberek
ezt a szót: Béke. A bűnösökre is rámondják nem egyszer: "ez békességes ember. Pedig nem azok. Csak ideigóráig elaltaUák lelkiismeretüket az öncsalás tablet1áival: az Egyház ugyan így mondja, a Tízparancsolatban
is máskép hallottam, de azért nem csinálok kázust a
dologból. Élek a magam módján. Az emberek becsületesnek mondanak, ha esetleg más a véleményem:
vagyonr61, házasságról, szórakozásról, sajtóról stb.,
mint a papoknak. Bántani nem bántok senki.t... O
igen. Ez is béke, de hamis béke. A pocsolya is szép
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és nyugodt, ha csendes nyári estéken rásüt a hold.
De azért tele van rothadással. A bűnös ember is békességesnek látszik gyakran, de azért nem kívánjuk a
békéjét. Mert micsoda béke az, amely a lelkiismeret
háborgó szavát elcsendesíti néhány hétre vagy néhány
esztendőre? Kioltani örökre úgysem lehet. Csak elaltatni. A fölgyulladt várost el tudjuk "oltani. A Dunát
le tudnánk csapolni. A bányákat be tudjuk tömni. A
lelkiismeret szavát azonban még senki sem tudta
örökre elnémítani. És ha az fölébred egyszer, akkor
jaj a bűnösnek, már itt a földön is. Látszólagos békéje
qsszetörik és békétlenség, gyötrő éj tszakák, őrületbe
hajszoló kínos látomások maradnak gyakran a heIyén ...
Az emberek békességesnek mondják máskor azt,
aki csupán ügyetlen és gyámoltalan. Olyan Fejbólintó
János ez, akinek nincsenek elvei. Akár igaza van valakinek, akár nincs, de mindenben helyesel, csakhogy
soha kellemetlensége ne legyen. Egy-egy nagyszájú
ember akármit mondhat tőle Istenre, vallásra, erkölcsre. Belül érzi ugyan, hogy ennek nincs igaza, de
hangosan nem meri védeni a maga igazságát. Inkább
hümmög és bólogat. Legfeljebb diplomáciai érzéknek
nevezi gyámoItalanságát és gyávaságát. Azt mondják
aztán: Ime, milyen szelíd és békességes ember ez ...
Krisztus békéje azonban nem zárja ki a harcot. Egy
Szent Agoston vagy egy Szent Ignác lelkében ugyancsak megvolt ez a béke, életük mégis csupa küzdelem
és férfias kiállás volt az igazságért. Vagy hogy egészen közeli példákat is mondjunk: a mi nagy Prohászkánk vagy Bangha Bélánk arcáról szinte sugárzott
Krisztus békéje. Hiszen ismertük őket személyesen
is. tletük mégis harc és küzdelem volt az Istenért,
Egyházért, a hitért és erkölcsért. Mert Krisztus békéje
elsősorban azt jelenti, hogy az emberi lélek békében
van az ő Istenével ...
Az Úr Jézus egyenesen boldognak nevezi azokat,
akik az Ö ·békéjét bírják. Lám, meghirdette ezt a
Hegyen mondott Beszédben is: "Boldogok a békességesek; mert Isten fiainak hivatnak." (Mt. 5, 9.) ök a
békét hirdető Krisztushoz lesznek hasonlók. Szereti
őket Isten már a földön is és meghallgatja imáikat.
Rajtuk teljesül elsősorban az Úr ígérete: "Kérjetek és
megnyeritek, hogy örömetek teljes legyen ... az Atya
szeret titeket, mivelhogy ti szerettetek engem és elhittétek, hogy én az Istentől jöttem ki." (Jn. 16, 24-27.)
O, micsoda öröm a földön ama szent tudat, hogy bennünket szeret az Jsten. Hogy segítségünkre siet, ha
kérjük. Hogy szinte rendelkezésünkre áll mindenhatósága, bölcsesége és jósága.
"Nem hallgat meg az Isten!", - kiáltanak föl sokan. Ámde kérdezzük meg tőlük: "Vajjon ti az Isten
fiai vagytok-e?" Mert Krisztus csak azokat nevezi az
Isten fiainak, akik békességben vannak Istenükkel. Ha
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ti az egyik órában káromoljátok Öt, a másikban meg
kértek Tőle, ha ti az egyik órában könnyelmű tréfát
űzlök a vallásból, a másikban meg Istenhez rimánkodtok valamiért, ha balkezetekben olyan lapot szorongattok, ami lábbal tiporja Isten ügyét, a jobbotokkal meg ég felé mutogaHok és azt mondjátok: Isten,
hallgass meg engem ... Nos, akkor igazán ne csodálkozzatok, ha nem hallgat rátok az Isten. Itt a földön
nem ismer el gyermekeinek titeket, mert nincs lelketekben az Ö békéje és félő, hogy od:aát is megtagad
majd örökre benneteket, midőn a föltámadt Krisztus
körül gyülekezni fognak a dicsőséges üdvözültek ...
"ts hogyan szerezzem meg Krisztus békéjét?" kérdik tanácstalanul a tájékozatlanok. A válasz egyszerű: tlj az Evangélium szerint, hallgass mindenben

Utaak
az Egyházra és - megszerezted.
Azl mondja a Szentírás, hogy amikor a föltámadt
Krisztus ráköszöntött tanítványaira: Béke nektek! ...
akkor a tanítványok megrémültek, mert azt hitték,
hogy kísértetet látnak. Csak az Úr bátorítására tértek
magukhoz és kezdtek szólani Hozzá. Mi már tudjuk,
hogya Húsvét nem fantomnak és nem kísértetnek
szól, hanem a valóságosan föltámadt Üdvözítönek. És
azért bármilyen vigasztalan is körülöttünk a világ,
bármi fenyegeti is egyéni vagy közösségi életünket, de
bizalommal h<illatjuk húsvéti szavunka.!.: Föltámadt
Krisztus, add mEg nekünk a Te békédet, amit a világ
meg nem adhat . .. és adj, " ó igen, adj külső és belső
békét egyaránt ennek a békét/en vi/ágnak!

Irt.:

Feltámadt Krisztus! Alleluja!
Milyen a feltámadt Krisztus vallása?
Lehetne-e más, mint maga a feltámadás?
Allelujás ... örömteli ... békeosztó ...
E vallásnak már születésekor megnyílt az Ég
és vígan dalolt Isten dicsőségéről s a megváltandó
emberek béketeljes boldogságáról... Ragyogó
csíllag támadt Keleten j a boldogság és öröm csillaga, mely elvezet a Békefejedelem örömteli Szívéhez. S aki ráakad e forrásra, a három napkeleti
bölccsel örvendez igen nagy örömmel.
E vallásnak lelke csak egyszer öltöztet zsákruhába, csak egyszer szór hamut a fejünkre, csak
egysze-r int szomorkodásra, amikor a legnagyobb
rosszat, a hamis, farizeusi öröm fekete, sós forrását: a bűnt kell megsiratni. Bünbánatra szólít
ilyenkor, de nem tengernyi keserűséggel, örvénylő
kétségbeeséssel, hanem bizakodó reménységgel, az
irgalom olajfaágát lebegtetve.
Különben állandóan felénk zúg e vallásból a
Szentlélek orgonája, felénk búgnak az öröm, vigadozás és ujjongás meg nem szűnő akkordjai. "Örvendezzetek a reménységben!" (Róm. 12, 12.)
"Állandóan örvendjetek!" (I Thessz. 5, 16.) Üssük
fel az Egyház hivatalos könyveit j lapozgassunk a
zsoltárokban, a zsolozsmákban, a misekönyvek ben,
mindenünnen ugyanaz a tavaszi balzsamos íllat
árad felénk, az öröm és béke fuvallata csap meg
minket. Vfin ugyan 40 napos bőjt, a lila fájdalom,
komoly bűnbánat ideje, de ezt a fájdalmat, ezt a
bűnbánatot is át-átszövi a remény, a boldogság
csendes várása. Az egyházi évnek még e legszomorúbb szakában is fölcsendül a Benedictus
és a Magnificat örömdala. A zsolozsma még ekkor
is nap-nap után felénk harsogja: "Jertek, örvendjünk az Úrban, jubiláljunk Istennek, a mi üdvösségünknek! "
Miért az Egyháznak ez az örömsugárzása ?

fo

Biró Ferenc: S. J.

Hogy gyermekeinek lelkét elárassza örömmel,
azzal az örömmel, mely megkönnyít mindent, kedvesebbé és érdemszerzőbbé tesz.
Az öröm megkönnyít mindent.
Mi is a lelki öröm? Édes nyugalom a krisztusi
jóságban. A testi öröm nyomában csömör jár. A
lelki öröm is undort fakaszt-e? Nem, hanem újabb
éhséget és szomjúságot új örömre, több örömre,
mígcsak magát az öröm Forrását meg nem kapjuk
az örökkévalóságban. Az öröm édes nyugalom a
j óságban. Azonban nem a földön elterülő kő nyugalma ez, hallem a szabad szellem erős nyugalma,
me ly folyton működik, mint maga az. Isten, de
nyugodt is, mint az egész világot elkormányzó
Gondviselés. - A feltámadt Krisztusnak lelkét
eltöltötte az öröm, a húsvéti alleluja megszellemiesítette testét, könnyűvé, minden akadályon, ellenálláson diadalmaskodóvá tette. Ilyen könnyűvé
tesz minket is a húsvéti öröm, így segít át bennünket is minden akadályon az alleluj ás hangulat.
Az öröm kedvessé tesz.
Nézzük a szomorú, fonnyadt arcot! A szépség,
kedvesség bája ömlik el rajta, mihelyt öröm dobbanthatja meg a szívet, a komor fellegeket elűzi,
a ráncokat elsimítj a és mosolyt csal az ajkakra.
Lehorgasztott fővel, mázsás kőszívvel ballag a
két tanítvány Emmausz felé. Mellettük terem az
Idegen ... Hogy olvadozik a szívük az örömtől,
amikor rájuk hull a feltámadás örömsugara! Kedvesen hivogatják, szálljon meg, mert hanyatlóban
a Nap. Fürgén kiszolgálják étellel, itallal. Szorongó szívükbe örömöt sugárzott az Idegen, s
mily kedvessé, szeretetreméltóvá lett tőle a két
tanítvány! Pedig még nem tudták, ki beszél velük.
... S amikor "a kenyértörésből" ráismertek, magukon kívül lettek a csodálkozó örömittasságtól.
Amint pedig szemük elől eltűnt az Idegen, rögtön
- éjnek idején - visszatértek Jeruzsálembe, hogy
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megosszák húsvéti örömüket a többi tanítvánnyal.
Ilyen kedvessé, szeretetreméltóvá, önzetlenné tesz
az öröm, a feltámadt Krisztus öröme.
Isten az öröm. Innen, hogy az alleluj ás hangulatban telik kedve. Nem tetszik az úrnak
a szomorú szívvel nyujtott adomány, a kelletlen
szolgálat Figyelmeztet is: "Ne kedvetlenséggel
vagy kényszeriiségből adakozzatok, mert Isten a
jókedvű adakozót szereti." (II Kor. 9, 7.) "Minden adományodat vidám arccal nyujtsad és örömmel adj minden tizedet." (Sir. 35, 11.) "Hogyan
tetszthetném az Úrnak, ha szomorú szívvel jelenek
meg az istentiszteleten?" (Lev. 10, 19.)
Az öröm érdemszerzőbbé tesz mindent!
Gyermekkorunkból ismerjük a mesét. A Nap
és a Szél megpillantott egy ágrólszakadt vándort.
Melyikük húzhatja le róla rongyos kabátját? A
Szél zord erejében bízik. Azonban felsül. A Nap
nem erőszakoskodik, mosolyog egyre szé,lesebb

jókedvvel. S a vándor örül, hogy levetheti kabátját. A mosolygó jókedv titka az, hogya Nap
megkapja a szegény vándor egyetlen, féltett kabátját is. - Az örömmel végzett munka, szolgálat
megnyitja az erszényt. S a bőkezűség nem is anynyira a végzett munkának, a szolgálatnak szól,
mint inkább az örömteli lelkületnek. Nem aranyos
a tett, hanem aranyos a szív. Igy van ez az embereknél, de így van ez Istennél is ...
Az ébredő természet tavaszi örömében támadt
fel az Úr. Ö is tavaszt fakasztott és fakaszt, az
öröm tavaszát. De míg a természet tavaszi öröme
mulandó: jő és megy, addig a húsvét allelujája
örök a földön és az égben. Örök, mint az alapja:
az Isten Fia - az örökké Szép, az örökké Jó, az
örök Öröm. .. Ezt az örömöt sugározza felénk a
Feltámadt vallása és Egyháza, ennek lettünk részesei mi ... Örüljünk hát, vigadjunk hát! Alleluja!

lElD: SduaaltIw SZiQldd U. S. B.
A názáreti Jézus DÍIlcs itt, feltámadott, amint megmondotta: jertek és lássátok a helyet, ahová tétetett
u Úr. (ML 28, 6.)
TizeDkilencszáz esztendő óta minden húsvétkor
hangzik ez a felhívás, mintha mindíg új és mindíg friss
letlDe (aminthogy a z i s), u emberiség pedig mindaDDyiszor elzarándokol ahhoz a szentséges és dicső
séges nyitott sirhoz, Milyen jó a lélekkel kézzelfoghatóan meggyőződni arról a fölséges hiradásról,
ami minden időkben ott élt a népek meggyőződésé
nek legmélyén. A legnemesebb ajkak mindig hirdették
ut, amit a természet így húsvétkor évről-évre csodálatos szépséggel és erővel példáz és mintáz a tavasz
diadalmas ébredésében. A feltámadástl
Hiszem a testnek feltámadását és vele együtt u
örök életet.

*

Nincs tétel a világOD, amelyet oly rendületlen bizonyosság vetlDe körül, mint a húsvét dogmája. A felt~dás húsvéti hite garantálja nekünk u
örök
életet. Nincs a földön nagyhatalom, amely a húsvét
baláltipró és világgyőző hatalmával csak megközelítően is tudna vetekedn i. Az Evangélium, a kereszténység, szent hitünk a húsvét nélkül olyan lenne,
mint a hivatalos levél pecsét nélkül, a pap oltár
nélkül, u oltár örökmécses nélkül Elképzelhetetlen
lenne, mint Newton az égbolt nélkül, Napoleon háború nélkül, mint a gyermek anya nélküL Huugul
elsikkasztanók belőle a lényeget, a legfontosabb és
legjellemzőbb arcvonást.
A húsvét is nagy választófal: Krisztus előtt és
Krisztus után.
A válaszfalon túl vannak Hellasnak és Rómának
sírjai. Egyiptom és BabUon temetői. Az avarok, a
húnok vagy 8 legprimitívebb müveltségü népek pihenő
helyei. Non omnis morior, nem halok meg, nem pusztulhatok és semmisülhetek meg egészen. A feltáma-

6

dás zsenge és vérszegény hírnökei mind.
A válaszfalon innen pedig fehérruhás, diadalmas
arcú angyal hajnali üzenete ad győzelmi éneket ajkunkra: Halál, hol a te hatalmad, halál, hol a te fullánkod 7 Halál, az első igazi hajnalos húsvét óta te
csak u Úr szolgája vagy, csak u örök élet ajtajának
nyitogatója vagy. Alleluja, allelujal
Kedves szokást láttam sokhelyütt. Húsvétvasárnap
áldott, allelujás hajnalán kimennek a hívők a temetőbe. Micsoda más temetőjárás ez, mint a novemberil
Feltámadok, ahogyan Krisztus is feltámadt. Az én
sirom is üres lesz, ahogyan Krisztusé is nyitott volt.
A húsvét ragyogó reggelétől minő óriási lendületet
kap a hitem, biztatást, erőt. Krisztusnak halált, roszszat, bűnt és poklot legyőző feltámadását köszönti ez
a temetőláto2ató reggeli zarándok és a sirokról, egész
évben nem képzelt hatalommal, nem sejtett ragyogással üdvözli a feltámadt Életet, mint a hitemnek, örök
életemnek és vele minden emberi szépnek, jónak és
igaznak elapadhatatlan, végtelen ősforrását: Krisztust.
A húsvét reggele a temetőben egy óriási nyujtózkodás affelé a végtelen bölcs Isten felé, aki nem lenne
elég méltányos, ha cél és kielégülés nélkül dobta volna
lelkembe a vágyódást u örök boldogság után.

•
Húsvét óta tudjuk, hogy mindannyian egyenlök
vagyunk az örökkévalóság fényében., mert Isten fiai
lehettünk a feltámadt Krisztusban.
Húsvét óta hisszük, hogy nincs szentebb kódex az
áhított vUágbékéhez, mint az Evangélium, amely épp
húsvét reggelén kapta a ragyogó, isteni imprimáturt.
Húsvét diadala nélkül az Evangélium csak olyan
volna, mint a szép, andalító an kedves, gyermekeknek
való mesekönyv. Húsvét reggele üti rá az Isten erejének pecsétjét. Igaz minden sora. Az utolsó jottáig.
Húsvétkor megsemmisülnek és recsegve dőlnek
össze azok a fantazmagoriák, karika túrák és torz-
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képek, amelyeket eltévedt emberi szörnyűségek anynyi fáradsággal, műgonddal, szorgalommal, de ugy 8118IlDyi csalással és hazugsággal igyekeztek alkotni
K r i s z t u s r ó I Az alleluj ás reggelen ezek az emberi mesterkedések semmivé válnak, eltűnnek, mint
az égi kísértetek sötét árnyai a hajnal első sugarúa.
Milyen imponál6 a Krisztus-elmélet húsvét reggelénl A hivő hisz és hallatlanul boldog e hitben, a
hitetlen pedig, ha őszinte és következetes volna, mellét verné: GYÖZTÉL, GALLILElJ
A Győző nyitott sirjának szájánál világos, hogy a
Krisztus-torzképekhez adalékolt kérészéletű elméletek
önmagukban lelik kritikájukat. De j6 volna, ha így
húsvétkor, legalább húsvétkor, eszébe jutna egyeseknek éppúgy, mint nemzeteknek I. Napoleon császár
ítélete, akitől valaki segítséget kért, hogy új vallást
alapíthasson. A császár csak ennyit felelt: FeszíUesse
magát keresztre, temettesse el magát, három nap
mulva jöjjön elő elevenen és akkor talán majd lehet
r6la beszélni •.•

•

Nagy igazság az, hogy minden nép, mely letépi
Krisztust a keresztről, önmagát szegezi oda - és feltámadni nem tud sohal
Nekem tetszik a karácsony poézissel teli, bájos
szeretetünnepe, de sokkal jobb811 imponál és megfog

a húsvét bátor, férfias, diadalmas ereje.
A húsvét centrumáb8ll a g y ő z e l m e s, e r ő s
Krisztus álli A húsvét az életnek ünnepe, a húsvét
az Életnek kezdete. A húsvét Krisztusát szem elől
téveszteni 8IlDyi, mint vépetesen eltévecIni, válságba
jutni és szakadékba zuh8llDi.
A húsvét ünnepe végleges diadala az optimizmusnak a pesszimizmuson, az életnek a halálon, a szellemnek az anyagon.
Húsvétkor végérvényesen eldőlt a csata Krisztus
személye, t8llÍtása, i s t e n s é g e körül - az EV8llgélium javára. Ez a mi nagy, kimondhatatl8llul nagy
örömÜDk.
Ezt a húsvét lelkét érzi meg a húszegynéhány
éves szörnyű rabigáb6l és véres terrorb6l felszabadult
nép ott Keleten. Pedig a vezetők húszéves munkája
mindenben odairányult, hogy ezt a I e I k e t lehazudják. Könny fakad a szemekben és elcsukl6 zokogás az ajkakon, hajlonganak a rítusok szerint és az átszellemültség révületében hányják magukra a keresztet.
Krisztus feltámadt I Val6b8ll feltámadt!... A húsvétnak ez a felmérhetetlen isteni csodája erősebb leU
a kollektív nevelésnél és hazug korszellemnél és erő
sebb lesz a gépeIméi és tankoknál is, erősebb mindennél, amit Vele szembeállitoUak és majd állít8llak
ellenségei és tagad6i. Alleluja!

Üres a sir
Irla:

Szabad perceimben sokszor előveszem a még Orosz_országban kapatt rózsaszínű tábori lapokat. Nem
egyröl a legnagyobb erővel üt szíven a kétségbeesett
fáj-dalom. Vérző szívű szülök, összetört reményű hitvesek, gyászba keseredett testvérek írják, hogy megkapták a szomorú értesítésemel. Életüket egészen feldúlta a reltenetes hír, hogy az, akit aggódó gondolattal kísértek az ukrajnai mezőkön tomboló viharban,
övéihez nem tér már vissza soha többé, mert meghozta a
legnagyobb áldozatot, amire ember képes itt a földön:
életét adta hazáj áért.
És ezzel számukra, úgy érzik, már le is zárult a
háború. Fájó lelkükre rázuhant a vigasztalanság kínzó
éjjele. Oket már nem nyugtatja meg az a tudat, hogy
az elveszteU kedves alakját a szörnyű lidércnyomás
alól szabadulók hálájából és megbecsüléséböl font
dicsfény övezi. Fájdalmukat nem enyhíti az a gondolat, hogy az az idegen földbe leszúrt apró kis kereszt,
ami alatt az eleseU, drága hős pihen, az új élet,
a föltámadás, a szabadulás boldog hírnöke, akár az
a Golgotán komorló, nagypénteki kereszt.
És itthon is, hányszor döbbent elém a teljes lelkI
összeomlás lehangoló képe, amikor egy-egy nyitott
sírba leeresztett koporsó tetején dübörögni kezdtek az
elmúlás kemény rögei.
Mennyien néznek vigasztalanul, összeroppant lélekkel a lassan emelkedő sírhantokra, amik könyörtelenül
elfedik előlük azt, akit a szívük igen nagyon, végtelenül szeret.
Vagy vessünk egy röpke pillantást azokra, akik
sehogy sem tudnak megbará,tkozni a saját haláluk kényelmetIen gondolatával. Valósággal rettegés fogja el
őket, ha véletlenül eléjük mered valahonnan a sötét

Pákozd.,. József

sejtelem: egyszer meghalsz te is, bármennyire menekülsz is a kellemetlen gondolattól. Hosszú álomra
zárulnak szempilláid, hogy eltakarják a homályba
révedő, megtört szemgolyókat, amik még most sóváran kutatják az élet szépségét, örömeit.
Megszámlálhatatlan azoknak a száma, akik a nagy
francia királlyal, XIV. Lajossal együtt mindent elkövelnének, hogy a halál mindenkire egyformán kötelező törvényének erejétől megmenekülj enek. A Napkirály előtt még a halál nevét sem volt szabad kiej teni. Különösen reLtegett tőle akkor, amikor a betegség ágynak döntötte őt. Agyához hivatta a világ legnagyobb tudású orvosait. Óriási összegeket ígért minden óráért, minden percért, amivel meghosszabbítják
életét. Mikor ez sem használt, az Istennel próbált
alkudoznÍ. Országa minden templomában felgyógyulásáért imádkozt8Jtott. Agyát szentek ereklyéivel rakat ta
körül, hogy ne tudjon hozzáférni a nagykaszás. Mert
a király kimondhatatlanul vergódött a halál közelségének gondolata miatt.
A halál csontos keze valóban éles, fájó sebeket
tud ejteni. De látogatása nyomán a teljes lelki összeomlás, vigas21talan kétségbeesés csak azoknál következik be, akik még sohasem álltak csodálkozó lélekkel
a fényözönben úszó, üres húsvéti sírnál. Nem ítták
szívükbe egyszer sem az elhengeredett kő mellett kitóduló, égi ragyogást. Nem mélyedtek el hívő lélekkel az üres sírnál rémüldöző asszonyokat vigasztaló
angyal szavain: "Mit keresitek az élőt a halottak kÖZlt?
Nincs itt, hanem föltámadott!" (Lk. 24, 5.)
Jézus feltámadása alapvető igazsága lett az egész
kereszténységnek és egyúttal erős alapja mínden lelkiségnek. Azért mondja Szent Pál: "Ha Krisztus nem
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támadott fel, akkor hiábavaló a mi tanításunk és a
ti hitetek is." (I Kor. 15, 14.) Igen, ha Jézus nem
tudott győzni a halál felett, akkor minket sem tud
megszabaditani kemény bilincseitől. Akkor hiába tartjuk meg az Isten parancsait, hiába élünk szentül, hiába
küzdünk a világ csábításaival és gyarlóságaink bünre
húzó erejével. Hasztalan tagadjuk meg magunktól a
tilos falatot, csak azért, mert az Egyház parancsa úgy
kívánja tőlünk. Hiábavaló minden lemondás, erény, jócselekedet. Értük jutalma'l nem kapunk soha. Ha Jézus
fel nem támadott, akkor számunkra is vége mindennek,
amikor ránk csukják a koporsó fedelét.
Ezért szolgál Jézus olyan meggyőző bizonyítékokkal
feltámadása felől, ho~y annak történelmi valóságát
józan ésszel tagadni sem lehet.
Ha pedig Jézus feltámadott, akkor hinnünk kell az
Ö ígéretének is, hogy mi sem leszünk örökké a halál
rabjai. "Én vagyok a feltámadás és az élet; aki énbennem hiszen, még ha meg is halt, élni fog!" (Jn.
11-25.)
És ez a hit a halálon győzedelmeskedő Krisztusban
gyógyír t terem minden sajgó sebre, amit a halál üt
érzékeny szívünkön. "Ha ugyanis egybenőttünk vele
halálának hasonlóságában, úgy majd a feltárrJadásáéban is." (I Róm. 5-6.)
Annak, akinek a lelkét egyszer beragyogta a Krisztus sírjából kiáradó fény, nem oly rettenetes belenéznie a temetők sírjának sötét üregébe, amikor az
megnyitja száját, hogy elnyelje tőle azt, akit szeret.
Tudja, hogy egy~zer ezek a sírok is megnyílnak és
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visszaadják halottaikat. A sír csak kapu, amely az
örök élet boldogságát nyitja meg. S azok, akik eltávoznak rajta, nem szakadnak el tőlünk mindörökre,
csak megelőznek minket.
A húsvéti lelkek nem borzonganak az elmúlás gondolatáJtól. Nem reszketnek attól, hogy egyszer meg
kelI halniok, mert szilárdan meg vannak győződve róla,
hogy a halál nem a megsemmisülés, nem a vég, hanem
az igazi, az új élet kezdete. Vita mutator, non tolIitur.
Az élet a halálban nem szünik meg, csak megváltozik.
És ha széthuIIik a gyarló porhüvely, az égben számunkra örök lakóhely készül. Halálról irtózó emberi
természetünknek erőt ad a szívünkbe oltott remény:
"Tudom, hogy az én Teremtőm él és az utolsó napon
a földből feltámadok. És akkor ismét saját bőrömmel
vétetem körül és saját testemben látom az én Istenemet." (Jób 19, 23.)
Jézus üres sírjánál új tartalmat nyer az egész
életünk. Lehet, hogy csupa nagybőjtöt, csupa kálváriát,
vergődést hoznak hátralévő napjaink; a felfordult világ
minden vihara összecsaphat a fejünk felett; a pokol
szabadjukra eresztett fenevadjai sírba dughatnak minden emberi értéket, kultúrát, reménységet; temetővé
változtathatják az egész földet, de a sírok felett mindíg
ott dereng a feltámadás dicsőséges fénye. A fény a
jeruzsálemi sziklasírból végigömlík az egész világon,
elmossa a gyászok sötét színeit, bearanyozza a csüggedő, vérző, fájó szíveket és megtanít ja őket az új
élet uj jongó énekére:
"Alleluja. Örvendezzünk! Krisztus Jézus föItámadl!"

Az engedel...esség a MegTáltás fényéLen
1.1 ... : d •.
Az engedelmesség feltételezi az alárendeltség
viszonyát. Engedelmeskedni annyit jelent, mint az
elöljáró akaratát teljesíteni.
Az engedelmesség tehát két akaratnak a megegyezése, mely közül az egyik parancsol, a másik
pedig a parancsot teljesíti. Nem engedelmesség
pl. két jóbarátnak akarati megegyezése, mert
hiányzik köztük az alárendeltségi viszony. Nem
engedelmesség az sem, ha külsőleg azt csinálom,
amit elrendeltek, de nem azt akarva, vagy nem
azt cselekedve, amit az elöljáró akart. PL az elöljáró elrendeli, hogy ki keIl gyomlálni a kertet,
az alattvaló pedig a gyommal együtt a virágokat
is kitépi.
Mivel az emberi akarat véges, azért a megegyezésnek, vagyis engedelmességnek természetes
határai vannak. Figyelembe keIl vennünk továbbá,
hogy az akarat értelmes és szabad, ezek is jelzik
az engedelmesség természetszabta irányait. Szigorúan véve nem engedelmesség a parancsnak értelmetlen vagy kényszer hatása alatt végzett kivitelezése. Ugyancsak e szempontok vonatkoznak a
parancsoló akaratára is, annak is értelmesnek és
szabadnak keIl lennie rendelkezéseiben.
Mivel a szeretet is két akaratnak az összecsen-
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gé se, így az engedelmesség előkészítője, kapunyitója a feljebbvaló és alattvaló közötti szeretetnek. A gyermek, a tanítvány és általában a teremtmény szeretete lényegesen össze van kapcsolva az
engedelmességgel. "Az engedelmesség a bevezető
erények közt a legkiválóbb. A kevélységet visszatartja, az alázatosságot serkenti s így az istenszeretet kapuja és bejárata." (Diadochus, 41.) "Az
engedelmesség minden értelmes lénynél a többi
erénynek anyja és őrzője. Mert úgy vagyunk
alkotva, hogy engedelmeskedni hasznos, de saját
akaratunkat és nem a Teremtőjét cselekedni, végzetes számunkra." (Szent Ágoston, De civ. Dei
14, 12.) És Szent Benedek figyelmeztet, hogy amikép az engedetlenség eltávolít Istentől, úgy az
engedelmesség visszavezet hozzá. (Reg. pro!.)
Az üdvtörténet vizsgálata tárja fel előttünk
még inkább az engedelmesség mélységeit. Az engedelmesség a legelső, amit az embertől megkövetel
az Úr. (Gen. 2, 16-17.) Az első bűn pedig ennek
az isteni parancsnak megszegése, vagyis az engedetlenség bűne volt. (Gen. 3, 11.) Ebből a tényből nagyjelentőségű következmények származnak
földi életünkre. Először is az, hogy az eredeti bűn
súlya alatt kétszeresen nehézzé vált számunkra.

UtaDk

április l.
Másodszor pedig az, hogy az engedelmesség gyakorlása különösen kedves Isten előtt, jelenti leghitelesebben a mi komoly törekvésünket a bűn
jóvátételére és az Istenhez való fordulásra. Ezért
akarta a Mindenható, hogyamegváltás is az engedelmesség műve legyen, kimutatván így még jobban az ellentétet a bűn és a jóság között. Az engedelmességnek tehát engesztelő jellege is van. Ez
teszi különösen értékessé és adja meg igazán krisztusi j ellegét.
"Valamint a sok ember megtétetett bűnösnek
egy ember engedetlensége által, éppúgy a sok
ember megtétetik megigazultnak Egynek az engedelmessége által." (Róm. 5, 19.)
Krisztus Urunk egész földi életét és művét jellemzi az engedelmesség. A világba lépvén ez imát
mondotta: Ecce venio facere voluntatem tuam.
(Hebr. 10, 7.) Sohasem magát kereste (Róm. 15,
3.), nem a maga emberi akaratát, hanem az Istenét. (Ján. 4, 34.) A lélek viszi a pusztába (Mk.
1, 12.) s az vezeti minden cselekedetében; étke az
Atya akaratát teljesíteni. (Ján. 4, 34.) És épp
azok a cselekedetek és csodák, melyeket az Atya
meghagyásából tesz, tanúskodnak isteni küldetéséről (Ján. 5, 36), azokban teljesülnek a jövendölések és azokban világított a mennyei jóság az
emberek szívébe. Erre tanítja övéit is: Nem az,
aki ajkával dícséri az Urat, hanem aki akaratát
teljesíti, az fog bemenni a mennyek országába.
(Mt. 7, 21.) És nemcsak, akit vérségi kötelék fűz
hozzá, az anyja és testvére Krisztusnak, hanem aki
a mennyei Atya akaratát cselekszi. (Mt. 12, 50.)
Az engedelmesség szellemében veszi magára a
földi élet minden nehézségét (Betlehem, egyiptomi
meneKűlés, jeruzsálemi elmaradás, bőjt, fáradozás,
egyedüllét stb.) és a szenvedés keserű kelyhét:
"Mert mondom nektek, be kelI még teljesednie,rajtam ez Irásnak: és a gonoszak közé számíttatott.
Mert az én feladatom vége felé jár." (Lk. 22, 37.)
Igy indul tehát a Passióba: "hogy megtudja a

világ, hogy szeretem az Atyát, és amint meghagyta
nekem az Atya, úgy cselekszem. Keljetek fel, menjünk innen ... " (Ján. 14, 31.) Az Olajfák hegyén
még egyszer átéli a vállalt engedelmesség minden
nehézség ét, emberi akarata megriad tőle, hősies
szeretettel imádkozza mégis: "Non mea voluntas
fiat, sed tua." (Mt. 26, 39; Ján. 18, 11.) És fenn
a kereszten boldogan mondhatja: "Atyám, kezeidbe ajánlom lelkemet (Lk. 23, 46.), beteljesedett." (Ján. 19, 30.)
Igy teljesítette az Atya akaratát Jézus: engedelmes lévén, engedelmes a halálig. (Phil. 2, 8.)
Krisztus Urunk példát adott nekünk és utat
mutatott. Szinte ezt mondhatnók: Azért jött a
földre, hogy megmutassa nekünk, miként kell összhangba jönnie az emberi és. isteni akaratnak. Ezt
az összhangot rontotta meg az első ember, Adám,
a maga engedetlenségével. Azóta sem tudtuk a
helyes hangot megtalálni. Krisztusban az emberi
akarat a legszebb, a legtökéletesebb módon csendítette meg az istenit. Azóta is cseng lelkünkbe
ez a páratlan, gyönyörű szólam. Hozzá kell hangolnunk a magunk akaratát, hogy megtaláljuk az
összhangot a mennyei Atyához. Per Christum Dominum nostrum. Mária volt az első ember, aki
Krisztustól ezt a hangot már fogantatásában megkapta s úgy jött a világba, úgy élt közöttűnk, hogy
soha a legkisebb diszharmónia sem zavarta meg
lelkének egybecsengését az isteni akarattal. Igy
lett kiengesztelője, ellenképe az első engedetlen
asszonynak, Évának. (Gen. 3, 12.) Lelkületét egy
egész életre belefoglalta e szavakba: Ecce ancilla
Domini.
A keresztény engedelmesség tehát Krisztus
Urunk példájából fakad s így határozzák meg:
természetfölötti erkölcsi erény, amely haj landókká
tesz bennünket arra, hogy akaratunkat alávessük
törvényes feljebbvalóink akaratának, amennyiben
azok Isten helyettesei. (Tanqueray.)

S:Eenle~ ... inl e ...Lerelt
Szent Pál Apostol
(2 (3?) - 67. Kr. u.)

(Folytatás.)
Az Úr látomással nyugtatja meg Ananiásl: "Ime,
nézd csak! Akitöl te annyira félsz, imádkozik ... " Az
imádkozó ember nem szokott veszedelmes lenni. Párhuzamosan Saulnak is van víziója, amely Ananiásnak
látogatását elökészíti. Látja lélekben, amint Jézus
szolgája áldó és gyógyító kezét fejére teszi. Ananiás
tehát nagy félénken bekopogtat Júdásék Egyenesutcai hajlékába. Bemutatkozik és Sault "testvérnek"
szólitj~ .
"Saul testvér, az Úr Jézus küldött engem hozzád,
aki neked az úton megjelent, - hogy láss és betelj
Szentlélekkel." Saul erre nyomban visszanyeri látását, megkeresztelkedik és táplálékot véve magához,
megerösödik.

Irta I Maller Lajos S.

J.

EI van telve hálával, örömmel és lelkesedéssel.
De mindez nem nyomja el benne, söt fokozza a kötelességérzetét, jóvátenni, amit eddig vétett. A következö szombaton már ott van a zsinagógában, hogy
Jézusról nyilvánosan tanúságot tegyen és öt, mint a
megígért Messiást i~"zolja. Amde, amint az újonnan
megtérteknél nem ritkaság, egyelöre több benne a
buzgóság, mint az .okosság. Nincs tekintettel a többnyire odamenekült keresztények kényes helyzetére,
akik még a zsidókkal külsőleg közösségben éltek. Ezeket fellépésével való~ágos veszedelembe sodorta, szítva
az ott I'!1.fg csak lappangó lildözés parazsát. Viszont a
zsidókat nem hogy megtérítette, hanem dühbe hozta ..
A dolo~ vélie az lett, hogy menekülnie keIlett.
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Utaak
A menekülésnek, íIIetőleg üldöztetésének ezután
már nem is lesz vége e-gész életében. Ezt egyébként
maga az Úr is előre megjósolta róla, mikor Ananiásnak kijelentette: "Én megmutatom neki, mennyit kell
(majd) az én nevemért szenvednie."
De most már hova menjen? Világosan látta, ha
Jeruzsálembe visszatér, életével játszik. Nem is
annyira az életét sajnálta, dE' érezte, hogy neki Jézussal szemLen tartozásai vann:!.k. Viszont azt is látta,
tudta, hogy ő még nem az az ember, aki egyelőre alkalm:!.!> volna ezt a ladozást méltóképen leróni.
Mi is tévednők, ha azt hinnők, a kegyelem Saulból
napok alatt formált világaposlolt. Jól és pompás szójátékkal mondja egyik író: "Die Heiligen sind keine
Wachsfiguren, sonder wachsende Figuren." Magyarul
csak így fejezhetem ki gondolatát: A szentek nem születnek, hanem lesznek. És abban még Nietzschének is
igazat kell adnunk: "Akinek sok a mondanivalója, annak soká kell hallgatnia, és aki villámokat akar magából cikkázni, az tanuljon meg jó időn át néma felhő
lenni."
Nekiindul tehát beduin jelmezben, hosszú ruhában,
ővvel a derekán, homlokán szalaggal átkötött fejkendő
vei, bottal a kezében az arábiai sziklás hegyvidéknek.
Hóna alatt a biblia, vállán néhány primitív szerszám,
hogy mesterségé t mint életfenntartó eszközét ott is
folytassa. Szakmájába vágó munka akadt ott elég. Hiszen az arabs beduinok a mai napig fekete kecskeszőr
ből készült vízhatlan sátraikban pergetik le nomád
élelüket.
Legalább is két évet tölt el itt, ezen a zord, elhagyott tájon, munka és ima közt osztva fel idejét.
Hogy ez idő alatt mi ment végbe Isten és szemlélődő,
küszködő lelke közt, csak ö tudná elmondani. Ámde
alig tudunk meg erre nézve töle valamit. Belsőleg teljesen átalakulva tér innen vissza az emberek társaságába. Azonban még távolról sem volt teljesen felkészült apostol. E végböl múlhatatlanul szükséges volt
a hivatalos Egyházzal, az apostolokkal, nevezetesen
pedig Kéfással, ahogy ő Pétert nevezni szereti, érintkezésbe lépni. Sok mindenröl Jézusra és tanítására
vonatkozólag csak tőlük értesülhetett. Tőlük vehette
át az eucharisztikus liturgiát, a hagyományokat és sok
egyebet, amit Isten bizonnyal nem úgy öntött egyenespn a lelkéhe. Miért is a jeruzsálemi út, bármily kockázatos volt is, kikerülhetetlennek látszott. Felmegy
tphát a szent városba. Itt azonban helyzete nem sokban különbözött a manapság bármily jó szándékkal
kikeresztelkedett zsidókétól. Régi hitsorsosai kiátkozzák, a keresztények pedig nem ritkán gyanakodva és
idegenkedve fogadják. Csak a higgadt és kiválóan szelid jellemű Barnabásnak sikerült a nehézségeket anynyira; amennyire álhidalnia. Ű mutatta be Sault Péternek, s a nagy tekintélyű ifjabb Jakabnak. A többi
apostol úgylátszik akkortájt távol volt Jeruzsálemtől.
Sault egyébként is inkább csak Péter érdekelte. Benne
látta - és méltán - az Egyházat. Bizonnyal nála is
szállott meg, hogy ügyeit vele tüzetesen megbeszélhesse. Mily meghitt lehetett ez az együttlét! Beszélgetésük bizonnyal akárhányszor belenyúlt a késő éjtszakákba. Sault minden legcsekélyebb dolog is melegen
érdekelte, ami csak Jézusra vonatkozott. Kérdezőskö
dik tehát a legapróbb részletekről is. Milyen szívesen
.hallunk és beszélünk mi is arról, akit lángolóan szeretünk. És volt-e a világon, aki Jézust jobban szerette,
mint Péter és Pál? Ez a szeretet eltyenlltette ki az
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egyszer.:í galileai halász és a tudós, művelt teológus
közt a nagy szellemi hézagot.
Szinte halljuk, amikor Saulból kitör a csodálkozásnak meghatott szava: "Ú mondd csak, Kéfás testvérem, hogy lehet az, hogy Jézus engem, az ő gyalázóját és üldözőj ét mégis kiválasztott és annyira szeret?" "Ű már csak ilyen volt és maradt ... - feleli
a kérdezett, - Ű maga a megtestesült szeretet és irgalom. Ime, itt vagyok erre én, az eleven példa ... Én
még sokkal rosszabb voltam, mint te ... " Saul tiltakozik ". Mire Péler folytatja: "De bizony úgy van,
Saul testvérem. Az .én bűnömel a tieddel össze sem
lehet hasonlítani. Hiszen te nem voltál oly gyáva, hű
telen és hálátlan szökevény, mint én. Három éven át
élveztem az ő atyai szeretetét, sőt barátságát, vele
ettem, ittam, örömében s bánatában osztozkodtam, a
Táboron megdicsőülve láttam, és mindezek után szenvedésében gyáván cserben hagytam. Esküdözve, átkozódva megtagadtam. És íme mégis, feltámadása
után, képzeld el, Saul testvér, először kire gondolt?
Személyesen nekem izent, mondjátok meg - szólott
- Péternek... Aztán külön megjelent nekem, igen,
npkem az árulónak, és rt>~i b~_rátságáról biztositott."
Közben csak úgy ömlött ek. szeméből a könnyek ...
"Lehet-e ennél nagyobb jóságot elképzelni? - folytatja. .. Azért ne csodáld, hogy nekem nincs hőbb
vágyam, mint érte minél többet tenni, szenvedni és
meghalni ... " Saul is törölgeti szemét ...
Az a két hét, amelyet Saul Péternél töltött, köztük az örök, ~zilárd és bi.zalmas barátságnak vet elte
meg alapjál, amelyet ideiglenes nézeteltérések sem
tudtak s(,ha megingalni.
Aztán minő mély és felejthetetlen benyomásokat
kapott Saul, mikor Péter végigvezette azokon a helyeken, amelyekhez az Úr Jézus életének és szenvedésén"k emlékei füződtek, és apró részletességgel magyarázgatta a szomjas lélekkel hallgató Saulnak, hogy mi
és hogyan lörtént itt meg ott, és mit mondott, beszélt
ekkor meg ekkor az Úr.
Amidőn tehát később Pál leveleiben arra hivatkozik, hogy ö rlÍtbeli tudását nem az apostoloktól
vette át, hanem egyenesen magától, Krisztustól kapta,
ezt csak azokra a tanokra kell érteniink, amelyek a
kereszténység lenyegét alkotják, aminők pl. Krisztusnak me~~iási küldetése, istensége, no meg a saját lelki
életére vonatkozó magánkinyilatkoztatások. A többit
neki is csak az apostoloknak, nevezetesen Péternek
közléséből, mint ős!orrásb.,1 kellett mE'rítenie.
Saul nem volt az az ember, aki bnzgalmát és lelkesedését magába tudta volna fojtani. Akár csak
Damaszkuszban, itt Jeruzsálemben is vitába bocsátkozik a pogányokkal és zsidókkal. Az utóbbiakat
maga ellen bőszíti s ezzel egyben a híveket vesz~lybe
sodorja. Miért is még az utolsó órában, mikor már
felbérelt orgyilkosok leselkednek reá, Cezaréába szöktetik és innen hazájába, Tarsusba küldik. Bezzeg nagy
fellélekzést jelentett számukra, amikor tőle megszabadultak és öt lőtávol on kívül tudták.
Saul TuslISban
Arról a néhány évről, amelyet most Saul ismét
szülöföldjén töltött, szinte semmi bizonyosat sem tudunk. Hallgatott és várt, megszívlelve a prófétai igéket: .. Jó hallgatva várni" (az Urat). Lelki életét elmélyítette és eddigi tapasztalataiból az okulást leszűrte .
Igen! Akit Isten nagyra hív, tanuljon meg várni és
hallgatni. A türelmetlen, ideges, várni nem tudó embereket sem Islen, sem ember nem használhatja.

április l ..
Vajjon minő fogadtatásban részesült Saul otthonában? Éppen nem lehetetlen, hogy az előítéleteiben
megkövült farizeus fiát, az "aposztatát" kiáltozza és
kizárja házából és örökségéből. Talán innen származik Saulban az a bizonyos büszkeség, hogy senkitől
semmit el ne fogadjon. Ö a maga keze munkájából
akar csak élni. Ha később nagyritkán a pogányokbóllett ken"szlénvektől - .-le csakis azoktól - mégis
alamizsnaként elfogad valamit, ezt inkább azért teszi,
hogy őket ezzel megvigasztalja, kitüntesse.
Meghívják Antióchiába
A Krisztus utáni 42. év egyik tavaszi napja lehetett'
amikor Saulhoz egy régi, kedves ismerős kopogtatott
be. Barnabás volt ez, aki őt már egykor Jeruzsálemben
is pártfogásába vette. "Saul testvér, - szólítja meg jer velem Antióchiába, mert ott reád nagy szükség
van." Ez a meghívás - bármilyegyszerii modorban
történt is, világtörténelmi dátumnak tekinthető. Isten
kezében sokszor az ilyen szürke, jelentékteleneknek
látszó mozzanatok életre és örökkévalóságra szóló
események kiindulópontJai és rugói. Igy volt ez most is.
Saul Isten szavát ismeri fel ebben a meghívásban.
Repeső örömmel készül fel az útra. Bizonyára hajón
mentek Tarsusból Antióchiába, mert hiszen így juthattak oda a legegyszerübben és legrövidebben.
Antióchia Róma és Alexandria után a világbirodalom hannadik legnagyobb városa, kelet mehopolisa, a syriai császári helytartó .székhelye. Híres kivilágításáról, amely az éjtszakát is nappallá változtatta,
amellyel a "világosság városa" nevét érdemelte ki.
, Kelet Párizsának" is szokták e miatt hívni. Nevezetes
bőséges vízellátásáról is. De ami a látogatókat leginkább meglepte és lakóit büszkévé tette, ez a pompás
fehér márványból készült négyszeres oszlopsorozat
által allwtott korzó, a hellen m;ívészet pazar szépségü
remeke, amely az egész várost keresztezve azt négy,
csaknem egészen egyenlő részre osztotta. A keletről
nyugatra húzódó egy, a hegy lábánál emelt óriási,
művészi Jupiter szobornál végződött. Az ezt keresztező korzó pedig az Orontesz alkotta szigetig ért, amelyen a konnányzó palotája épült.
Ime Sau! működésének színtere néhány vonással
vázolva.
Itt Barnabás bemutatja Sault a véneknek, akik az
UJ testvért nemcsak szeretettel, hanem tisztelettel is
fogadják. Hiszen el volt róla terjedve a hír, hogy ő is
azok közé tartozik, akik személyesen látták az Urat.
De azért, mint az Apostolok Cselekedeteiben közölt
névsorból látjuk, ő foglalta el a vezetőségben az utolsó
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helyet. Megelőzték őt sokan mások, akikről ma már
mit :.em tud a történelem. Most aztán egy esztendő
következik, dicső, termékeny év, amelyre Saul bizonynyal a legszívesebben emlékezett vissza egé~z életében.
Az antiochiai egyház amúgy is már szépen kifejlődött. Most azonban Saul és Barnabás összefogó munkája folytán csodálatos virágzásnak indult: Csak úgy
csődültel, hozzájuk az üdvsz.omjas lelkek. Persze, ezek
legjava nem az előkelőségből került ki. Mikor esténként a jómódú uracsok és fínoman öltözött leányok
seregesen tódultak ki Antiochiából a tündéríen szép
Dafné előváros berkeibe, hogy gyönyörrel merülj enek
bele az istenek és istennők tiszteletére rendezett, sokszor erkölcsöt sértő orgiákba, addig a kereszt tana
iránt sokkal fogékonyabb szegények, rabszolgák, akik
a félmilliós város lakóinak kétharmadát tették, aztán
szegény munkások, hordárok, hajósok, boltosok, iparosok elmentek Sault és Barnabást hallgatI'li és a keresztségre készülni.
A katekizálás többnyire magánházakban folyt,
majd teremben, majd a lapos háztetőn, majd zárt udvaron, ahol játszi szökőkút hallatott halk, édes morajt.
Közben a kegyelem szökőkút ja locsolja és itatja át
a szomjas lelkeket. Az illatos szellő pedig innen hordja
széjjel az Úr Krisztus nevét. A s?egény, kisemmizett
munká!. és rabszolganép álmélkodva hallja, ho~y van
valaki, aki még a rabszolgát is szereti, és azért szállott le hozzánk a földre, hogy felszabadítsa a rabszolgaIeikeket a legkeményebb igától, a büntől és gonoszságtól.
Szombatonkint este aztán megtartották a szeretetlakomát, az "agapét". Nincs semmi, ami a keleti
embert annyira megfogná s embertársaival annyira
összeforrasztaná, mint a közös asztal. Az apostolok
sem győznek dicsekedni, hogy Urukkal együtt ettek
és ittak. Ezek a lakomák annál meghittebbek voltak.
mert nem kellett már aggályosan vigyázni, hogya terítékre kerülő hús megfelel-e a zsidó rituális szabályoknak, vajjon a leölt állat egészen kivérzett-e, nem fojtott-e, avagy nem származik-e a hús a pogány áldozatok ból. Minde?t a zsidó-keresztények még mindíg
szorongva kutatták, és így csak félve ültek a közös
asztalhoz. Pálnak szent liberalizmusa ezeken már
felülemelkedett. Érdekes, hogy ezeket az ételszabályokat még akkor sem emlegeti soha, miután a jeruzsálemi apostoli zsinat zsidó nyomás alatt ezt a fegyelmi
szabályt még mindíg nyomatékkal hangsúlyozta. Pál
látóköre sokkal szélesebb volt és igazán világapostolhoz méltó. Bizonnyal jórészt ennek köszönheti nagy
sikereit is az antióchiai pogányok között.

Irodal~...
Schmiedt Béla dr.: Lelket az életbe I Harmadik kiadás. Budapest, Korda, 1942. 199 lap. Ára 4.20 P.
Komoly könyv, mely szent fenséggel szól az élet
legfontosabb és egyedül fontos kérdéseiről. Ünnepi
hangulat űli meg a lelket, valahányszor e könyvből
olvas, mert a kifejtett gondolatok köntöse: a szó egyaránt ünnepélyes tartalmánál és választékosságánál
fogva. A szerző célja, hogy egészséges legyen az élet,
de ehhez kell az egészséges lélek hatása és irányítása.
Mit használ a lázas tevékenység, ha hiányzik a lélekújulás és megújhodás? A bölcs és körültekintö író

mintegy kézen fogja az. olvasót és elvezeti a templom
és torony közelébe, hogy ott leljen lelkére, életére
bátorító lendületet és irt. Minden életnek csak úgy
van értelme, ha Isten szolgálatában áll, éspedig szilárdan áll. Mindaz, ami a lélek életével kapcsolatos.
legyen az csendes hitvallás vagy elvonult imádság,
nyilvános felvonulás vagy bátor tett, a lélek életét
fokozza és a lélek erőit újít ja. A magánélet és a közösségi beállítottság is ugyanezt mozdítja elő. A könyv
fejezetei köré csoportosuló gondolatok, szavak, példák és meg látás ok olyan bő változatosságban buzog-
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nak elő, hogy majdn~ lehetetlen egy marékra fogva
ismertetni a mű tarta:lmát. De nem is kell, mert a szü.kségessé vált harmadik kiadás a legjobb ajánlás és
bemutató. A mű fejezetei: Életűnk hosszmetszete, Az
ember tragédiája, Testünk rövidzárlata, Lelkünk tehermentesíté&e, Krisztub kenyerén, Az imádkozó ember,
Római arcvonások, Katolikus Akció, vagyis sorra
kerül a könyv lapjain a katolikus ember magán- és
nyilvános életének minden részlete. Ezért alkalmas a
könyv a lélek megújítására, nagyszerűen szolgálja a
könyv címében kifejezett célt: Lelket az életbel Kétségkívül, a könyv olvasásának . és megszívlelésének
velejárója lesz: a több élet, a jobb élet és a szentebb,
mert Istent és felebarátot szerető lelkületböl fakadó
élet.
A szerzőt nem kell bemutatni. Tóth Tihamér kitűnő tanítványa, aki nem egy tartalmás munkával
.gazdagította már a magyar lelkiségi irodalmat. A jelen
munka nenu:sak hitvallás, hanem egyúttal iskola is,
melyen átmenve, megújulva kerül ki a lélek. A magánélet megszentelése, a helyes közösségi beállítottság
munkálása a mű célja. Példák, gondolatviLlanások,
ömlő és áradó, mély és sodró tartalom fémjelzi a
könyvet.
Elsőrendű olvasmány a könyv, mely modern hangszereléssel és mindvégig érdekes és érdekfeszítő gondolatfűzéssel vezeti be az olvasót az élet minden
vonatkozásának és tényének megszentelésébe. Kézikönyv, mely gyönyörködtet és oktat, valóságos iskola,
felér egy lelkigyakorlattal.
P. Müller Lajos S. J.: Apostolkodása haldoklók
megsegítésére. Budapest. 1942. Korda R. T. 27 old.
Ára: 40 fillér.
A füzet az Egyesült Államokban annyira elterjedt
újabb apostoli mű iSlLertetését tartalmazza. Ennek az
apostoli munkának a célja: a meggyőződéses nem katolikusokat a jó halálra előkészíteni. Eszköze az ú. n.
"imalap" terjesztése. Ennek gonddal összeállított szövege a hit felindítását a tökéletes bánat felkeltésével
kapcsolja össze. Mindenesetre érdekes gondolattal állunk szemben. Értéke majd abban mutatkozik, hogy
az eszmét mennyire tudja közönségünk magáévá tenni.
Omerovich Tamás S. J.: Jöjj, Uram Jézus. Budapest, Korda, 1942. 69 lap. Ára: 80 fillér.
Nagyon sok mélyenszántó könyvet ismerünk magyar vonatkozásban is a legméltóságosabb Oltáriszentségről, de nincs kellő számban az olyan munka, mely
közvetlen módon, népszerűsítő alakban és szövegezésben lépne közelebb az áldozó lelkéhez. Az Oltáriszentség fenséges, kell is mindaz, ami hangsúlyozza méltóságát, hatását és csodás eredményeit! Ilyen kedves,
közvetlen társalgás hangján megszövegezett művet állított össze a szerző azok használatára. akik gyakran
járulnak a szentáldozáshoz. Két rész ből áll a könyvecske: előkészület az áldozásra és hálaadás a szentáldozás után. Vilá~os okfejtés, kenetes hang, mondhatjuk "négyszemközti" társalgás a füzet minden sora.
Wimmer M. Anzelm O. S. M.: A Hét Szent Rendalapító és műve. Budapest, 1942. Magyar Szervita
Rendtartomány kiadása. 198 l. Ára: 2.50 P.
Hét évszázad múlt el már azóta, hogy a XIII. század "virágos kert"-jében, Firenzében elindult útjára
a mozgalom, mely a szervita rend áldásos megalapításában virágzott ki. Míg Firenze a süllyedő Rómára
emlékeztető bacchanáliákat ünnepelt, akadtak nők és
lérfiak, akik a megmételyezett firenzei éjtszakában az
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engeszteM ima dalával hódoltak az Úrnak. Laudesi-eknek, Máriá<b dicsérőknek hívták öket. Itt találkozott a
hét nemes is. Életszövetséget kötöttek. Lemondva minden
vagyonukrót, közös életet kezdenek a Villa Camarziában. Majd Mária Szolgái nevet kapják. Imaéletúknek golgotás motívumát Krisztus és Szent Anyja keserves kínszenvedéseinek szemIéleteképerle. Kis hajlékukban sokan felkeresik őket, hogy tanácsaikat kikérjék. A nagy érdeklődés miatt a magálll.yba vágynak. Megszerzik a szenáriohegyi kolostort. Innen sugárzik ki 1240 nagypéntekje után, amikor a rendalapítás kinyilatkoztatását nyerték, a sok-sok alapítás. Az eszme tilI'jed és behálózza egész Itáliát, átlép
az Alpokon is, hogy Franciaországban és Németországban is kibontsa zászlaját. A végleges jóváhagyást nagy
küzdelmek árán és csak a szervezet fennállásának
közel százados fordulóján kapják meg. - Ennek a
küzdelmes, erénytöl csillogó alapításnak történetét
adja a szerzö. - A második részben a Hét Szent
Alapító arcélének vázolását kapjuk.
Nagyfalusy Lajos S. J.: A kapornaki apátság tÓI'ténete. Kalocsa, 1941. 170 lap. Án 5.- P. - Kiadványok Jézustársasága magyarországi történetéhez
Tanulmányok sorozat 6. száma. Szerkeszti Gyenis
András S. J.
Komoly és körültekintő utánjárásnak gyümölcse
a jelen könyv, melyben a jeles szerző az egykor bencés, ma jezsuita kézben lévő nagykapornaki apá_g
mult ját ismerteti. A mohácsi vész viharaiban elpusztult apátság és hiteleshely regénye megkapja a mai
olvasó figyeImét is, mikor az alapítástól kezdve végigkíséri sorsát. A pusztulásnak indult javadahÍlat közcélokra, érdemes férfiak jutalmazására szánták.
18SS-ban kapta meg a jezsuita rend iskolai célokra.
A község virágzó hitéletének rajza megkapó. Tanu!ságos olvasmány.
Lánczos Ambrus: Tiszteletreméltó Cseppeléay
György magyar vértanú élete. Pécs, 1942. 11. p.
Ez a kis füzet Cseppelény Györgynek, a pálos rend
apostoli lelkületü vértanújának áldozatos életét, szenvedését és megdicsőülését ismerteti. Hitéért harcolt é.8
ezért is halt meg 1674-ben. Szenttéavatási pöre már az
idök folyamán megindult, de elakadt. Azzal szolgált rá
a halálra, hogy hét falu népét térítelte vissza az igaz
hitre, de ezzel rászolgált az életre is, az örök dicsŐ
ségre és arra is, hogy hozzá, mint közbenjáróhoz forduljunk. Magyar szentek és vértanúk minden időhe.
voltak és közbenjárásukra is hazálll.knak minden időben
szüksége van.

"MABI Tudósító"

címen egészségvédelmi ismeretfolyóiratot ad ki a Magánalkalmazottak Biztosító Intézete. A havonkint harminckét oldalon megjelenő, szép kiállítású lapot dijtalanul bocsátja az Intézet a biztosítottak rendelkezésére. Mindenki könyllyen megszerezheti, csak kérnie kell. A folyóirat
kiadóhivatalától (Budapest, VII., Péterfy Sándor-utca
12.) egyszerű levelezőlapon lehel kérni a folyóirat
megküldését. A társadalombiztosításban - hazai ~
külföldi vonatkozásban egyaránt - páratlanul álló,
korszeru kezdeményezés a nép egészségügy fej lesztés0t,
az egészségügyi ismereteknek széles körben terjesztését van hivatva elősegíteni. Az első szám élveze!esen
megírt tartaimát a közérdekű tárgykörre tekintettel
minden müvelödni vágyó MABI-bizosítottnak érdemes
megisme.rn.íe.
.
terjesztő

ÚJ MAGYAR KöNYVEK:
Alcaniz-Csávossy: A boldogság útja. II. kiadás.
Hogyan ajánljuk fel magunkat Urunk szent Szívének? Ezt a gondolatot fejti a füzetke szerzője
olyan meggyőzően, hogy minden Jézus Szívetisztelő habozás nélkül átadja egész valóját Istenének. Ára 34 fillér.
Csávossy Elemér S. J.: Egy sir a Duna felett. IV. kiadás. A szentéletű érdi vizitációs nővérnek életrajza. Bogner Mária Margit rövid, de épületes
életet élt s azért életrajzának minden kiadását
valósággal szétkapkodták. A mű április folyamán
jelenik meg.
Blazovich Jákó O. S. B.: Krisztus embere. A könyv
két részből áll: I. rész: A Krisztus embere az
Evangélium tükrében. II. rész: A mai Krisztushivő problémái. Minden intelligens katolikusnak,
különösen a férfivilágnak ajánljuk Blazovich Jákó
O. S. B. remek könyvét. Ára 5.80 P, kötve 7.80 P.
Gausz Tibor S. J.: Énekeljen szíved is! II. kiadás.
Alig néhány hónapja, hogy Gausz remekszép műve
elhagyta a sajtót első kiadásában s máris új kiadást kellett rendezni. A könyv rohamos fogyásának titkát könnyen megértjük, ha tudjuk, hogy
milyen rengeteg lány tárja fel P. Gausz elött egész
lelkét. Igy könnyű volt megismerrue a kányi eik ek
igényeit és pompás útbaigazításokkal ellátni őket.
P. Gausz Tibor S. J. neve "fogalom" a fiatal
leányok előtt. Ára kartonkötésben 3.50 P, kötve
5.20 P.
Halász Pius S. O. Cist.: Örök liturgia. E műben az
imádás, a liturgia, mint a lelki élet centruma áll
előttünk. A könyv papi lektora így jellemezte
P. Halász művét: "Ez a kézirat drága kincs,
Prohászka óta ilyen teológiai munkát nem írtak,
klasszikusaink között lesz helye. Ára 4.50 P.
Gabriel Antal: Feri álma. Első gyónó gyermekek
kezébe kitűnő füzet. Megkapó őrangyal-történetet
tartalmaz. Ára 30 fillér.
Lefebre-Szunyogh: A liturgia alapvető gondolatai.
A mű értékes fejezeteket tartalmaz az imádásról,
Szentháromságról, Egyházról, szentmiséről, szentelmÉ:nyekről, zsolozsmáról s általában a liturgikus
évről. Ára 3.80 P.
Milánói Jakab O. F. M.: A F.zeretet zsarátnok a. Lelki
életre nevelő kis füzet. Ára 1.50 P.
Nagyfalusy Lajos S. J.: A kapornaki apátság története. I. Ára 5.- P.
Dr. Schmiedt Béla: Lelket az életbe! III. kiadás. Mindenki számára könnyen érthető, kitűnő lelkigyakorlat példákban. Ára 4.20 P.
Szent Lujza. Élettörténet. Sokat meríthet belőle mindenki, mert az Irgalmas Nővérek Alapító Anyja
megmutatta, hogyan kell szolgálni Krisztust a szegényekben.
Szivós Donát O. S. B.: Szerelmes vagy? A hírneve.;
író és pedagógus bencés tanár, a fíúlelkek nagy
ismerője nagy értéket adott a magyar ifjúság
kezébe ezzel a rr:űvével. Mesteri módon oktatja
ki a fiúkat mindarra, amit szükséges tudniok, hogy
dérjék az igazi boldogságot. Ára 5.-, kötve 7.- P.
Szunyogh Xavér Ferenc O. S. B.: A szent zsolozsma.
A mű nagy szakértelemmel ismerteti a szent zsolozsmát. úgy papok, mint szerzetesek és szerzetesnők s a szent zsolozsmát végző világiak is alapos
kézikönyvet nyernek benne. Ára 7.-, kötve 9.- P.
Trikál József: Az isteni lét dicsősé~e. A Lelki kultúra
könyvsorozat legújabb terméke. Méltó a többi
kötetE:khez. Ára 1.70 P.

Wimmer Anzelm O. S. M.: A Hit Szent Rendalapító
és műve. Érdekesen ecsetelt korrajz és választékosan megírt hét arcél. Ára 2.50 P.
AJANDÉKKöNYVEK ELSöALDOZóK SZAMARA:
Csávossy Elemér S. J.: Az Úr Jézus kis kegyeltje.
II. bővített kiadás. Sok képpel illusztrált anyagot
nyujt szülök és nevelők számára kisebb gyermekek
dsőáldozási előkészítéséhez. Ára 2.- P, kötve

4.- P.
Gábriel Antal: Feri álma. Hogyan tanItotta a kis Ferit
az őrzőangyal bánatot inditani a szentgyónás előtt?
III. kiadás. ügyes pedagógiai tapintattal ráneveli
a gyermeket, hogyan kell bánatot indítani. Hitoktatóknak kitűnő segédkönyv. Ára 30 fillér.
Jézus jön hozzátok. II. kiadás. Előkészület az első
szentáldozásra. Elökészítő tanácsok, történetek az
első szenbddozásra és jegyzetfüzet a gyermekek
tetteinek szirnadására. Ára -.16 P.
Blaskó Mária: Atya kincsei. P. Birónak, a Szívgárda
alapítójának élete gyermekek számára. Ára 5.- P.
Donászy Szabó Emő: Tavaszváros Emlékkönyv.
Erkölcsnevelő mesék. Ára 1.50 P.
Farkas Éva: Csintalan Csöpi és Pajkos Palkó. 30
nevelő hatású tartalmas mese. Ára kötve 3.40 P.
P. Félix: A jó lsten virágoskertje. Elbeszélések szentek gyermekkorából. Ára 1.- P.
P. Félix: Akik üldözést szenvedtek az igazságért.
Az angol katolikusüldözésnek, e kevéssé ismert
történeti kornak hátterével két gyermek történeté t
adja. A hitbátorság apotézise ez a könyv. Ára
1.20 P, kötve 2.70 P.
Karg-Müller S. J.: A kis titok. Játszva tanítja meg
Olvasóit a jószándék gyakorlására, a jó Istennel
egyesült életre. Ára kartonkötésben -.50 P.
P. Pál: Szűzanya oltalmában. Egy kis árvaleány küzdelmes élete, akit a Szűzanya reményen felül megsegít. Ára vászonkötésben -.60 P, kötve 1.- P.
Pogány Kázmér: Esti mesék. Bájos mesék a világ
mesekincseiből. Ára 2.- P.
Stettner Emmi: Királyfia - Királylánya. Ahittan
tanításánál igen jól felhasználható mesék. Ára
1.- P, kötve 1.70 P.
Székely László: Táltoslovak hátán. Mesék 6-12 éves
gyermekeknek. Ára 2.- P.
Szivoncsik Antal: A gyermekvilágból Mesék. Ára
1.40 P.
Báró Zechné Kiss Alice: Csillagok mesélnek. Nyolc
szebbnél-szebb, lekötő kis mese. Ára 1.- P, kötve
1.70 P.
Jézusom! Tied a szívem. II. kiadás. Elsó szentáldozási
emlék. Elsőáldozási kép helyett adható tartalmas
elsőáldozási emlékfüzet. Ára -.20 P.
Kiszínezhetö erénygyakorlatos lapok gyermekeknek.
Kitűnő nevelöeszköz.
1. Virágot Jézus Szívének! Ára -.04 P.
2. Virágot a Jézuskának! Elsőáldozók számára. Ára
04 fillér.
3. Virágot a Szűzanyának I Ára -.04 P.
4. Lelkitükör l1yermekek részére. Ára -.06 P.
E!sö szentáldozási képek:
28X19 cm-es nagyságban, szines, dús aranyozású
kivitelben. Ára 22 fillér.
19.5 X 13.5 crr:-e~ nagyságban, színes dús aranyozású
kivitelben. Ára 14 fillér.
24>< 16 cm-es barna és zöld színben bronzírozással.
Ára 8 fillér.
IMAKöNYVBE VALO SZENTKÉPECSKÉK, BÉRMAKÉPEK, AJANDÉKTARGYAK
NAGY VALASZTÉKBAN KAPHATOK.
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A nagycsütörtöki szentóra végzéséhez
kiválóan alkalmas:
P. Csávossy Elemér S. J.: "SZENVEDÉS ÉJJELE"
címü füzet. Ára -'26 p ,

Ismét kapható'

SCHMIEDT B.:

,

LELKET AZ ELETBE
címü lelkigyakorlatos könyve III.
tett kiadásban.

HÚSVÉTI ÜDVÖZLŐlAPOK:
Gyönyörü szép, mélynyomású, aranyozott kivitelben,
30 változatban, több új mintával,
Borítékkal együtt 5 fillér.
100 darab 4'- P.
Színes kivitelben ugyanilyen árban kapható.
HÚSVÉTI LEVELEZŐLAPOK :
4 fajta modern stflusban készült újdonság
került forgalomba a régebbiek mellé.
Ára darabonként 8 fillér.
100 darab 6'40 P.

bőví

Ez a könyv a legfontosabb igazságokat ismerteti az
életböl vett sok-sok érdekes és értékes példákkal és
megfigyelésekkel teletűzdelve. - Lelkigyakorlatozóknak és lelkigyakorlat adóknak egyaránt hasznos mü.
Ára 4'20 P . Kötve 6'- P.

Minden gyermek sokat tanulhat:
Farkas Eva:

Csintalan Csöpi és Pajkos Palkó
címü élvezetes és jellemnevelö történeteiből.
Ára keménykötésben 3'40 P.
Hitoktatók, nevelők nagy hasznát veszik.

Schmiedt B.:

A fehér torony hívei
Ez a regényes falu-rajz a papot felemeli a
szenvedés porából és a népet pedig megtiszUtja gyarlóságaitól. A könyv föszereplöje Apostol
plébános, aki körül ott látjuk a lócázó Madzag
Gábor, az örökké hangoskodó Kupori és az
állandóan okvetetlenkedő és károgó Varju
Benö alakját. Az illusztrált könyv ára kartonkötésben 6'50 P. Kötve 8'50 P.

Schmiedt B.:

ISTEN ATLÉTÁI
Könyv a papi életről.

Elsőáldozási

Ára 3'- P.

koszorúkat

rendeljük meg

a Szent

Család-műhelyben,

Pécelen

Szil6gyi Virgil-tér f.
Lelkigyakorlatosh6Z'.
Gyorsan és pontosan szállít.
ÁRLAP:
Selyem rózsa koszorú mirtus levélkév ~ I
Vászon mobarózsa koszorú
.
,
Papír
..
..
Mirtus koszorú (egy soros)
Kisfiúknak való csokrok vászonból
,
..
..
..
papírból
mirtusból
.,
"
Liliom darabja
(mely gyertya helyett igen alkalmas)
Hímzett fátyolok

1'20 P
- '90 P
- '70 P
1'20 P-töl
- '36 P
-'14 P
-'36 P
- '60 P
2'50 P-töl

Nagyobb rendelésnél iO O,1l engedmény.

II

A hitoktatás .. súlyos kötelességét"
és világiak legjobb segítője a

Kalolikus

végző

ft. papság

nevelés

(Kat. Hittanárok és Hitoktatók
Egyesületének Közlönye)
eur6pai színvonaion álló, Magyarországon az egyetlen
hitoktatási szaklap. Havonta l-én jelenik meg változatos
és gazdag tartalommal. Előfizetési ára évi 8'- P.
Ingyen mutatványszámot szívesen küld a kiadóhivatal:
BUDAPEST, III., SAN MARCO-UTCA 50.
(Papnövendékek 50 ofo kedvezményt élveznek.)

Templomi szobrok, keresztúti képek,
keresztek, ískolai és fali
feszületek, keretezett képek, mindenféle papíráru és írószer dús választékban kaphatók:
esküvői

KORDA Ipari és Kereskedelmi Részvényt6rsas6g
könyv-, papír- és kegyt6rgykereskedésében.
Központ: Budapest, VIII., Miksz6th K6lm6n-tér 4.
Telefon: 136-185.
Nyomdaüzeme: Budapest, VIII., Csepreghy-u. 2.
Telefon : 136-113.
Fiókok: H6dmezőv6s6rhely, Kecskemét, Kiskunfélegyh6za, KoloZ'Sv6r, Szeged.

L

IMA A HAZÁÉRT
A Bíboros Hercegprímás által elrendelt
imaszöveg. 1 darab 1 fillér.

I

könyvek DlegrendeIfjetök a Korda könyvkereskedésében,
BUdapest, VIII., MlkszátJj KólD1ón-tér 4. SZÓDI.
Nyomatott : Korda R. T. nyomdájában , Budape.t , Vill ., Caeprellhy·utca 2, (Felelő.: Meininller Ferenc ,)

Ut

k"

aszkétikus folyóirat. Megjelenik a szünidő kivételével minden hó l-én.Felelős szerkesztő: dr. Czapik Gyula. - Kiadja: a Korda Rt. (Igazgató:
dr. Czapik Gyula.) - Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, VIII., Mikszáth Kálmán-tér 4. szám.
Csekkszám: 42,881. Telefon: 136-185. Fiókkiadóhivatal: Korda-fiók, Szeged, gróf Apponyi-u.
20. szám. - Erdélyi főbizományos: Korda R. T. fiókja, Kolozsvár, Szentegyház-u. 2.

"

un

Előfizetési

ára félévre 1 P 80 fill.

Egyes szám ára 40 fiU.

Újra itt a vlragos maIus. Istentisztelet, ima, ének, vlragos oltár,
gyertyáknak lángja, keresztény szíveknek mélységes ösztöne, minden
nemzedék apraja-nagyja valóra váltja a prófétai szót és Téged dícsér,
áld és magasztal Istennek szentséges Anyja, Boldogságos Szűz Mária!
Boldognak hirdeti a földkerekség népe Szűz Máriát, mert az istenanyaságnak szépségét, méltóságát az isteni szeretet őreá árasztotta,
s mert az angyalok Királynéja tündöklő erényeinek utánzására, anyai
jóságának, kifogyhatatlan irgalmának magasztalására annyi s oly nagy
az ember indítóoka.
1. Tiszteljük Öt, mert Isten is tisztelte Öt, mikor fenséges lélekké
teremtette s mint napsugár az Alpok hótetőin, pihent meg rajta gyengéd
szeretetének sugara. Ö az Enekek Enekének Menyasszonya, a mezők
Virága, Jerikó Rózsája, a völgyek Lilioma. Ö az Atya-Isten egyszülött
Fiának Edesanyja.
2. Az Úr Jézus minden áldásának és kegyelmének a Szent Szűz,
ez a páratlan lélek az élvezője és lefoglalója. Az Isten hatalma fölött
Ö rendelkezik. Az első csodát az Ö édesanyai szíve esdi ki isteni
Fiától. Feltámadt Jézusának szent sebeit az Ö csókjai illetik s a Gyermek
szeretete volt az, mely Öt lelkével-testével az egekbe ragadta.
3. Bár arckép vagy más festmény nem maradt róla s az Isten Öt
"zárt kert"-ként féltékenyen egészen a Maga számára tartotta fönn mégis eleget tudunk Róla. Ö minden szentek, szűzek és vértanúk erényeinek tündöklő gyöngysora, csillagokkal ékes koszorúja. A szentatyák,
az Egyház legnagyobbjai, a szent kereszténység legjobbjai a legnagyobb'
szeretettel, elragadtatással szólnak Róla. Ö a szűzesség példaképe; a
szelíd, gyengéd, erős és kedves nőiességnek nemtője és örangyala.
Mikor az
Szűznek bensőséges

tiszteletét terjeszti, az élet küzdelmeiben megfáradott, gyarlóság tól terhelt emberSZÍvek számára
kontemplációs cikkei mélységében a Szent Szűz tiszteletére
alkalmas gyermeki lelkületet ápolja, a léleknek gyengédségét,
a kegyelemre való fogékonyságát, az erényekben szükséges előhaladás t biztosítja.
Tiszteljük és szeressük gyermeki érzelemmel Szűz Máriát minden időben. De
tüntessük ki sZÍvünknek áhítatát legkivált most, május havában, hogy imáink és könyörgéseink nyíló virágok édes illataként szálljanak fel Hozzá. S hacsak lehetséges, tegyünk
róla, hogy az Utunk-nak ez a májusi száma eljusson minden katolikus magyar családba.
Hadd nyíljék meg az Utunk léleksugárzása nyomán . Nagyasszonyunk közbenjárására a
lelki ajándékok tiszta, bővÍZű forrása!

lJtunk

a Szent

VIn. évfolyam, 9. .zám.

A.

sz;i~lára
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épült trón
IrtB' P. G.,.enls Andrá .. S. J.

Csodálatos látomások kergetik egymást ...
Peregnek a képek, melyek filmszerűen mutatják történetét. A pápaság mult ja bontakozik ki
a szemlélő előtt, azé a pápaságé, mely fegyvertelen, de épp ezért a legnagyobb hatalom és
erkölcsi erő ma is ...
A Genezáret-tó partján áll a Mester. Tanítványai meglátják, felismerik. Péter feléje siet a
zajló hullámokon, de hite egyszerre megtorpan
és merülni kezd az örvénylő habokba.
Ismét a Mester és Péter jelenik meg lelki szemünk előtt. A Mester háromszoros vallomást
tétet a háromszor gyávának bizonyult Péterrel
és utána rábízza földi országa legfőbb kormányzását. Igy lett a gyenge ember erős sziklává,
a félénk tanítvány legfőbb pásztorrá és minden
Krisztus-követő fejévé és legfőbb kormányzójává. Tehát erre a "sziklára" építette Krisztus
Egyházát, melyen a pokol kapui erőt nem vehetnek sohasem!
Valóban, nem az emberi politika és bölcseség tartotta fenn a pápaságot, hanem a krisztusi
ígéret! Mily gyülölettel támadt egykor e trón
ellen a zsinagóga és a római impérium, hogy
megsemmisítse alapjait. S ma a zsinagóga követői szétszórva élnek az egész világon,' jelül és
büntetésül önmaguknak és a nemzeteknek. A
római birodalom
háromszázados üldözéssel
akarta aláásni a sziklát s ma a római birodalom
holt történeti emlék, melynek romjait megcso-

dáljuk, míg a pápaság élő és ható tényező. A
népvándorlás fergetege vészesen viharzott el
Róma felett. Az egykor hatalmas királyok és
pusztító hadseregeik emlék én a feledés és elmúlás virraszt, míg a pápaság ma is éL a béke
s szeretet fegyvereivel indul világkörüli hódító
hadjáratra. Az istenített római cézárok, szőke
germán fejedelmek és a nagy dinasztiák trónjai
egymásután dőltek romba, sokszor maguk alá
temetve gazdáikat, míg a pápaság sziklára épült
s ma is szilárdan áll a zajló hul1ámok felett.
Hányszor támadt e trón ellen a hatalom, erő
szak, pénz, tudomány, tévedés, pártütés, hazugság, megtévesztés és gonoszság, de ez a trón áll
ma is! Mily sokszor hitték, akik vesztére törtek,
hogy temetésre gyűltek egybe, de ismét csalódtak, mert elfeledték, hogy a Szentlélek áll őrt
felette.
A történelmi válságok közepette áll a sziklára épített trón, körülötte gyors egymásutánban
kergetik egymást az események: háborúk, vészek, pusztítások, jelszavak, mozgalmak és divatok, de a pápaság örök, változhatatlan; tegnap az,
ami ma s holnapután. Hol vannak a Karolingok,
Hohenstaufok, Bourbonok, Stuartok, Romanowok,
Hohenzollernek és a többiek, akik rettegésben
tartották a félvilágot? Földönfutókká lettek, míg
a pápák dinasztiája erős és hatalom ma is, melylyel számolnak egyesek és országok! Hány pápa
halt kegyetlen vértanúsággaL börtönben, számkivetésben, ostromzár alatt? Hánynak a kezéből
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hullott ki a pásztorbot? Péter utódai sz,akadatlanul követik egymást s hordják a hármas koronát, mely csillogás helyett annyinak jelentett
már töviS/koszorút!
A pápai trón ma is szilárdan áll, mert sziklára épült. A pápaság történelmi útját á.ldás és
béke jelzi már két évezred óta, mert az isteni
igazság és szeretet ,ihleti tetteit. A családi élet
megmentése és megbecsülése, a jog védelme,
a munka megszentelése, a rabszolgaság megszüntetése, a művelődés és kultúra áldásainak
közvetítése, iskola, művészet, jótékonyság, vigasztalás és mindenben megnyilatkozó szeretet
a pápaság működésének és életút jának határkövei.
A mai nehéz időben is ezért fordul sokak:
államok és családok figyelme a pápaság felé,
mert felismerik benne az igazság és hit erős
I
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szikláját, a természetfeletti javak hordozóját és
a tevékeny' szeretet apostolát.
Mi is örülünk, hogy e sziklán épült trónhoz
tartozunk. Boldogok lehetünk, hogy az i,gazság
birtokában vagyunk: mert az igazság megszabadít minket. OIiilünk, hogy Jézus köztünk van
Péterben és utódaiban, mert megújul bennünk és
köztünk a nagy csoda: a Mester felénk siet a
zajló hullámokon és kiemel az elnyeléssel fenyegető habokból.
A hullámzó élettengeren siklik tova hajónk,
ne féljünk, mert vára szikla. Egyenesen felé
haladunk, el nem merülünk, biztosan révbe
érünk.
Nem gyarló emberi erő, hanem örök isteni
ígéret a világítótornyunk, mely utat mutat.
. Feléje szállan,ak a viharos élet fáradt vándormadarai; hogy megpihenjenek a sziklán, mely
Péter trónját tartja.

"BoldogoL:, aL:iL: üldözést szenTedneL:
az igazságért· • • •"

Irta: Dr. Várost Is .... án

Ha valami vándor görög művész lerajzolta volna a
Hegyibeszéd hallgatóságát, ma miLliókat adnának a
képért. Bennünket a műtörténeti értéknél is jobban
érdekelne a sok megJliyúlt arc és keserű száj, amelylyel a hallgatóság egy része kísérte az Üdvözítő szavait. Érthető emberHeg. ök földi messiást vártak. Aki
legyőzi Rómát és asztalt terít az élet éhezőinek. :gs
íme, most ilyesféléket hallanak: "Boldogok, akik üldözést szenvednek az igazságért; mert övék mennyeknek országa. Boldogok vagytok, midőn szidalmaznak
és üldöznek titeket, és hazudván minden rosszat mondanak ellenetek énérettem. Ö'riiljetek és vigadjatok,
mert a ti jutalmatok bőséges mennyekben . .. " (Mt. 5,
10--12.) Bizonyára epésen kérdezték egymástól a
zsidók: Hát ezután amit feketének tartunk, az fehér,
amit keserűnek, az édes, amit sötétnek, az világos?
És vaj jon hányan sompolyogtak odébb sziszegő ellentmondással: Ilyen áron nem akarunk boldogokká
lenni ... ?
Az elborult zsidók lelki állapotát ma is megélik
sokan. Keresztények is. Akik szívesen szűrcsölik a
betlehemi angyalok énekét és a húsvéti sír diadalmas
fuvalmát, de szeretnék lekaparni kereszténységünkről
a Hegyibeszéd Krisztusának szenvedést jósló szavait.
Pedig az Isten nem fog kedvükért új Szentírást íratni
az apostolokkal ... De nézzük meg az úr szavait. Figyelemmel és áhítattal. Mit jelentenek a nyolcadik
boldogság igéi?
Azt jelentik, hogy aki az igazságért, vagyis Krisztus fanításáért szenved itt a földön, Isten bőséges jutalmát T!yeri majd az égben: mindÜTökre boldoggá lesz.
Az apostolok fülét is rnegütötte a szó. Szerették volna
Krisztustól, de maguktól is távol tartani a szenvedést.
Később pőrbe' is szállottak a szenvedésről szóló Megváltóval. A tapasztalás azonban nagy hatalom és idő
vel ők is megtanulták közvetlen tapasztalásból, hogy
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milyennek akarta az Atya Krisztus főldi életét és
milyennek a Krisztus-követés útját. Látták, hogy
KrÍJsztus maga is szenved az igazságért és érezték
később a saját életükön éppen eléggé, hogy Krisztus
követőinek ugyancsak van mit .szenvedniök a földön.
Ámde vigasztalta és erősítette őket a tudat; hogy egykor ezekéd a szenvedésekért az úr kárpótolja őket
országában. Az egykor ellenkező Péter így ír idővel
első levelében: "De ha valamit szenvedtek is az igazságért, boldogok vagytok." (3, 14.) "Ha szidalmaznak
titeket a Krisztus nevéért, boldogok lesztek." (4, 14.)
Ha jól megfontoljuk ezeket az igéket, akkor előt
tünk is érthetőbbé válik, ami első hallomásra megdöbbent talán. A szenvedő szülő is azt a gyermekét
szereti legjobban, aki vele együtt szenved. Az üldözött
király is azt az a.lattvalóját szereti és tünteti ki leginkább, aki az üldözések alatt is kitartott mellette.
Az Isten is annak az embernek adja a nagyobb menynyei boldogságot, aki itt a földön szenvedett az Ö
szenvedő Fiával. És minél többet szenvedett valaki,
annál boldogabb lesz. Tehát akiket mi itt a földön a
legboldogtalanabbaknak nevezünk gyakran, mert talán
ízenként tépik össze őket, mert meggyalázták és válogatott kínzásokkal ölték meg őket, odaát a legboldogabbak lesznek. Igy mondja ezt az úr és mi hiszünk
Neki.
Ne gondoljuk, hogya Krisztusért szenvedők aránylag kevesen vannak. Vértanúk - igen - aránylag nem
sokan vannak, bár ellenségeink egyre szaporítják a
dicsőséges statisztikát. De mindenkinek. aki csak becsületes keresztény életet él, előbb-utóbb szenvednie
kell Krisztusért. Aki Krisztusért soha semmit sem
szenvedett, nem érdemli meg a keresztény nevet. Ha
nem is törnek kerékbe, ha nem is fej ez nek le egy
keresztényt, de azért gúnyt, szidalmat, megvetést,
tövisszúrásokat, mellőzést, kisemmizést stb. éppen
eleget kell a földön Krisztusért szenvednie.

május l.
De vajjon csodálkozunk ezen?
Hát mi volt Krisztus élete a földön?
Sz~kadatlan üldözés az igazságért. Hiszen alighogy meg·született, Heródes gyilkosa.i máris ott leselkedtek a betlehemi istálIó előtt. És alighogy elkezdte
tanítását, máris jelentkezett az ellentmondás. Hamar
valóra vált az agg Simeon jövendölése: "Ime, ,tétetett
ez . .. jelül, melynek ellene mondatik:: (L.k. 2, ~.)
Bölcseségét kétségbe vonták. Szentséget suraI dobaltáJk. Csodáit az ördög számlájára irták. Ha irgalma.s
volt a bfinösökhöz, ráfogták, hogy megsérti a törvényt.
Nem egyszer mondták, hogy káromkodik. Végül halálra itélték és kivégezték ... A mennyei Atya azonban megdicsőítette Fiát ezekért az üldözésekért. Az

igazság üldözi>tt és szenvedő Istene minden emberi elképzelést meghaladó diadalmenetben tért vissza az
égbe.
És vajjon mi volt Krisztus Egyházának sorsa az
elmult két évezred alatt, ha nem az üldözés? Az
apostolok ,már Krisztus életében is érezték - amint az
imént említettük a világ gyülöletét, csak azért,
mert Krisztus tanítványaivá szegődtek. És alighogy
az Úr fölment a mennyekbe, apostolait máris bíróság
elé hurcolták, megostorozták, bebörtönözték, majd
egyiket a másik után kivégezték. És amikor az apostoli munka nyomán a világ minden részében terjedni
kezdett az Evangélium., itt is, ott is föllángoltak a
véresebbnél-véresebb keresztényüldözések. Róma birtokaiban háromszáz évig folyt a .keresztények vé.re. És
amikor az Evangélium mégis csak meghódította Rómát,
amikor a keresztet nem üldözték többé, hanem szent
jelül állították Róma templomaira, akkor az üldözések más vidékeken kezdődtek újra. Megölték a hithirdetőket. Gellért püspököt, Adalbertet és a többieket. Halálra kinozták az első német, magyar, lengyel,
kínai, japán, indián keresztényeket. Valóban, szinte
titokzatos szabállyá vált a világon: vértanúk vérének

kell omolni először, amelyből mint áldott magból,
tovább hajthasson a krisztusi tanítás.

Mindezek az üldözések azonban, akár a multban
érték, akár a jelenben tépik az Egyházat, nem ejtenek különösebb csodálkozásba bennünket. Megértettük,
hogya világ fejedelme, a gonoszlélek nem nyugszik.
Mindent elkövetett a multban, elkövet mindent a jelenben és így fog cselekedni a világ végezetéig, csakhogy
az embereket megszerezze a maga számára. Vagy ha
már legyőzni nem tudja az Istent, de legalább megbosszulja valamiképen a maga boldogtalanságát: megtépdesi az Isten dicsőségét.
Ezzel kell magyaráznunk, hogy nemcsak Krisztus
személyét és nemcsak az Egyház földi jelentkezését
üldö~i a sátán, hanem az igazságért mindenegyes kereszténynek is kijár az üldözés, ha valóban keresztény.
Övéit a sátán sem üldözi. Megbocsátja nekik, ha egykor keresztvíz hullott homlokukra. Nézzünk csak körül.

Nem látjuk-e, hogya sátán zsoldosai mennyire gyű
lölik Krisztus lovagjait?
Az alázatos ember örökös szemrehányás a gőgös
nek. Persze, hogy gyűlölni fogja. A bőkezüt nem bírja
a fösvény. Ócsárolja őt. A ,tisztátalan ember retteg a
tisztától, hát megrontani igyekszik. A szelíd örökös
szálka a haragos szemében. Ingerelni fogja. A torkos
útálja a mértékletest. Hiszen annak erénye őt mindíg
a saját bűnére figyelmezteti. A nagylelk üt nem szenvedi az irígy. Bekeni sárga epével. A jóra rest rosszul

érzi magát, ha olyannal találkozik, aki az Isten ügyében buzgó. Gáncsot vet neki. A hitetlen gyül öli a
hívőt. A kétségbeesett a reménykedőt. A gyülölködók
a szeretet hőseit. És igy tovább. Az ószövetségi Szentírásban, a Bölcseség Könyvében gyönyörűen van leírva a gonoszok áskálódása az istenfélők ellen. Azt
mondják itt a gonoszok: "Azért fogjuk körül az igazat,

mert

ő

hasztalan nekünk és cselekedeteinkkel ellenés szemünkre háTQ1ja a ti>rvény elleni bünöket
és hírbe hoz minket fesletfségünk vétkei mÜJtt ... Nehéz nekünk csak tekintete is; mert élete különböző
másokétól és kiváló k az ő utai." (2, 12-15.) És világosan szól Szent Pál apostol ~s: II'" mindnyájan, kik
ájta,tosan akarnak élni Krisztus Jézusban, üldözést
fognak szenvedni:' (II Tim. 3, 12.)
kező

Ha megállsz valahol, hogy tiz fillért adj szegény
felebarátodnak, egészen biztos, hogy az utcán hibát
talál valaki jótettedben. Ha mást nem, de legalább
félhangosan megjegyzi: Na, ez is így szeretné jóv~
tenni a bűneit... Ha ráteszed ,kezed a templom klHncsére, akad valaki, aki egy tüszúr~sal még megajándékoz, mielőtt belépnéb Ha megemeled kalapod
a templom elött, ha társaságban szólsz egy jó szót az
Isten ügyében, ha bőjtölsz, ha gyónsz, ha áldozol,
ha akár,mit teszel, ami hozzátartozik a te keresztény
életedhez, valaki mindíg lesz, aki ezért a Krisztusszolgá.latért keserűséggel fizet. Ha zsinagógákat építenek vagy kálvinista imaházakat vagy akár mohamedán
,mecsetet, senki sem Ütközik meg. De ha katolikus temp-

lom épül valahol, akkor már ezer és ezer ember aggodalmaskodik. Az egyik a város képét félti, a másik kórházat sürget inkább, a harmadik pénzügyi bajokat szimatol és így tovább. Egy másféle lelkész akár a feje
tetejére állhat a Berlini-tér kellős közepén. Legfeljebb
nevetnek rajta. A katolikus pappal más az eset. Ha
mozdul, az is baj. ha nem mozdul, az is baj. Mindíg
akadnak Pombalok és Táncsics Mihályok, államférfiak és utcai himpellérek, akik ostorrá fonódnak ellenünk az ördög kezében. Kereshetnek akármilyen címet
és gyárthatnak bármilyen müszavakat, a lényeg ugyanaz: üldözés. A gonoszság hatalma lázad az Igazság
hatalma ellen. ts meri a katolikus ember képviseli

földünkön az örök igazságot, ha téTQ1leg katolikus,
azért a gonoszlélek lépten-nyomon megnehezíti útjat . ..
Az üldözések azonban nem arra ösztökélnek minket, hogy bosszúra készülődjünk. Nem. Mi ellenségeinket is szeretni tartozunk. Mi csupán meg akarunk erő
södni a kisebb üldözéspkben, hogy ha Isten nagyobbakat enged, azokban i~ megálljuk helyfinket. Söt. A
szeretet törekvéseit is beleszőlük üldözéseinkbe. Mert
hiszen arra is törekszünk, hogy jópéldával, szelíd
szóval, az igazság föltárásával krisztus.követőket faragjunk üldözőinkböI. Kiragadjuk öket az ördög kezéből, ha lehet. A gonoszság eszközeiböl Isten diCSŐSégé
nek eszközeit alakítjuk. Saulból Pál apostolt. Ha pedig
úgy érezzük néha, hogy már-már nem bírjuk tovább
a szenvedést, az üldözés kegyetlenségét, akkor eszünkbe
jut Szent Péter apostol figyelmeztetése: "Szerelmeseim, ne ütközzetek meg az égető szorongatásokon,
mely a li próbálástokra vagyon ... hanem a Krisztus
szenvedéseiben részesülvén, örüljetek, hogy majd az
ó dicsőségének megjelenésében is vigadva örvendezzetek." (I 4, 12-13.) De legföképen a Hegyibeszéd Krisztusának szava csendül fülünkben ilyenkor: "Boldogok,

akik üldözést szenvednek az igazságért, mert övék a
mennyek országa .. "
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Keresztény vallásunknak középpontjában az
Úr Jézus alakja áll. Ö a tengely, mely körül
forog egész hitrendszerünk. De van rajta kívül
még egy személy, akit nem lehet kikapcsolni
emberi nemünk üdvözülésének történetéből. Róla
szól az ének: Egek ékessége, földnek dicsősége ...
Tiszteletére dómok, katedrálisok épülnek, oltárok emelkednek. A világ legnagyobb művészei
Öt választják remekműveik tárgyául. Szeretetében versenyre kel a hívő sereg, s mintha nem
hordhatna elég virágot szobrai, képei elé, lefoglalja az egész természetet, az évnek legszebb
hónapját, hogy május Királynőjének szentelje.
NéLküle az Úr Jézus sem lenne az, ami most
a valóságban. Hiszen a második isteni Személy
megjelenhetett volna földünkön Ádám módjára
mint meglett férfi; közvetlen teremtés folytán
egyesítheUe volna" az emberi természetet az istenive!, - és akkor is igazi ember lett volna. De
nem tette, mert mindennél jobban be akarta bizonyítani, hogy közénk "állott teljesen, a bűnt
kivéve egészen olyan ember lett, mint mi. Osszekötő pontot keresett hát, hol az Eg érintkezésbe
lépjen a Földdel, egy tisztaságos szűz leányt
állított be a megváltás történetébe, hogy általa
a Jehető legteljesebb közelségbe jusson hozzánk.
Édesanyát választott s ezzel együtt édesanyát
adott mindannyiunknak, hogy amint Ö egy édesanya révén jött hozzánk, úgy mi is a természetünknek annyira megfelelő anyai úton jussunk el
Istenhez.
Szűz Mária a mi Anyánk! Hogy mit jelent

e szó, már akkor sejtettük, mikor az
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első

Udvöz-

légy-et dadogta nyelvűnk. Mikor a Mária-kép
vagy Mária-oltár előtt térdelve olyan fesztelenül közöltük Vele örömünket és szomorúságunkat, sikereinket és csalódásainkat, mert úgy tudtuk, hogy Ö gondunkat viseli s onnan felülről
vigyáz reánk. Talán naívnak tűnnek fel most
akkori elgondolásaink, pedig alapjukban igazak
voltak. Ha valamit meg kell változtatni a felnőtt
korban, az nem a gyermekded bizalom és szeretet, csak öntudatossá keU tennünk. Mária-tiszteletünknek meggyőződésből kell fakadnia.

*

Mi az, ami gyermeki szeretetet fakaszt a szívben s a legédesebb nevet hozza ajkunkra?
Elsősorban az élet ajándéka. E nélkül nincs
és nem lehet anyai-gyermeki V'iszony. Ámde Szűz
Máriától valóban életet kaptunk: nem földit,
nagyobbat, fontosabbat annál. "En vagyok az
élet" - mondotta az Udvözítő. Az egyedüli lény,
aki az ember tragédiája után képes volt vissza·
adni a természetfölötti életet, az Istenember volt.
De Ot viszont ki adta a világnak? Ki táplálta,
nevelte gyöngéd szeretette,l, hogy egykoron küldetését betölthesse? Szűz Mária az, akI, szent
Fia személyében magát az Elet forrását adta az
emberiségnek. Ontudatosan fogadta el az istenanyaságot; sőt mintegy levonta az Igét és közreműködött a megváltásban. Mint ahogy Noé galambja mindíg visszatért a bárkába s csak akkor
szállott le, mikor a vízözön apadtával a beszenynyeződés veszélye nélkül tehette, úgy a második
isteni Személy is mindaddig elhalasztotta megtestesülését, míg az idők telje el nem érkezett

Uta.nk

május l.
s tekintete fel nem fedezte a szeplőtelen tabernákulumot, Máriának szűzi keblét.
Ádám az idők kezdetén !!vának, vagyis az
élők anyjának nevezte hitve.~ét. Sajn.?s, n~mcsa~
ősszüleink lettek, hanem tonkretevomk IS. KIoltották magukban a természetfölötti életet, melyet a földi é1eHel egxütt örö~ségkép.~n kel~e~t
volna utódaikra hagymok.Azota nevuk emhtesekor bizonyos kesernyés érzés. lopó~z,i,k szívünkbe. Szü1einkők, de nem teljes mertekben.
Az igazi nem az első Ádám, hanem a má~odik:·
aki visszaadta lelkünknek az elvesztett lstem
életet, s igazi anyánk nem !!va, hanem a Szűz,
akit Ave-val köszöntünk.
Anyának lenni több, mint életet, adni. An~ai
sZÍv, édesanyai lelkület is kell h~zza: Iste~, az.~rt
állítja a bölcső mellé, hogy szereto SZIvvel or~od
jék a kis élet felett, gondját viselje, te~tIleg
lelkileg segítse, míg csak szükség lehet rea.
A jámbor asszonyok és Mária ~agdolna. húsvét reggelén az üzenetet kaptak: Men]ete~,
mondjMok meg testvéreimnek és Péternek. MIlyen bájos szó: "testvéreimnek".! ~lihető-e, hogy
csak most jött először az úr a]kara, cs.ak ,m<?st
nyílt ki szívében, mikor már visszamenm keszult
az égbe? 0, Szűz Mária bizonyára nem egyszer
hallotta a kifejezést s a többi krisztusi ige mellett ezt is szívében forgatta. Megértette: ha az
emberek Fiának testvérei, akkor neki gyermekei s Ö nekik is anyjuk.
Anyánk volt s <igazán ann~k i.~ .~rez.t~, magát.
Mint szűz lemondott az anyasag oromeuol, hogy
nagyobb, tágabb körre sugározhassa ~i sze:etetét; -hogy anyjuk lehessen azoknak IS, akIknek nincsen: vigasztalója a szomorúaknak, orvosa a betegeknek, menedéke a bűnösöknek.
Kezdettől gyengéd és részvétteljes volt. Ifjúságától bírta, ami az anyai lelkületet teszi. Maga
a Szentlélek alakította ki benne, később az úr
Jézus ad számára leckéket s emeli példájával
hihetetlen magasságokba. Szeretete drága Egyetlenének iskolájában mások irányában is csak
tisztább, finomabb, általánosabb lett s a lehető
legnagyobb mértékben tükrözte vissza saját
isteni Fiának szeretetét a halhatatlan lelkek
iránt.
"Ne hívjatok senkit atyátoknak a' földön, mondotta egy ízben tanítványainak az Udvözítő
- mert egy a ti (teljes értelemben vett) Atyátok,
ki mennyekben van." Nem mondhat juk-e Szűz
Máriáról is, ha szeretetét összehasonlít juk más
anyák érzelmével a föld~n: "Nemo, tam ~at~~:
nincs ott anya, kit hozza ,lehetne hasonhtanI?
A család, melyet szeretetével körülvesz, az egész
emberiség; a jólét, a boldogság, melyet szerezni
akar számára, a mennyország. !!s az ár, melyet
érte fizet?
Erzsébet látogatásakor még azt mondotta a
Magnificat-ban: "Mostantól fogva boldognak' hirdet engem minden nemzedék." De csakhamar ta-

pasztalnia kellett, mit jelent igazi édesanyának
lenni, kezdve a gyermek első sírásától a halálpillanatig, és egészen külön .js, mennyibe kerül
az egész emberiség anyjának lenni. Csak az
áldozatos, fájdalmas anyaság vezet a "boldogságos"-hoz.
Alig múlik el negyven nap a betlehemi angyal.ének után, már hirdeti az agg Simeon, hogy hét
tőr fogja átjárni szívét. Ki kell mentenie a Gyermeket Heródes bérenceinek kezéből, sírva keresi
t>izenkét éves korában, majd jön a fájdalmas válás. Időről-időre még viszont1áthatja, ·néha osztozik is diadala örömeiben, de csakhamar remegnie kell a rossz hírek hallatára s végül ott áll a
Golgotán siránkozva, míg a kereszten függ szent
Fia. Fájdalmai leírhatatlanok, de nem rosk,ad
össze, mert tudja, hogy kell az Elsőszülött vértanúsága, hogy mi,a "másodszülöttek" üdvözülhessünk. Akik~t eddig szíve alatt ·hordozott, itt
szüli fájdalmak között új életre: ime, a te fiad!
A Megváltó ajkáról már elhangzott a "beteljesedett", de az Anya kálv~ri,ájának még a temetés után is vannak állomásai. Fia mint győzelmes
Vezér vonul be mennyei dicsőségébe, de Ö még
nem mehet. Örködnie·kell az Egyház bölcsőjénél.
amint Jézus jászolánál tette; apostolok és hitujoncok emlékezetébe kell idéznie az elment
Mester oktatásait; tanítania kell, mint az édesanyák szokták: jóságának sugárzásával és példájával. Aki testet adott az örök Igének, Krisztus
t'itokzatos testének kialaJcitásánál is munkában
van. S mikor végre felvétetik az égbe, anyai közbenjáró lesz gyermekeiért. Minden kegyelem az
Ö kezén át jut hozzánk s így mindannyian Általa
megyünk fel az égbe, mint ahogy Általa jött le
Krisztus hozzánk a földre ...

*
A tavaszi napsugár érintésére új ruhát ölt kint
a természet. Fölébred téli álmából az édes anyaföld s hosszú terméketlenség után dús élet indul
a földtekén. S ugyanakkor valami csodálatos
szent összhang folytán Isten nagy családjában
is mozgolódás támad. Gyermekek és felnőttek
sürögnek-forognak az égj Anya körül. Szobrok,
képek, oltárok, egész templomok virágdíszbe öltöznek. Az ünneplés átlép a szűk határokon.
úgy veszik, hogy Neki készül szőn~egül. a réten
éledő zöld pázsit, a virágbaborult fak mmdmegannyi csokrok a Föld májUSi, oltárá? N.~ki. sz~l
a madarak éneke, Neki a mehecskek donglcse-.
lése. S mindebbe lelket ölt öntudatos gyermekeinek szerető tisztelete, akik tudják, hogy magasan
minden szent fölött ott trónol. az összehasonlíthatatlan Szűz, alti nekünk Jézust adta, aki többet,
jobban szeretett, mint az összes sze~J.tek ~gy~tt
véve, és szenvedett értünk szent FIa utan tobbet, mint bárki más ...
Május van. Máriát dícsérni, hivek, jöjjetek!
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1917 április 23-a volt.
A római Sidus-kápolna zsúfolásig megtelt hívővel.
XV. Benedek pápa személyesen szentelte az apostolfejedelmek törvényes utódjává a legkegyelmesebben
kinevezett müncheni nUDciust: P a c e II i J e n ő t.
A kápolnában DonDa Virginia asszony, az édesanya is megjelent.
Ki lehetett nála boldogabb 7
A Gondviselés még egy évet engedett itt a földön Donna Virginiának, de még élete alkonyán me.gfiirödhetett annak a dicsőségnek fényében, amely
másodszülött fiát, a leendő pápa aszkéta alakját sugározta körüli A címzetes sardi érsek azonban a kedvesebbnél-kedvesebb ajándékok közül legjobban
annak a gyürünek örült, amivel Virginia édesanya
lepte meg s amit az menyasszonyi fülönfüggő aranyából öntetett.

Ez a gyűrű aztán soha többé nem került le Pacelli
ujjáróL
Negyedszázada ennek ••.
Az állig fegyverkezett, rengeteg más gonddal és
aggodalommal eUoglalt világ, úgy látszik mégis csak
tud és akar magának időt szakítani, hogy püspök.ké
szentelésének ezüstjubileumán tisztelettel és hódolattal köszöntse Eugenio PaceUit, aki kétszázhatvankettedik törvényes utóda annak a Szentnek, aki Péter
néven Galileából hajózott Rómába, hogy ott Krisztusért mártir halált haljon.
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Péter 262-ik ulóda tipikusan római ember.
A város demokratikus negyedében, a Vía della
Vetríanán lakott. Amikor Rómában jártam, nem gondoltam, hogy a Chiesa Nuova, az új templom, arról
lesz nevezetes, hogy az eljövendő pápa itt mondotta
első szentmiséjét. Mily csodálatos I A szentmisén ott
volt della Chiesa Jakab, egy szerény monsignor, aki
később XV. Benedek néven lépett Szent Péter tr6njára.
E l ő s z ö r Rómában láttam Eugenio PaceUit,
akkor már mint a szentegyház bíborosát, a r6mai
pápaország államtitkárát. Forr6 júniusi délután alkonyha hajló 6ráiban sétált Róma kedves sétabelyén,
az árnyas Pinc6n.. Hosszú, szikár alakját egészen egyszerű, minden dísz nélküll fekete talár borította.
Egészen fesztelenül, vidáman sétált, szinte félt, hogy
valaki feUedezi s ha köszöntötték, mintha azt válaszolta volna: Szeretettel kérlek benneteket, hagyjatok magamra... Pár lépésre mögötte két detektív
követte. A lateráni szerződés óta ez kijár a bíboros
államtitkárnak. A titkos rendőrök is előkelő hanyagsággal társalogtak, a tudaUan mitsem sejtett az elő
kelő sétál6 tisztelő környezetéről.
Pedig akkor már sokan sejtették PaceUi jövendő
nagyságát, hogy el fog érkzni az Egyháznak arra a legmagasabb polcára, amit haland6 férfiú itt a földön
elérhet: Krisztus helytart6ja lesz. Nagyobb már nem
lehetl Hisz 1929 december 17-én XI. Pius a Szent
Consistoriumban az összegyűlt bíborosok előtt ezt az
ünnepélyes kijelentést tette:
- Köztetek, itt megjelent bíborosok között, van
egy, akí utánam az Egyház feje lesz ...
S ha úgy vesszük, ez a kijelentés látsz6lag egyformán vonatkozhatott akármelyik jelenlevő lőpapra,
mégis mint később nyilvánosságra került, valamenynyi en tisztában voltak vele, hogya pápa Eugenio
PaceUire gondol.

-május l.
M á s o d s z o r a falakon kívüH Szent Pál bazilikában láttam Eugenio PacelHt.
Június 30-a volt. Szent Pálról emlékezik meg ezen
a napon az Egyház. A régi triumiátorok diadalmeneteinek méreteivel is alig mérhető ünnepeltetés volt,
amikor a szabad és független. szuverén pápakirály,
XI. Pius odaérkezett és bevonult a világnak talán
legtisztább és legelőkelőbb stílusú templomába.
Százezrek térdreboruIt és áldást kérő falanxai
között kísérte Pacelli XI. Piust
A fides intrepida mögött ott térdelt a pastor
angelicus.
Ki sejtette ezt?
A patricius PacelH-család tagjai biztosan, hisz az
aII.IWIIesek féltve őriztek egy jövendölést.
1876 március 2-án egy újszülött csecsemőt tartott
karjaiban a Pacelli-cscládnak egy régi, kedves jóbarátja, Jacobacci páter. A páter, mint egy Simeon,
odalépett Emesto Pai:elli és Donna Virginia kisgyermekével a szoba ablakmélyedésébe, ahonnét kitŰDően
lehetett látni a Szent Péter-bazilika kupoláját. Hirtelen. írják a család annalesei, mintha révület fogta
volna el a pátert, a messze jövendőt látta maga előtt.
- Hatvanhárom év mulva .•. - mondotta csengő,
nyugodt hangon hatvanhárom év mulva, ott a
ba2ilikában térdet, fejet fog hajtani ez elött a csecsemő előlt a világ minden kereszténye •••
Nem gondoltam, hogy 1939 március 2-án csakugyan
térdet hajt a keresztény világ Eugenio Pacelli előtt,
aki XII. Pius néven Szent Péter trónjára lép.
De kí· sejti az Úr titkait? Ki látja az ő szándékait?
Akinek Ö ki akarja jelenteniI
H a r m a d s z o r Budapesten láttam Pacetli Jenőt,
amikor a népek és nemzetek nagy találkozóján képviselte Szent Péter kétszázhatvanegyedik utódját.
Áldozócsütörtök napfényes délelőtt jén a Hősök
teréről a Bazilikába siettem. Egymásután érkeztek a
nemzetek bíborosai, a patres purpurati. Prága, Párizs,
Vars6 bíboros főpapja. Előkelő kísérettellépdeltek
fel a templom lépcsőjén; taps, éljenzés, kendőlobog
tatás, a rendörök feszesen tisztelegnek. A bíborosoknak láthatóu jólesik az üdvözlésnek e kedves megnyilvánulása, köszönik, szeretettel viszonozzák, ékköves kézzel integetnek.
Kürtszó: a pápa követe érkezik.
Éljen. hoch, evviva I
Nekem feltünt: a legátus nem nézett sem jobbra,
se balra, nem viszonozta az üdvözlést, nem integetett.
Ment fel a Bazilika lépcsöin, ropput komolyan., szent
kimértséggel, egyetlen arcizma sem rándult Emlékszem, azt mondottam társamnak:
- Te, ő m á S, mint a többi. ..
M a már tudom, hogy t ö b b, mint a többi! Elgondolásain, intézkedésein, kormányzati ténykedésein.
rajta van az örökkévalóság fémjelzése. Az Isten embere ő, az igazság oszlopa, a béke apostola, Péter
hajójának kormányosa.
'
Nyugodtu beleül a repülőgép be, amikor a rádiójelzések szerint köröskörül erős vihar dühöng. Az
idegbon:ongató repülésben az utasok halálsápadtak,
izgatottu nyugtaluok, Pacetli oly nyugodtan ül, mint
amikor a Usieuxi zárdában beült Kis Szent Teréz

Ut-.k
helyére a kóruson. Komoly tudós; tudományos intézetek és egyetemek valósággal elárasztották tiszteletbeU doktori címekkel (Georgetown, Notre Dame,
Fordham, St. Luisi) s amikor Bueno9 Airesben idözik, elmegy a külvárosba, ahol kimo~dottu kommunista érzelmű munkások 1a1mak,kiszáll az autóbóI,
szóba áll napszámosokkal, zsákolókkal, házal6kkal, a
gyermekek felugrálnak a kocsija sárhányójára, ütközőjére.

Amikor Berlinböl távozik, barátai é9 ellenfelei
valósággal versenyeznek, hogy kifejezhessék előtte
hódolatukat. Elutazásának estéjén kettős sorokbu
állnak az emberek végig az útvonalon, kezükben égő
fáklyával. A hivatalos sajtó megállapítja, hogy ez
csak fejedelmeknek kijáró tisztelet 9 amikor abban
a teremben mond szentmisét, ahol a Kisded Jézusról
nevezett Teréz átadta lelkét Teremtőjének, a főma
gasságú ~íboros Pacellinak az a kérése, hogy e g y ed ü l végezhesse az áldozati szertartást s ez az egyedüllét mindvégig, mondják, a legnagyobb élménye
maradt Pacellinek.
Micsoda ellentétek s minő harmónia'
Valóban m á s ember, t ö b b ember, m a g a s a b br e n d ű ember.
Pár nap mulva ott áll trónja körül az egész keresztény világ. Megköszönjük a Mindenhatónak huszonöt
éves püspöki munkásságát, hogy egészen rendkivüli,
gondviselésszerű előrelátással öt, éppen ő t rendelte
Egyháza Fejévé, közös Atyánkká.
És Marconi aruymikrofonja e1ött beszélni fog az
egész világhoz. Az ő hugja Péter hangja és ez a
hug erősebb, hatalmasabb, szívhez szólóbb a rádió
minden más hugjánál. Egyedül ő beszélhet minden
fenntartás nélkül, teljes hittel és tekintéllyel s z e r et e t r ő l, mert övé a krisztusi szeretet emberfölöttisége; i g a z s á g r ó l, mert övé Krisztus isteni igazsága; b é k é r ő l, mert övé Krisztus békéje Krisztus
országában.

Urbi et orbi hallgatják a tekintély és hivatottság
amelyben egy rezzenése SinC9 a gyűlölségnek.
az ellentéteket szitó önzésnek; hívők és hitetlenek
tudják és érzik, hogy aki most szól Péter sziklájáról
e nyugta18ll világhoz, csak egyedül ő beszélhet békéről, amely kiegyenlíti a hatalmat szeretettel, a szenvedést vigasztalással, a fájdalmat és elesettséget
reménységgel és igazságtevéssel.
Ez a csodal
A fegyverek és tankok nélküU hatalom csodája,
amely erősebb a világot leigázó arany hatalmánál.
Amikor pápasága első napján a szolgák siettek
rendelkezésére, elbocsátotta öket:
- Menjetek, fiaiml... Nincs szükségem semmire.
Sétáljatok inkább a szabadban., élvezzétek a gyönyörű napsütést! .••
Ezüstjubileumán feléje siet az egész világ.
- Nincs szükségem semmire' .••
És megpillantja a magyar egyházmegyék keretében
összegyüjtött lelki csokrok köteteit.
.
hl!D~ját,

-

Ezekre mégis szükségem van' Köszönöm, fiaim'
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Uthan a SxentléleLLel ax apostoli «:él' felé
Irla: WilDlDer }\ozellD

(Folytatás,)

III.
Együttmüködés az isteni Lélekkel.
Az apostoli célkitűzés felé csak akkor vagyunk
valóban útban, ha - mint már említettük - tel;esit;üka második feltételt is és együtt működünk az isteni
Lélekkel.
Egyedül, saját erőnkböl - ezt is megállapítottuk
már - ' sohasem leszünk képesek apostoli küldetésünknek megfelelni és apostoli missziónk feladatait megGldani, mert az apostoli ,munka természetfeletti teljesít.mény, az apostoli meg,bi:i:atás a tenitészeH~lett.i tevékenység fennsíkjára emel és az apostoli hivatas természetfeletti küldetés a lelkekhez, akiknek megszentelésében Isten kegyelmében nekünk is (papoknak,
szerzeteseknek, világiaknak) fontos szerep jut.
Érthető, hogy ekkora, teljesítőképességünkhöz túlméretezett feladat megvalósításához természetfeletti
erő kell'. Ennek adomcinyozó;a, f{)rrásaés folytonos
megú;ító;a a ber.nünk működő isteni Lélek.
Apostoli feladatunk az eddig mondottak alapján
felettébb egyszerűnek látszik: hallgatnunk kell a bennünk lakozó és tevékenykedő Szentlélek szavára és
hagynunk kell, hogy szabadon, akadálytalanul működ
jék bennünk. Ö majd elvégzi azt, amire mi nem vagyunk képesek és ezáltal a szó természetfeletti értelmében is termékennyé, si-kertel j essé teszi apostoli
cselekedeteinket.
. Amennyire igaz ez, ar>nyira nem elegendő ahhoz,
hogy az apostoli munka sikeréről beszélhesssünk. Nemcsak engedni kell, hogy az isteni Lélek szabadon
müködjék: együtt kell müködn.i, dolgozni, fáradozni,
építeni Vele! Csak így alakul ki a teljes eredmény
és érik átütő sikerré apostoli fáradozásunk.
Okát ennek abban kell lábnunk, hogy minden
apostoli munka kettős pilléren nyugszik: az egyik a
bennünk működő isteni Lélek tevékenysége, a másik
a mi személyes fáradozásunk a lelkek megszentelése
terén. A keltő között fennálló tel;es harmónia, tökéletes összhang, egységes ritmus a valódi és hathatós
együttműködés az isteni Lélekkel az apostoli munka
különböző területein.
Ahhoz, hogy e tökéletes összhang megvalósulj on,
két dolog szükséges: a lelki élet ápolása és az apostoli
cselekedetek gyakorlása.

*

Az isteni Lélekkel való komoly e~yüttműködés
alapfeltétele a mélységes, a kegyelem áttüzesítette lelki
élet.
Másszóval: az apostoli munkára elhivatott ~mb(:l
nek komoly lelki életet kell élnie és előbb ezen a
téren kell együttműködnie az isteni Lélekkel.
Miért hangoztat juk ezt annyira? Hiszen lelki életet
élni mindannyiunk szent kötelessége, nemcsak az apostoli munkás kiváltsága!
Azért kell erre az igazságra nyomatékkal kitérni,
mert a tapasztalat, sajnos, azt bizonyítja, hogy a mai
modern felfogás már nagymértékben tért hódított és
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megmételyezte a lelkeket. E szerint a hangsúly a
tevékenységen, a munkán, a piaci lármán, az ideges
és idegesítő sürgés-forgáson van, nem pedig a lelki
értékek kialakításán és elmélyítésén. A modern ember,
- sajnos, néha az apostolember i.s - annyira el van
foglalva, túl van terhelve munkával, hogy nem ér rá
a lelki értékekkel törődni, komoly és mély lelki életet
élni. Ami pedig még veszélyesebb: észre sem veszi,
hogy -mennyire hiányzik életéből és munkájából a lelkiség, a lelki értékek, a kegyelmi hatások akadálytalan
érvényesülése! Ennek következménye az ellaposodás,
a felületesség, a külsőségekhez való tapadás és az
apostoli teljesítménynek a közönséges, a hivatalnokszerüen végzett munkára való lefokozása. Hogy ez
mily leírhatatlan .kárt okoz a lelkek birodalmában, azt
nem is vázoljuk, mert azt, nézetünk szerint minden
tapasztalt embernek tudnia kell.
Az apostoli munkára elhivatott embernek - minden egyébtől eltekintve - apostoli kötelessége bensőséges lelki életet élni, mert csak így válik képessé
nemes feladata teljesítésére.
Másszóval: apostoli kötelessége eJ.sősorban önmagában kialakítani Isten országát, s csak azután gondolni arra, hogy azt másokban, a gondjaira bízottakban is felépítse.
Ezen törekvésébe, vagyis az Isten országát megvalósító lelki életbe kapcsolódik bele az isteni Lélek,
Aki hathatósan megsegíti munkájában és vezeti felépítő tevékenységét', vagyis irányítja lelki kibontakoz:ását.
Az apostoli munkára elhivatott ember ennélfogva
szorosan együttműködik az isteni Lélekkel lelki élete,
benső világa kialakulásában.
Mit j elent ez a szó gyakorlati értelmében?
Jelenti elsősorban, hogy nem akadályozza meg a
benne müködő isteni Lélek remek munkáját. Nem áll
ellen, nem kicsinyeskedik, nem ijed meg a Szentlélek számunkra eleinte kissé szokatlan arányai tól, nem
fél a hatalmas, pünkösdre emlékeztető lendülettől és
nem húzódik azoktól az áldozatoktól, amelyek vele
járnak a Szentlélek bennünk megnyilvánuló építő
munkájávaI.
Jelenti továbbá, hogy feltétlenül és mindenben hallgat az isteni Lélek sug-allatára, amely még akkor is
döntő fontosságú, ha első hallásra, észrevéteIre kicsinek, jelentéktelennek látszik. Nem "fojtja el magában
a lelket" és éles figyelemmel kíséri a benne működő
Lélek minden megmozdulását, nehogy hiába szólaljon
meg az isteni Lélek és ő felületessége miatt, amennyiben nem is hallotta a Lélek szavát, elmulassza engedelmeskedni ihletének.
Jelenti ezenkivül, hogy saját részéről minden erejével előmozdítja a Szentlélek müködését, vagyis
miután felismerte szándékát, mindenben szerinte igazodik és arra törekszik, hogy az isteni Lélek akarata
feltétlen megvalósuljon benne,
Jelenti végül, hogy lépést tart az isteni Lélek
járásával, vagyis fokról-fokra fej lödik, amennyiben a
legnehezebb körülmények között is a Szentlélek akarata
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szerint cselekszik és lelki életét minden vonatkozásban
az ő szellemének megfelelően szervezi meg.
E feltf!.telek betartása nemcsak nag}'lllértékben segíti' elő a lelki életet, hanem egyszersmind biztosítja a
kegyelem csodálatos, rendkívüli növekediését és a harmadik isteni Személy tisztelőit jellemző tüzes lelkület
kialakulását, ami viszont egyik legfontosabb alapfeltétele mindennemü apostoli munkának.
Ismételjük: az apostoli munkára elhivatott ember
apostoli kötelessége mélységes lelki életet élni és azt
a benne müködő Szentlélek tüzével telíteni.

*

úttörőknek mint például Loyolai Szent Ignác és
mások voltak - szükségük van.
Végezze apostoli munkáját oly tökéletesen, hogy
ezáltal alapot szolgáltasson az isteni Léleknek' a
továbbépítésre. Ezzel már meg is kezdi és véghez is
viszi az együttműködést a Szentlélekkel.
A harmadik isteni Személy, a Pneuma ugyanis mindenütt belekapcsolódik munkájába. Lendületével, tüzével,kegyelmi erejével, feltartóztathatatlan vonzásával
tökéletesíti a felépítő, a megszentelő munkát, megsemmisíti az akadályokat és ter,mékenységhez vezet ott,
ahol a pusztán emberi erő nem képes termékenységet
fakasztani.
'
Ne feledje továbbá, hogy az együttműködés lehetőségéért, vagyis az isteni Léleknek a mi munkánkba
való belekapcsolódásáért imádkoznia kell. Sokat és
jól, mert az apostoli munka eredménye jórészt ett öl
függ! Az egyháztörténelem számtalan példája igazolja
ezt az állítást! E szerint nem azok érték el a legnagyobb eredményt, akik emberi elbírálás szerint a
legjobban fel voltak készülve, ami a ,tehetséget, az
adottságot, a kiképzést és hasonló egyebeket illeti,
hanem azok, akik tüzes imáj ukkal, ragyogó életszentségükkel biztosították munkájuknak a Szentlélek áldását. Csattanós bizonyíték erre az arsi plébános közismert esete, aki egyszerű eszközeivel, de nagy életszentségével többet ért el az apostoli munka terén,
mint nagy és híres kOl társai együttvéve.
Azt sem szabad szem elől ,téveszteni, hogy a Szentlélek belekapcsolódását nagyrészt a hősiesen vállalt
szenvedés árán lehet és kell biztosítani. Erre az igazságra is a tapasztalat tanít meg. Tény és valóság, hogy
az apostoli lelkek, papok, szerzetesek és világiak,
kivétel nélkül mind a szenvedés golgotaútját járták.
Különbözö módon" különböző életkörülményeiknek és
egyéni küldetésüknek megfelelően. Egyesek megrendítő
lelki szenvedésen mentek keresztül. Másokat súlyos
testi fájdalmak marcal1goltak. Ismét mások,heves benső
megrázkódtatásnak, kegyetlen.és kemény külső ellentmondásnak voltak kitéve. Ha utánajárunk e dolgoknak, rájövünk, hogy apostoli célkitűzésükért kellett
szenvedniök. Saját sze.nvedésükkel kellett a gondjaikra
bízott lelkek megváltásához hozzájárulniok. Sőt, számos oly esetet is ismerünk, amikor, mint például
Lisieuxi Szent Terézia, a .kijelöltek az apostoli munkából csak a szenvedést vállalták. A Szentlélek - ezt
is tények bizonyítják - különös előszeretettel viseltetik azok iránt, akik bármely módoil vagy formában
szenvednek, hogy megtermékenyítsék az apostoli munka
sokszor nagyon is rögös talaját és hozzájáruln.ak a
leJ.kek megváltásához. Ö az, aki bátorrá, kitartóvá
teszi öket a szenvedésben, megszerettebi velük a Golgota légkörét és a lelkek javára páratlan hösiességig
fokozza bennük a szenvedés perzselő szeretetét.

A Szentlélek táplálta komoly lelki élet termékeny
talajában gyökerezik és abból fakad fel asikerteljes
apostoli munRa.
Ez voltaképen, ha az apostoli murJl:át végző ember
szempontját vesszük tekintetbe, nem egyéb, mint a
gondozott lelki élet által felgyülemlett benső természetfeletti gazdagság, vagy a lelki erők "feleslegének" levezetése, amennyiben ezekben másokat, a gondjainkra
bízottakat részesítjük.
Itt is áll természetesen, mint mindenütt a kegyelmi
világrendben., hogy e benső gazdagság odaajándékozása
másoknak kettős alapon nyugszik: az egyéni munkán,
vagyis az apostoli fáladozáson és a Szentléleknek e
munkát tökéletesítő, befejező tevékenységén;
Az alapot, a kiindulópontot az egyéni munka képezi. Az apostoli hivatással megáldott embernek ennélfogva tevékenykednie, müködnie,' fáradoznia kell, mégpedig azon a téren és helyen, amely számára kijelöltetett és amelyre öt az isteni Gondviselés állította.
Tevékenységét, apostoli munkáját úgy kell megszerveznie, mintha minden kizárólag az ő erejétől, teljesítményétől függne. Bele kell tehát fektetnie minden
tehetségét, fel kell használnia minden erejét, és amenynyire életkörülményei engedik, világi apostolról
lévén- szó - lelket megszentelő, az Ur útjait egyengetö munkájának kell élnie.
Célja kettős legyen: Isten nagyobb dicsősége és a
halhatatlan lelkek örök üdvössége. Más célt vagy szándékot ne ismerjen! Föleg: ne önmagát, hiúsága, becsvágya, érvényesülési törekvése és hasonló egyebek
kielégülését keresse! Mihelyt letér, akármilyen csekély
mértékben is, a fennebb említett kettös cél kijelölte
útról, veszélyezteti az apostoli fáradozása által szerzett örök érdemét és a rábízott lelkek sorsát, mert
ha munkájában nem Istent keresi, nem formálhat magának jogot természetfeletti érdemre és ha nem a
lelkek örök üdvössége lebeg' szeme elött, nem remélheti, hogy helyes úton vezeti a rábízottakat, mert nem
Kr~sztus útját járatja \oelük, hanem saját érdekeinek
poros, a bizonytalanság ködében elvesző országút jára
tereli öket.
Eszközei azok legyenek, amelyeket Krisztus és az
* cél felé.
Útban vagyunk az apostoli
Ő megbíZásából az Egyház állít az apostoli munkát
De nem egyedül.
végz ö emberek rendelkezésére. Tehát a természetfeletti
Mert velünk jön az isteni Lélek, hogy tökéletesítse
élet, a kegyelmi világrend, a szentségek és a hosszú,
munkánkat és megtermékenyílse fáradozásainkat.
bevált apostoli tapasztalat kipróbált eszközeivel éljen
Kell, hogy ennek tudata folyton eleven legyen benés így lépjen a nagy formájú, szent lelkipásztorok, az
nünk és lelkiismeretes, áldozatkész együttmüködésre
Egyház nagyjai izzó lábnyomába. Ne keressen új
késztessen az isteni Lélekkel.
utakat és ne akarjon új módszerekkel élni. Ha a lelMinél őszintébb és mélyebb ez az együttműködés,
kek Mestere, Krisztus jónak látja tekintettel az
annál gyorsabban haladunk az úton és biztosabban
esetleg megváltozott körülményekre - új megoldásokérünk célt, vagyis eszközöl j ük a lelkek megszentelését.
kal segíteni rajtunk, akkor majd támaszt megfelelö
apostoli embereket, akiknek megadja mindazt, amire
(Utolsó rész következik.)
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Szent Pál Apostol
(2 (3?) - 67. KI. u.)
(Folytatás)
Hogy Antiochiában mennyire terjedt az Egyház,
az is bizonyítja, hogy itt nevezték először Krisztus
híven "keresztényeknek". Nem a zsidók adták ezl a
nevet, akik a Krisztushoz pártoltakat kicsinylőleg csak
nazarénusoknak hívták. A keresztények VlÍszont egymást "testvéreknek", "tanítványoknak", vagy "szenteknek" címezték, szólították. Ez az elnevezés tehát csakis
a köznéptől eredhetett, amely oly találékony a névadományozásban, csodálatos mélyenlátással felismerve,
ami a legjellemzőbb. Rendesen megvan minden tanárnak, tanítónak is a maga "deák" neve, és tapasztaljuk, hogy ennél jellemzőbbet nem lehetne találni.
Hozzá 'még az antiochiaiak valóságos müvészei
voltak a tréfának. Maga Severus császár is elismerte
ezt róluk: "Jöhet-e más, mint nagy kópé Antiochiából?" Igy a ChristÍani névből is csakhamar gúnynevet
formál,tak. Elnevezték őket christLa.no helyett chrestíano inak , amit magyarra képmutatónak, álszentnek lehetne lefordítani. Ime, ezért vigal5ztalja és bátorítja
Szent Jakab apostol már az első híveket, akik nevük
miatt gyalázatot szenvednek: "Nemde,ök káromolják
ama jó nevet, amelyről el vagytok nevezve." (2, 7.)

Kiküldetés Jeruzsálembe.
Az antiochiai egyház virágzó hitéletének nagy
vonzóereje volt a lelkekre. Messze földről, nevezetesen
az anyaegyházból, - Jeruzsálemből fel-felkeresték a
várost, akik épülni és tanulni akarlak. Eljöttek ú. n.
próféták is, az ösi egyháznak ezek a misztikusai, akik
a Szentlélek intenzív hatása; ihlete alatt tanítottak
és olykor jövendöltek. Innen vették nevüket is. Az első
keresztények elölt nagy becsben állottak és kitüntető,
szives fogadtatásra találtak. Ilyen volt bizonyos Agabus nevü ember is, aki Antiochiába rándulva szomorú
hireket hozott a szent városból. A szent kommunizmus
- bármily ideális lelkesedés hozta is létre - mint
az emberi természettel ellenkező, még az első keresztények közt is csődöt mondott, s a hívek ,közt anyagi'
zavarokat okozott'. A próféta mindezt elmondotta és
nagy éMnséget is jósolt, amely Orosius tanú.sága szerint Kr. u. 44-ben csakugyan be is következett, Az
antiochiai hívek, akik nemcsak a lelkiekben, hanem
az anyagiakban is bővelkedtek, érezték az erkölcsi kötelességet, hogy az anyaegyházat, hitük forrását megsegítsék.
Gyűjtést rendeztek tehát és Sault és Barnabást
bízták meg, hogy az összegyüJt tekintélyes összeget
és egyéb éI.lamizsnát kis karaván kíséretében Jeruzsálembe vigyék.
A szent város hívei nagy örömmel fogadták az
antiochiai expedíciót. Sőt Saullal szemben is eltünt
már minden bizalmatlanság. A vigaszra a keresztény
testvérek annál is inkább rászorultak, mert a legutóbbi
idők az anyagi nyomoron kívül még egyéb csapásokat is hoztak reájuk.
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Heródes Agrippa király ugyanis, a Rómából hazatért világfi, aki léhaságát külső törvénytisztelettel igyekezelt leplezni, csakhogy a zsidóknak tessék, üldözőbe vette az ifjú Egyház elöljáróit. Az idősebb Jakabot, János rlestvérét, minden bírói ítélet nélkül< lefejeztelte. Igy teljesedett be az apostolon, akit Urunk,
amikor a háláHa.n szamariaiakra tüzet kért, a mennydörgés fiának nevezett el, a jövendőlés: "Inni fogsz
abból a kehelyből, amelyből én." Első vértanúja lesz
az apostoli kollégiumnak. Az ifjabb Jakabra Heródes
nem mert kezet vetni, mert ez egészen különös életszentsége miatt még a zsidók előtt is köztiszteletben
állott. Pétert azonban csak angyali segítség mentette
meg egyelőre a vértanúságtól. Hogy magát elrejtse,
"ismeretlen helyre" távozott és még Saulnak sem akarták hollétét elárulni. Igy tehát Saul félig csalódottan
tért vissza Antiochiába, hiszen bizonnyal annyi megbeszél.nivalója lett volna Kéfással 's úgy örült már
előre ennek az újabb találkozásnak.
Péter szökése, amely az azért állítólag felelős 16
őrnek életébe került, nagy világtörténelmi eseménynek
lett kiindulópontja. Az egyházkormányzat így tolódott
át előbb Antiochiára, majd Rómára. Igy valósult meg
a Gondviselés örök terve, amely az ősegyház középé
pontjának az "örök várost", Rómát szánta a szent város
helyett, amely ezáltal egyszerü püspöki székhellyé
süllyedt.
Saulnak és Barnabásnak ez az útja azonban nagy
eredménnyel is járt. Az apostoli nagy munkáknak
megnyerték a fiatal Márkot, Barnabás unokaöccsét, a
későbbi evangélistát. Ez velük jött Antiochiába, ahol
nagy szolgálatokat tett az ifjú egyházközségnek.
Megint olyan emberrel léphettek ugyanis a hívek öszszeköttetésbe, aki Jézust személyesen ismerte, sok nyilatkozatát közvetlen hallomásból szóról-szóra megjegyezte magának és tiszta görög nyelven közölni tudta.
Az ifjú Márk most már egyideig kísérőj e lesz
Saulnak az apostoli utakon, mígnem bizonyos sajnálatos félreértések öket egymástól megválni nem kényszerítik.

Missziós utak.
Saulnak és Barnabásnak Antiochiába való visszatérése után a Szentlélek a kedélyeket sajátságos mozgalomba hozta. Felébredt vagy inkább fellendült és
hatalmas erőre kapott a missziós gondolat. Az Egyház érezte hivatását, sőt kötelességét, hogy lehetőleg
minden lelket megnyerjen Krisztusnak, mielőtt Ö mint
nagy Világbíró újra eljön a földre. Hiszen ennek, mint
ők véIték, hamarosan be kell kővetkeznie.
Megérlelödött tehát a gondolat, hogy misszionáriusokat küldenek ki kebelükből. Az egyik eucharisztikus vacsora után mint valami másvilági hang tört
elő egyik próféta ajkáról: "Különítsétek el nekem
Sault és Barnabást a munkára, melyre ,meghívtam őket.
Erre bőjtöt tartottak, imádkoztak, rájuk tették kezüket és aztán útra bocsátották öket."
Az első kérdés, amely most már felmerült: Hová,
merre először? Saul kétségkívül missziós módszeréhez
híven valami világgócpont felé indult volna, Barna-
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bás ellenben legelőbb a saját szülőföldjére, Cyprus
szigetére gondolt. Saul engedett. Ez volt tehát a nagy
Szent Pál világmisszió s körút jainak első stációja. Sok
nagyszerű expedíció indult már ki az Antíochiával
szomszédos szelenciai tengerpartról, sok hajó szedte
fel már ott a horgonyát, hogy nekivágjon az akkor
még oly kockázatos utaknak, de nem volt soha válla~
ld oly nevezetes, sem hajó, amely - még Kolombusét
is beleértve - nagyobb nevezetességre tarthatna igényt,
mint az, amelyre telve hő vágyakkal és leLkesedéssel
Saul szállott társaival.

Cyprus szigetén
A mintegy 150 kilométer átmérőjű, mesés termékenységű és szépségű Cyprus szigete Saul apostoli
munkáiban nagyjelentőségű. Sergius Paulus, a sziget római prokonzulja, jámbor és bölcs férfiú, akinek
udvarában az akkori divat szerint egy jóslással, bűvé
szettel is foglal,kozó zsidó vándorbölcs is tartózkodott, értesült a szigetre érkezett jövevényekről, akik a
vallási kérdésekben ugyancsak járatosak. Meghivatta
öket:. Barjezu, a zsidó bölcs ösztönszerüleg érezte,
hogy az ő tudománya és tekintélye csődött mond, ha az
evangélium szétterjeszti világosságát. Mindent elkövetett tehát, hogyaprokonzult Barnabás és Saul ellen
hango\.ja. Ámde Saulban emberére talált. Igazán drámai jelenet volt, mikor találkoztak. A prokonzul elé
mint szónok Saul lépett. Ezt már az emberi okosság
is így javalta, hiszen ő is, mint a prokonzul, római
polgár volt. A prokonzul, akit a diplomáciai pályára
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készülő sok fiatal római arisztokrata mint udvar környékezett fényes gyülekezetben, mohó kívá.ncsisággal
várja Saul előadását. Barjezu is ott van. Saul rátekint, általszegezi szemével és az igazság ellenségét hirtelen vaksággal sujtja. Ez a vakság azonban megnyitja
Sergius Paulus szemét. Hisz az isteni igének, és kereszténnyé lesz. Ez volt Saul első találkozása a klaszszikus világ előkelőivel. Feltűnő s talán nincs összefüggés nélkül, hogy ettől fogva már csak latinos
"Paulus" Pál néven említík öt, és lassankint átveszi
BarnabástóL a vezetést, holott eddig mindíg csak mint
annak segéde, kísérőj e s:l;erepelt. De azért mindíg legbensőbb jóbarátok maradtak. Aki az erény alapján áll,
megérti a nem ritkán megismétlődő szerepcserét, amelyet Keresztelő Szent János így fejezett ki: "Űneki
növekednie kell, nekem pedig ,kisebbednem."

Pál többi útja.
Nem célunk és nincs is módunkban Pál apostol
missziós útjait részletesen elmondani, bár közben sok
alkalom nyíLnék a benne itt is, ott is megnyilatkozó
emberi vonásokra rámutatni. Be kell érnünk azzal,
hogy ennek a világtörténelemben egyedülálló, roppant
energiákat feltételező vállalkozásnak csak vázlatos képét adjuk.
Első útjában, amely kb. 44-48 közt folyt le, Cyprusból Pergébe hajózik. Márk kevéssel utóbb, minthogy az útitervben nem ért egyet vele, elhagyja őt.
Barnabás még egyideig kitart melleUe.

Ir,odalown
Lefebre-S;zunyogh: A liturgia alapvető gondolatai. Szalézi Művek. Ára 3.80 P.
A liturgiában bontakozik ki és újul meg szüntelen a megváltás isteni drámája, itt érintkezik a hivatalos Egyház és benne minden keresztény hívő a végtelen Istennel, s maga Isten is a liturgia kultuszcselekményei által közvetíti a megváltás kegyelmi
kincseit. Isteni etikett a liturgia, melyet megérteni, s
melybe belekapcsolódni minden hívőnek kötelessége.
Ezt a belekapcsolódást akarja elősegíteni a jelen mü
szerzője, aoúkor oly könyvet ad a hívők kezébe, melyből megismerhetik az összes liturgikus cselekmények:
a szentségek és szentelmények, a szentmise és áldozás, az imádság, az ünnepek, a liturgikus zene és nyelv
magasztos értelmét és gazdagságát.
Blazovich Jákó O. S. B.: Krisztus embere. Budapest, Korda, 1942.
A mély és tartalmas gondolkodó legújabb művé
ben egy fejezetet ad az evangéliumi embertanból,
hogy az átértékelés és átrendezés idején tisztán és
határozottan álljon a hit a mérlegen. Mint minden
munkáját, ezt is jellemzi a nagy távlat, melybe a kidolgozott tárgykört és eszmecsoportot állítja. A szerző
művében sok az örök igazságtartalom és a gyakorlati
meglátás, így azután könyve programmadó hatást
gyakorol az olvasóra, elsősorban az értelmiségre, a
magyar inte11ígenciára. Közhellyé vált szólás-mondás,
hogy a magyar középosztály győkérvesztetté lett minden tekintetben s így aztán nem válhatott belőle hivatásos vezetője népének sem szellemi, de még kevésbbé
erkölcsi és lelki síkon. A középosztály emberét, fér-

fiát a szerző Krisztus emberévé akarja alakítani, aki
a hitből él és a hitnek él. Megkapó fejezetben rajzolja meg a Homo Christianus arculatát és arcélét,
benne tárulnak fel Isten embereszméjének és tervének keretei és mélységei. Igy fog az átélt hit alapján
kibontakozni a Krisztus-hívő, aki az evangélium S:l;Övétnekével a kezében, a hit lelkével felvértezve, a
hitbe és az Egyházba beleágyazva, a több-élet forrásaiból táplálkozva erősen áll a hit válságai között,
mert gondolkozásában, érzelmeiben, akaratában, értékeléseiben mindíg és egész életén át Krisztushoz akar
és tud is igazodni, mert tudja, kinek hitt, aki nem
más, mint Krisztus, az Istenember, az Üdvözítő, a Megváltó, az élet és halál ura. Az ilyen beállítottság, ha
nem is talál minden felmerülhető kérdésre végső feleletet, de mindíg megtalálja a biztos tájékozódást. Á
mély hívőt vezeti és segíti a Boldogságos Szűz, akit
mele~ szavakkal állít oda az olvasó lelke elé. Igazán
elemében van a szerző, mikor munkája középső részében a régi és újkori Krisztus-hívő lelki világát vázolja.
A kor ismerete, az indítékok és megmozdulások felvillantása és' a modern ember beállítottságának összefoglaló méltatása remekül mutatja a történettudós,
lélekbúvár és filozófus szerző gazdag ismereteit, itt
valóban tanítómester, aki szemnyitogató okfejtéssel
villant ja meg a jövő lehetőségeit, a modern ember
útját a világégés és kultúra sürgető és gyötrő problémái között. A kultúra lehet áldás és lehet átok.
A Krisztus-hívőnek csak áldás lehet, mert erős hite,
Krisztusba gyökerezése nem inog meg a ma divatos
jelszavak és mO:l;galmak közepette, hanem nagykorú-
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Utaak
ságra nevelkedve az evangélium iskolájában, megismeri a jó-tudás fáját és nem szakít a rossz-tudás
gyümölcseiből. Az elgondolkodtató munka annyi szempontot vet fel, hogy mindegyik ismertetése lehetetlen,
ezért csak azt ajánlhatjuk: vedd és olvasd! Más ember,
Kri~ztus embere leszel.
Gausz Tibor S. J.: Énekeljen szíved isi Budapest,
Korda, 1942. 206 lap. II. kiadás. Ara 3.50 P, kötve
5.20 P.
,A szerző kitartóan keltegeti a katolikus és vallásos leány igazi és helyes öntudatát. Amit eddig tett
és elért, hatalmas siker, mely a nagy apostolok és
országos nevek sorába emeli őt. Előző könyveit kitörő
lelkesedéssel fogadta a leányifjúság s mint könyv siker
is jelentős a folyton ismétlődö kiadássorozat. A jelen
könyv igyekszik elmélyíteni a hatást, melyet elért és
a fogékony leányleiket Isten közelébe emelni. A cím
nem engedi sejtetni, de a tartalom annál világosabban
jelzi, hogy tulajdonképen "liturgiai" munkát kap az
olvasó, melynek segítségével átéli az egyházi évet,
behatol a liturgia és a kapcsolatos szertartások, szövegek, szokások szellemébe, értelmébe, Ha azt akarjuk, hogy az ifjúság megismerje fenséges és lélekemelő szertartásainkat, ezenfelül komolyan arra törekszünk, hogy értse és szeresse is, akkor jobb, alaposabb és közvetlenebb kézvezetőt alig adhatunk
kezébe. A lélek átéli a karácsonyi Jézus-várás boldogságát, a beköszöntő újesztendő izgalmas 'és reménykedő hangulatát, a nagy bőjt mély és komor bünbánatát, a húsvéti feltámadás örvendező lelkesedését. De
nem áll meg a fele úton, hanem mindenütt levonja a
gyakorlati következtetést és végül is együtt él az
Egyházzal, Istent látja és szolgálja minden tettében,
Istenre emlékezteti mindaz a nagyság és jóság, mely
a példákon és életben megnyilatkozik. Énekel már
nemcsak a szíve az olvasónak, hanem egész élete,
minden tette, terve, öröme és bánata. Az első és gyakori szenbáldozás külön jelentőségét és megvilágitást kap, általában a lelki élet hatalmába keríti a
fiatal személyiséget és így alakul ki a harmonikus,
boldog és napsugaras élet. Legyen minél több fiatal
leányléleknek kalauza és vezetője a könyv!
Szivós Donát: Szerelmes v~y7 Budapest, Korda.
1942. 240 lap. Ára 5.- P, kötve 7.- P.
Örök kérdés és örök feladat, mely nagy tapintatot
és bizalmat tételez fel mind a nevelőben, mind a
neveltben. A szerző tapasztalt tanár, keresett lelkiatya, ünnepelt szónok, akí mindenütt a lényeget
keresi, ezért érti a mai diákot s tud neki biztos
irányítást adni az életút kereszteződésein. Nem is
kell mondani, hogy a könyvet nem annyira írták, hanem átélt ék mindazok, akik a szerzőhöz fordultak eligazításért. Ez az élményszerűeség ad külön bájt a
műnek, mert mindenütt üde és valószerű, híven tükrözi a fejlődő, érésnek induló fiatalember és diák
lelki világát. A szív és ész harmóniája szól a bontakozó észhez és önmagában csodálatos változásokat
észlelő szívhez. A szerző kérdi, miért írta ezt a könyvet? Mert szükséges volt! Ez szent meggyőződésünk.
Aki lapoz benne, az mindjárt észreveszi, mennyi szín,
új meglátás és megragadó szempont van a munkában
lefektetve. Milyen szent tisztelettel beszél Isten tervéről; bájos a kép, melyet fest a lassan ébredő és
alulról feltörő érzelmekről, megragadó és valószerű az
út, melyet meghúz a hajcibálástól az első és igazi
szívdobbanásig, az ábrándozásról, a szerelmes levél-
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Mindez a tény napsugaras oldalát mutatja be.
De nem áll meg a szerző a feleúton, hanem komoly,
de atyai szavakkal' figyelmeztet az erkölcsi károkra,
melyek léha lelkek és gonosz szívek nyomában támadnak. A krisztusi erkölcsöt szolgálni mindenkinek
kötelessége, ezért nevel rá árra, hogy úri lélekkel
készüljön a fiú és fiatalember az életszolgálatra, a
fészekrakásra. Megkapó és élményszerű az utolsó x:ész
is, melyben a jövendő "valakiért" való imádságra
buzditja a férfiasodó fiút és fiatalembert. Úgy véljük,
hogy ez a könyv sok példájával, hasonlataival, a
benne foglalt örök igazságokkal, a leszűrt tapasztalatokkal sok diáknak válik majd testi-lelki hasznára,
Isten dicsőségére és a közjó munkálására. Tiszta és
üde, nevelőhatású és akaraHejlesztő. Ritka értékes
könyv, melyhez foghatót alig termelt ki a pedagógiai
irodalom.
P. Halász Pius S. O. Cist.: Örök liturgia. Budapest,
1942. Korda R. T. kiadása. 280 1. Ára: P 4.50.
Korunk, mely csak az embert és annak műveit
szemléli, nagyon eltávolodott az Istentől számára kijelölt céltól. A teremtés pillanatától kezdve az ember
egyedüli kötelessége az Isten-dícséret volt'. S ma,
mint Guardini írja, Isten csak a lét ritmusainak szüneteiben jut időnkint egy-egy félütemnyi szóhoz, csak
a tudatmező szélén, csak életünk margóján kap helyet:
Azért nem csodálkozunk, hogyatok, akikben még él
az istenszolgálat esmnéje, akik naponkint. ujjongó
szívvel sietnek a dómok és szerzeteskolostorok kórusaiba, aggódó szeretettel akarnak Istent dicsérő
karukba vonni mindenkit. Közéjük tartoznak a magyarországi letelepülésüknek nyolcadik századfordulóját ünneplő ciszterciek is. P. Halász Pius a zirci
liturgikus napok gondolatait fűzte csokorba és ajándékként nyujtja oltártesvéreinek ert a vaskos kötetet. Nem elmélet, nem is gyakorlat pusrtán, hanem
a kettőnek sikerült egybekapcsolása az, amit a szerző
a napi liturgiáról avatott tollal tár olvasói elé. Szerző igen ügyes, a napi élettel és napjaink súlyos
problémáival összefüggő tartalmas gondolatokat ad.
Gondol a liturgikus újjáéledés mozzanataira is és
megállapításai komoly megfontolásra késztetnek. Szeretnők hinni, hogy ez a dogmatikus megalapozással
és annyi szeretettel rr!egírt könyv nagyban hozzájá.rul ahhoz, hogy nemcsak a zsoltározásra kötelezett
papság, hanem a világi hívők is nagyobb buzgóság'al, szívvel-lélekkel dícsérik az Istent és kialakul
újra a liturgia: a közösségben végzett hódolás hten
fölSége előtt.
Alcaniz S. J.-Csávossy S. J.: Boldogság útja. II.
kiadás. Budapest, 1942. Korda R. T. kiadása. 36 l.
Ára: 30 fillér.
Az igazi, bensőséges Jézus Szíve-tisztelet gyakorlati megvalósításának egyik sarkpontja anaponkinti
felajánlás. P. Csávossy e felajánlás fontosságára hívja
fel a figyelmet. Megmagyarázza egyúttal azt is, milyennek kell lennie a Jézus Szívét tisztelő lélek felajánlásának. Nem elég csak elimádkozni a felajánló
szöveget, hanem mintegy szerződést kötünk az Úrral,
melynek értelmében lelkünket, testünket, családunkat, javainkat, mindent átadunk, Ez az önátadás nem
holt tőke, mert Jézus nem engedi magát felülmúlni
a nagylelkűségben. Az ilyen felajánlás aztán az
apostolkodás tüzét kapja és igyekszik másokkal is
megismertetni a szeretet forrását: Jézus Szívét.

Új magyar könyvek:
Blazovich Jákó O. S. B.: Krisztus embere. Nagyszerü
pedagógia felnőtteknek! Fesztelen egymásutánban
következnek Blazovich könyvében gondolatok és
meglátások, indítások és tervek, a jövő alakítása
és a mult és jelen felidézése. Lelki léttani szempontból mintegy keresztmetszetben sorra kerül
mindaz a kérdés és vonatkozás, ami a keresztény
hívő lelke, szelleme és szeme elé kerülhet a mai
életáramlásokkal kapcsolatban. Intelligens katolikusok könyvtárából nem hiányozhat! Ára 5.80 P,
kötve 7.80 P.
Brilot: Harc a
Sajtó alatt.

repülőút. Érdekfeszítő

ifjúsági könyv.

Causade S. J.: Bizalom az isteni Gondviselésben.
Pompás lelki olvasmány, mely felébreszti a lelkekben a hitet, bizalmat. Megnyugtató, erényre nevelő
munka. Ára 1.30 P.
Balázs Benedicta: Mária-puszta tanítónője. Szórakoztató, nevelő hatású regény. Ára -.75 P.
Csávossy Elemér S. J.: Egy sír a Duna felett. IV. kiadás. A 10 évvel ezelőtt elhúnyt szentéletű érdi
vizitációs nővér élete. Az újabb imameghallgatásokkal van bővítve.
Csávossy Elemér S. J.: Sponsa DeL Elmélkedések
mélyebb lelki életre törekvők számára.
Erdey Ferenc: Engeszteljünk. Önfelajánlás. Ára 1.- P.

ótva, hogy milyen áldásos a pap kezében az
olvasó. A függelékben pedig különböző szerzők
cikkeit hozza a Szűzanya e nagyon elterjedt ájtatosságáról. Ára 1.80 P.
P. Pál: Itt
áldozó
szonnal
minden

vagyok én ís. A legújabb Pál-könyv. Első
gyermekek számára íródott; de nagy hateszi le mindenki, akinek kezébe jut. Mint
Pál-könyv, érdekes, vonzó. Ára 60 fillér.

ELSö SZENT ALDOZÁSI KÉPEK:
Színes, dús llrenyozású, hét színben nyomott offsetkivitelű képek. 21-féle változatban, 28X 19 cm
nagyságban. Ára -.22 P.
U~yanilyen

kivitelben, de csak 19.5X13.5 cm nagyságban. 12-féle kivitelben. Ára -.14 P.

Két színben készült barna és zöld mélynyomású,
brozírozott elsőáldozás i képek 24X 16 cm nagyságban, 18-féle kivitelben. Ára -.08 P.
Ugyanilyen kivitelben 19X 12' cm nagyságban,
4-féle kivitelben. Ára -,06 P.
17Xll cm nagyságban, egy színben nyomott,
kék keretrajzos képek ára -.04 P.
100 darab vételnél 2.80 pengős árban kaphatók.
SZűZANYA-KöNYVEK

MÁJUSRA:

Csávossy Elemér S. J.: "Mondj szívem dalt ••• Szentkilenced valamely kegyelem vagy kérés kiesdésére.
A kilenced minden napjára egy-egy megható, !'.zép
elmélkedés, bensősé~es ima, néhány mondat a
Szentírásból s egy-egy erénygyakorlat van. Igen
hathatós. Ára -.40 P, kötve 1.50 P.
t;

Gálffy László S. J.: Jezsuita szellem. A kis munka
a jezsuita lelkiség főkérdéseiről tájékoztat. Pályaválasztás előtt álló ifjaknak elsőrendű munka, de
a lelki életre törekvők is sokat meríthetnek belőle.
Gausz Tibor S. J.: Ragyog6 szemek. IV. kiadás.
Fiatal leánykák részére a legalkalmasabb ajándékkönyv.
Halász Pius S. O. Cist.: Örök liturgia. Nem elvont
és erőltetett elmélkedés, hanem maga az élet és
minden jelenségének megszentelése a könyv tartalma. A Szentháromság tanának, ami a liturgiában
oly csodás módon világosodik meg, valóságos
átélése a könyv. Nagy nyereség a szónok, tanitó
és író kezében az új munka, de legjobban a
templomlátogató hívő fog neki örülni, mert biztos
és megbízható vezérfonalat kapott benne a szent
cselekmények megért és éhez és átéléséhez. Ára
4.50 P, kötve 6.50 P.
Jöjj, Szentlélek Istenünk I Bérmálási előkészületül kiválóan alkalmas. Rövid, de velős oktatások a
bérmálás szentségéről, énekek és imák. Ára 8 fillér.
lmalapok a haldokl6k megsegítésére. Magyaros keretrajzzal díszített imalap, mely tartalmazza mindazon erény indula tokat, melyek az örök üdvösség
elnyerésére feltétlenül szükségesek. Másvallású
betegek részére készült. Tömegterjesztésre ajánljuk. Ára 6 fillér.
Dr. Müller Lajos S. J.: Apostolkodás a haldokl6k
megsegítésére cimü füzetben bővebbet találunk
róla.
Jacobs: Az lsten áldjon megl Az áldásokról !.zól.
Különösen kiemeli a szülői áldást. Főleg családoknak alkalmas. Ára 30 fillér.
P. Marton Bernát O. P.: R6zsafűzér a pap kezében.
A könyv a szentolvasóimádságról szól, kidombo-

Grignon-Csávossy: Szűz Mária titka. Az igazi Máriatiszteletről értekezik s a függelékben 12 elmélkedést közöl a Szeplőtelen Szűzről, miseimát s
felajánló imádságokat is találunk benne. -.90 P.
Csávossy Elemér S. J.: Ave Mária. Szűz Máriabeszédek és előadások. Könyvében a Szent Szűz
személyét méltatja a szerző. Sok elmélkedést ad
a loretói litánia egyes könyörgései ből is. Élvezetes olvasmány. Ára kötve 5.- P.
Dr. Varga János: Szűz Mária
szerint e mű "A Szűzanya
kötetlen formájú elmerülés".
beszédanyagnak elsőrangú.
4.50 P.

lelke. Az Iro szavai
lelki világába való
Lelki olvasmánynak,
Ára 2.80 P, kötve

Wim mer Anzelm O. S. M.: A Boldogasszony keresztútja. A Fájdalmas Szűzanyáról ad szebbnél-szebb
elmélkedéseket és imákat. Elmélkedéseiben a
Fájdalmas Anya keresztúti ájtatosságának hét állomását dolgozza fel. Ára 4,- P, kötve 5.50 P.
Wimmer Anzelm O. S. M.: A Megváltás bölcsődala.
A Boldogságos Szent Szűz "Magasztalja az én
lelkem az Urat" című gyönyörű imáját dolgozza
fel magasröptű konferenciabeszédekben. Ára 3.60 P,
kötve 5.20 P.
Marton Bernát O. P.:
Ára 1.80 P.

R6zsafüzér a pap kezében.

Soós István: Krisztus Anyja. Május minden napjára
egy-egy értékes elmélkedés. Ára kötve 2.30 P.
P. Marcell: Mária kezében. 22 szentbeszéd Szüz
Máriáról. Ára 2.- P.

Polloi: Éljünk Máriával. Szebbnél-szebb elmélkedések
és olvasmányok az "űdv ö zlégy Mária" imaszövegéről. Ára 1.50 P .
Mihályfi: Szűz Mária az ószöv e tsé~ben. Májusi elmélkedések. Ára 2.40 P.
Bárd Ferenc: Gyümölcsoltótól Nagyboldogasszonyig.
Elmélkedések a rózsafü"érről. Ára 1.50 P .

Szüzanya tisz t ele -

IMALAPOK:
A hitoktatás "súlyos kötelességét" végző ft. papság
és világiak legjobb segítője a

Felajánlás a Magyarok Na gyasszonyá hoz, 4 fillér Szentolvasó imádkozásának módja, 3 f - Kilenced
a fájdalmas Szűzhöz, 4 f - Litánia a mi ndenkor
segí t ő Szűzhöz , 4 f Nefelejcsek az élet virágos kertjéből, 4 f Ö Asszonyom s Anyám! 3 f Kilenced a min d en kegyelem k ö zv etít őjéhez, 4 f
Szeplőtelen Szűz zsolozsmája, 10 f Imádság
Szűz Máriához, a keresztények segítségéhez, 3 f
- Mária segít, 3 f - Magnificat, 3 f - Emlékezzél
meg! Szent Berná t imája, 3 f - Ima a Jótanács
Anyjához, 3 f Szentséges Szűz, 3 f Szüz
szülője Istennek, 3 f .

Kalolikus

európai színvonaion álló, Magyarországon az egyetlen
hitoktatási szaklap. Havonta l-én jelenik meg változatos
és gazdag tartalommal. Előfize t ési ára évi 8'- P .
Ingyen mu tatványszámot szívesen küld a kiadóhivatal :
BUDAPEST, III., SAN MARCO-UTCA 50.
(Papnövendékek 50 ofo kedvezményt élveznek)

Templomi szobrok, keresztúti képek, .
keresztek, iskolai és fali feszületek, keretezett képek, mindenféle papíráru és irószer dús választékban kaphatók :

MÁRIA-SZOBROK:

esküvői

1. Szeplőtelen Szűzanya.

12
16
22
32
42

cm ára 2.30
cm
3.50
cm
4.50
cm
8.10
cm
11.50

.

P
P
P
P
P

50
65
85
100
160

cm ára 17.50 P
cm
27 .60 P
cm
55. - P
cm :: 115.- p
cm .. 210. - P

P

45
50
65
85
100
125

cm ára 12.80 P
cm
15. - P
cm
26.50 P
cm
52. - P
cm " 78.- P
cm
126.- P

.

cn~

ára

cm
cm
cm
cm

Szűzanya ,

3.

.

2.30
3.50
4.50
8.10
10.50

P
P
P
P

.

karján kis JézussaL

42 cm ára 12. - P
65 cm .. 29.50 P

85 cm ára 62. - P
105 cn : ,, 112. - P

IMA A HAZÁÉRT
A Bíboros Hercegprímás által elrendelt
imaszöveg. 1 darab 1 fillér.

II

I

'

KORDA Ipari és Kereskedelmi Részvénytársaság
könyv-, paplr- és kegytárgykereskedésében.
Központ: Budapest, VIII., Mikszáth Kálmán-tér ....
Telefon: 136-185.
Hyomdaü:zeme: Budapest, VIII., Csepreghy-u. 2.
Telefon: 136-113.
Fiókok: Hódmez6~ásárhely, . Kecskemét, Kiskunfélegyháza, Kolozsvár, Szeged.

2. Lurdi Mária.

12
16
22
32
42

nevelés

(Kat. Hittanárok és Hitoktatók
Egyesületének Közlönye)

Virágot a Szűzanyának! Kiszínezhető erénygyakorlato s lap gyermekek számára. Ára 4 fillér . Képpel
együtt 8 fillér.
SZűZ

I.
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Jézusnak szeretetre legméltóbb szent Szíve I
Uram I Teljes joggal kérdezhetnéd meg tőlem is, mint egykor
"Szeretsz-e te engem?" Egyedül Te adhat tad a parancsolatot:
"Szeress engem, Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből,
teljes elmédből, minden erődből!" - mert egyedül Te vagy méltó az
emberszívek szeretetére. A Te Szíved minden szentségnek, minden
erénynek, minden lelki nagyságnak, minden szépségnek, jóságnak
forrása. A Te szereteted, Uram, őszinte, áldozatos, baráti szeretet. Nem
kívántad addig szeretetünket, míg kínszenvedéseddel, véres kereszteddel :
mindhalálig önzetlen és helyettünk, bűnös emberek helyett Magadat
feláldozó, izzó szereteteddel meg nem nyerted, ki nem érdemelted az
emberszívek gyarló szeretetét. Uram, Te nagy Segítő, Te könyörületes
Szamaritán, jóságos Pásztorunk - milyen mérhetetlen szeretettel szánakoztál Te az inaszakadt, bűnös és poklos emberen! Kételkedjem-e
Benned, mikor halálba mentél értem, hogy én éljek? Mennyire is kell
tehát szeretnem Tégedet, a lelkemet megváltani, engemet áldozatos
szereteteddel meghódítani akaró, jóságos, irgalmas Istenemet! Aki a
Te szent Szíved szeretetét megismeri, az többé szeretetednek édességét
el nem feledi. Szenvedsz, hogy halhatatlan lelkünk végtelen értékében
ne kételkedjünk; keresztre szegezteted Magadat, hogy megdöbbenjünk
és szánakozzunk; hogy ez örvénYlő istenszeretet elől el ne zárkózzunk,
keserű, holt terheddé ne váljunk. Hogy mi is induljunk, égjünk, buzduljunk, engeszteljünk és áldozzunk. Hogy életutunkon ártatlanul, az
Isten törvénye szerint járjunk.
Pétertől:

A Szent Szív szeretete késztet arra, hogy önmagunk lelkének
megszentelése munkájában hűségesen járjunk s hogy mint érzékeny és
meghitt lelkek fölszított buzgalommal, lelkiséget sugárzó, találékony
szeretettel a szentséges Szív ismeretére és szeretetére másokat is megtanítsunk, embertársaink lelkéért s üdvösségéért apostolkodjunk. A
hála is kötelez, hiszen mi a Szent Szívtől oly sokat kaptunk.
Kérjük az
kedves Olvasóit, Barátait, azokat, akik az Úr békéjét ismerik,
kegyelmét élvezik, örömét lehelik - annyi, de annyi ma a
megrendült, elsötétült, életgondban elnehezedett lélek, elfáradott
szív, a Szent Szív szeretetét még nem ismerő ember - juttassák
el lapunk egy-két számát ezekhez, hívják fel figyelmüket egy
megkapó cikk re, meleg szívükkel, hívő lelkükkel világítsanak nekik! A tiszta szeretet
sugárzását a szívek megérzik. Es a szentséges Szív vérének hullását előbb-utóbb jóakaratúlag értékelik. Mert a Szent Szív megígérte, hogy áldottá tesz minden munkát, mely
tiszteletének terjesztésén és Isten országának elérkeztén meggyőződéssel és állhatatosan
munkálkodik.

UlU nk

Ne feledjük tehát, hogy: a legszentebb Szív királysága egyes-egyedül a hívek
öntudatos apostolkodásán múlik!
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Keresztelő Szent
előestéjén Rómában,

János ünnepének áhítatos
a Laferání Bazílíkában ilbtos szekfücsokrok várják a pápa bíboros hely tarfójának szentelő szertartását. Ezeket a megáldott
szekfű ket elviszik aztán simogató kezek az élet
legsúlyosabb kereszthordozóinak, a betegeknek,
hogy erőt merítsenek annak a Szentnek izzó lelkéből, akinek emlékét muzsikálják az irgalmas
szeretet könnyes virágai. Ez a szépséges, megható
szertartás és népszokás a kereszténység szívéből
szakadt ki, amely az üldözések vérharmatos századaitól kezdve közel 1500 esztendőn keresztül
különös és bensőséges hódolattal övezte az Úr
előfutárának, Keresztelő Szent Jánosnak alakját.
Imádságos tiszteletére díszes bazilikák, tömj énillatú dómok, csöndarcú kápolnák épültek. Még
az Örök Város legelőkelőbb temploma is, a Lateráni Bazilika, amely feliratának tanúsága szerint
"minden egyház feje és anyja", a Keresztelő tiszteletére van szentelve. Hazánkban is a legősibb
templomok, apátságok és prépostságok jórésze az
ő nevét viseli. Nagy Teodóziusz császár a birodalom hadseregét is a Szent Előfutár védelme alá
helyezte. Középkori lovagrendek pedig szinte
versenyeztek abban, hogy melyikük válassza fő
védőszent jévé a dicsőséges Keresztelőt. Az áhítat
teletüzdelte Szent János ünnepeivel az egyházi
évet. A keleti egyház még ma is hat ünnepet

szentel Krisztus Előfutárának. Hajdani misekönyvek megsárgult pergaménái külön prefációkkal és
szebbnél-szebb lépcsőénekekkel ékesített Szent
János-miséket őriznek, Különösen a bordeaux i és
a lyoni misekönyvek bővelkednek ilyen liturgikus
emlékekben. De ma is minden szentmisében négyszer halljuk Keresztelö János imádságos nevét,
akinek szépséges és mélyértelmű szavaival könyörgünk Krisztushoz is: "Isten Báránya, aki elveszed
a világ bűneit; irgalmazz nekünk, adj nekünk
békességet. "
Ha pedig végigböngésszük az egyházatyák mű
veit, akkor mindenfelé rábukkanunk Keresztelő
Szent Jánost magasztaló szavakra. Az egyházatyák és egyháztanítók a legszínesebb dícsérő
jelzőkkel halmozzák el Szentünket: Szentlélek
Dicsősége (Szent Hilarius), Szentháromság Közvetítője, Élet Kapuja, Szentek Ékessége, Vértanúk
Világossága (Damiáni Szent Péter), Ige Hangja,
Két Szövetség Küszöbe (Szent Agoston), Nagy
Erények Teljessége (Szent Ambrus), Igazságosság
Csúcsa, Jámborság Bajnoka (Aranyszájú Szent
János), Tökéletes Férfi (Szent Efrém), Törvény
és Kegyelem Kapocsa, Ég Harsonája, Erények
Iskolája, Isten Tanúja, Papság Tükre (Aranyszavú
Szent Péter), Szűzesség Méze, Magány Gerléje
(Szent ProcIus) , Krisztusért Küzdők Vezére (Damiáni Szent Péter). Csak néhányat említettünk
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azokból a gondolatokat ébresztő jelzökből, amelyekben az egyházatyák vaskos szótára bővelke
dik, ha Keresztelő Szent Jánosról beszél. Feltűnő
jelenség az is, hogy egy sem akad közöttük, aki
a szentek rangsorában Szüz Mária után a legelső
helyre ne helyezné a Keresztelőt. Igy érthető meg,
hogy az Egyház ősi liturgiája is ugyanezt a méltóságot adományozza Szentünknek, amikor a Boldogságos Szűz után minden más szent előtt említi
meg áldott nevét. Ezzel a kiváltságos rangsorolással nem tesz mást az Egyház, mint hüségesen
követi Krisztus csalatkozhatatlan ítéletét, aki Jánost dícsérő és szenttéavató szavaiban így nyilatkozott: "Bizony mondom nektek, nem .támadt az
asszonyok szülöttei közt nagyobb Keresztelő
Jánosnál." (Mt. 11, 11.) A hittudósok megegyeznek abban, hogy János kiválóságának dogmatikus
alapja hivatásában, isteni küldetésében rejlik.
Létének első pillanatától kezdve egész földi életének tartalma, értelme és célja: meghirdetni
mindenkinek a Krisztust és előkészíteni minden
lelket Jézus fogadására. Olyan szoros kapocs füzi
az üdvözítőt Előfutárjához, hogy joggal mondja
Szent Ambrus: "Hiszen ha Jánosról beszélünk,
Krisztust hirdetjük."
Malakiás próféta már 400 évvel "Krisztus előtt
megjövendöli Keresztelő Szent János hivatását:
"Ime, én elküldöm angyalomat, hogy elkészítse az
utat színem előtt." (3, 1.) A 131. zsoltár szavai
is Jánosról dalolnak: "Szövétneketgyujtok az én
fölkentemnek." (17.) Ez a szövétnek, ez a Krisztusnak gyujtott, előkészítő láng a Keresztelő, az
eljövendő Vőleg"ény barátja magyarázza a
hagyománnyal együtt Szent Agoston. (Sermo 293.)
És János teljesíti is hivatását. Még születése előtt
meghirdeti édesanyjának, Szent Erzsébetnek az
üdvözítő jelenlétét, akit az" élő szentségtartó,
Szüz Mária hozott családjukhoz. (Lk. 1, 41-45.)
Születése után pedig már a névadás napján csodásan meggyógyított édesapját, Zakariást messiási
j övendölésre serkenti, aki elragadtatással énekli:
"Te meg gyermek! a Magasságbeli prófétájának
fogsz hivatni, mert előremégy az Úr színe előtt,
elkészíteni az ő útjait; hogy az üdvösség tudományát add az ő népének bűneik bocsánatára"."
(Lk. 1, 76-77.) Később János ott áll a nagy
nyilvánosság verőfényében, a Jordán partján és
mint "a mennyek országának első hirdetője" ahogyan a mozarab liturgia őt nevezi - bele dörgi
a lelkekbe: "Tartsatok bűnbánatot! Készítsétek elő
az Úr útját!" Ez a Pusztában Kiáltó Szó minden
lélekbe beleharsonázza Krisztust, akit alázatos
hódolattal megkeresztel, akinek megváltói arcát
ő ismeri a legvilágosabban, mert Jézusban látja
az emberiség bűneinek áldozati bárányát. Ez a
rajongó hivatástudat érzik a Keresztelő minden
cselekedetében, amikor legkedvesebb tanítványait
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is az üdvözítőhöz kűldi és szívből" örvend annak;
hogy hívei Jézushoz, a Vőlegényhez szegődnek,
akinek ő csak hűséges és önzetlen barátja. Hiszen
"Űneki (Jézusnak) növekednie kell, nekem pedig
kisebbednem" - mondja, (Jn, 3, 30.) Csodálatos
ember, aki férfiasan bizonyságot tesz Jézusról
nemcsak a főtanács kiküldöttei előtt, hanem
macherusi börtönében is, ahonnan követséget meneszt Hozzá, hogy ünnepélyes messiási nyilatkozatra bírja. Ez a Megváltót szolgáló előhírnök még
vértanúhalála után is hirdeti királyát a pokol
tornácában várakozó ószövetségi igazaknak. De
Szent János nemcsak hirdette, hanem elő is készítette a lelkeket Jézus fogadására. Mindenkinek
figyeImét ráirányította a bűnbánatra. Ez az egyedüli út, amely Jézushoz és az üdvösségre vezet.
És Keresztelő Szent jános ma is és egészen a világ
végéig folytatja munkáját, a lelkek, a szívek elő
készítését az Úr fogadására, mert övé marad mindíg az a kiváltság, "hogy mindenki higgyen ő általa" (Jn. 1, 7.) Krisztusban. Ezért mondja róla
az ősi körmeneti ének június 24-én: "Moss meg
minket a lélek szennyétől; készítsd elő lelkünkben
az utat az Úrna-k, hogy beléphessünk a vőlegény
palotájába," Ezért írja Szent Ambrus: "Amikor
mi hinni kezdünk Krisztusnak, ez mintegy János
érdeme, aki minket vonz Hozzá"." (Lk. 1, 38.)
Igaza van annak, aki azt állítja, hogy mindarra,
amit Jézusról és az üdvösségre szükséges útról
tudunk, Keresztelő Szent János tanított minket.
Ű ismertette meg velünk Jézust, az Isten-embert,
a Megváltót, a lelkek Megszentelőjét, a kegyelmek
és a szentségek Szerzőjét és az igazságos Bírót
(Bourdaloue). Helyes ugyanennek a híres francia
egyházi szónoknak megállapítása is: "Ha az örök
élet abban áll, hogy Jézus Krisztust megismerjük,
akkor üdvösségünk egy része Szent Jánosnak
megismerése." Igy érthetjük meg a hittudósok
véleményét is, akik Szűz Máriát "Corredemptrix"nek, Társmegváltónak, Keresztelő Szent Jánost
pedig "Praeredemptor"-nak, Előmegváltónak hívják. Az üdvösség rendjében ugyanis Szent Jánosé
az a hivatás, hogyamegváltás művét előkészítse
nemcsak földi életében, hanem minden lélekben,
amikor a bűnbánat útjára vezeti azokat, akik
Krisztust keresik és Hozzá akarnak menni.
Ma a hitetlenség és a kételkedés őrlő szúja
rágja a lelkeket. Sokan keresik az üdvösség útmutatóját. Beteg emberszívek gyógyító erőért
könyörögnek. Vigyük hozzájuk Keresztelő Szent
János virágát, a szekfűt, amely a hit csodáiról
mesél. Allítsuk be vallásosságunkba annak az
elfelejtett Szentnek különös tiszteletét, akinek
egész élete valóban Krisztus volt, Fogadjuk meg
az ősegyház doktorának, Szent Ambrusn1lk tanácsát: "Ne kőtáblára, hanem szílJÜnk táblájára
véssük Krisztus előhírnökének a nevét,"
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ÚtLan a SzentléleL:L:el az apostoli «:él felé
Irta. Wa ......er A .. zel ... O. S. M.

(Folylatás,)

IV.
A Szentlélek és az apostoli !!zellem.
A pünkösdi vihar nagy adománya a S:z;enllélek
volt, Aki mindnyájunkhoz eljött, hogy beteljesítse
Krisztus ígéretét és "megtanítson mindenre",
Jövetelének, jelenlétének, közbenjárásának és
bennünk működésének mi örülünk legjobban; mi,
akik útban vagyunk V ele az apostoli cél felé,
Örvendünk Neki és boldogok vagyunk, hogy van
nekünk, mert tudjuk, hogy forrás és hogy Belőle merítjük azt, ami hivatásunk megvalósításában és szent
küldetésünk elvégzésében a legfontosabb: az izzó és
tüzes apostoli szellemet, Ö sugározza ezt belénk és
ugyancsak Ö erősít meg ajándékával, hogy valósággá,
tetté, cselekedetté, eleven életformává válik bennünk
és egyéni stílus unk lesz,
Örvndjünk Neki és merítsük éltető forrásából az
apostoli szellemet.

•

Mi is a Szentlélek fakasztotta tüzes, apostoli
szelIem?
Erre a kérdésre az Apostolok példájában találjuk
meg a választ, akik a Lélek eljövetele után habozás
és késedelem nélkül felszakít ják a lelkiismeretesen
elzárt ajtókat, kitódulnak a piacokra, ellep ik a tereket, és mindenütt - különböző, általuk nem is ismert
nyelveken - hirdetik Krisztust, a Feltámadottat: a
Megdicsőültet.

Mit látunk ebben?
Az Apostolok lángoló, tettrekész, megingathatatlan
hitét. Ez az az erő, amely lepattan t ja róluk az inga-'
dozás, a kétely, a bizonytalanság utolsó foszlányait
és világosan elöírja számukra az életutat.
Ez a hit izzik bennük, szikrázik szavaikban, Ez
pattan át lelkükböl a hallgatóságba, a köréjük cső
dült bámuló, részben csak kíváncsiság kínozta és
hozzájukhozta 'tömeg lelkébe, Ez a szikra zsarátnok
és tűzcsóva: . gyujt és lobbant! A tömegeket izzásba
hozza és magával ragadja az áldott pünkösdi szélvész
a Lélek-járás fennkölt magasságába és elviszi Krisztushoz, a győzedelmes Megváltóhoz, Akinél megtalálja beteljesülését.
Hogy ez a hit, amely valóban sziklatömböket
mozgat meg és hegyeket forgat ki, a Szentlélek adománya, lejövetelének gyümölcse, azt mondanunk sem
kell.
Arra azonban igenis utalunk, hogy ez az apostoli
tüzes, gyujtó és magávalragadó hit az apostoli szellem alapja, gyökere és mindene. Elöfeltétele minden
apostoli fáradozásnak és fő jellemvonása minden, bármilyen keretek között kivirágzó apostoli életstílusnak,
Ne feledjük: csak a hit mélységében gyökeredző,
tántoríthatatlan, saját életünkkel megpecsételt és a
világnak bebizonyított meggyőződés hat a lelkekre
és söpri el belőlük forgószélként a Krisztushoz való
eljutás minden akadályát.
Ne feledjük továbbá: apostoli küldetésünk lénye-

(€ohn véve abban áll, hogy a hozzánk küldött lelkekbül, azokból, akik keresztezik életutunkat, a
Krisztus-hit megváltó és megszentelö valóságát kiváltsuk. Ez azonban csak akkor következik be, ha a
lelkünkből, az énünkből fakadó hit tüzes érintésével
illetjük a hozzánk jötteket! Hitet csak mélységes hit
tud ébreszteni és az elporosodott, megkínzott lelket
csak a megingathatatlan hit szózata tudja halálos
álmából új életre hívni!
Ezt a hitet kérjük a Szentlélektől, mert csak ez
képesít arra, hogy munkatársai legyünk a lelkek megszentelésben é& Vele együtt útban legyünk az apostoli
cél felé!

•
Amit a pünkösdi tűz fütötte Apostolokon még meg
kell csodálnunk, az a semmitől vissza nem riadó
iniciatíva, kezdeményezés szeIIeme,
A Szentlélek lejötte után - mint már mondottuk
- felszakít ják az elzárt ajtókat, másszóval: kilépnek
a közéletbe, magukhoz ragadják a kezdeményezést és
a Lélek agresszivitásával, szelíden, de ellenállhatatlanul támadó erejével felépítik Krisztus országát a
Ielke.kben. Mindenütt és minden lélekben. Nem várják meg, míg hívják őket és nem kérdezik meg előbb,
hogy szabad-e bejönni, kell-e az Isten igéje, kívánják-e a Krisztus szent véréből fakadó üdvösséget.
Egyszerűen eljönnek, meghírdetik az igét, egyenesen
szembenéznek és mélyen beleha:tolnak a lélek elzárt
területébe; annyira mélyen, hogy átgyúrják az embereket, megsemmisítenek bennük mindent, ami régi és
beöltöztetik őket Krisztusba.
Ez az eljárás, amelyben annyi a könyörtelen szeretet és a szeretetleljes megkönyörülés - ebben látjuk a Szentlélek agresszivitását és támadó, éppen azért
megváltó szellemét - jellegzetesen a Szentlélek módezen:, Az Apostolok Tőle kapták, mi pedig, a késő
és kicsi utódok ·tőlük vesszük, mint szent küldetésünk, az apostoli munkaszellem másik nélkülözhetetlen elöfeltételét.
A mi módszerünk is ez legyen. Könyörtelen szeretet, amely nem irgalmaz a jó eIlen tanúsított ellenállásnak; és szeretetteljes megkönyörülés, amely két
kézzel szórja a Megváltó kincseit azoknak, akik
"éhezik és szomjazzák az igaz~ágot".
Kérjük a Szentlélektöl az apostoli iniciatíva, a
szent kezdeményezés pünkösdi kegyelmét, a lelket
megszentelő agresszivitást, támadó szellemet, hogy
ezen tüzes ajándékkal felvértezve járjuk apostoli utunkat és tökéletesítsük apostoli szellemünket.

.

'

A pünkösdi lelkesedés tüzében égö Apostoloktól
még egyet megtanulhatunk: fáradhatatIannak lenni.
Az Apostolok életében pünkösd napján kezdödött
a forgószél. Ez felkapta, szárnyára vette és vitte öket
elöre, szünet, megállás, lélekzetvétel nélkül. Az Apostolok életében nincs megszakítás; csak egy van: soha
meg nem szűnő, apostoli, lelket mentö, felépítő munka.
Nincs éjjelük és nincs nappaluk, Nincs én és nincs te
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vagy ö, tehát nincs magánélet, önérdek és egyebek.
Csak lelkek vannak. És ezek éhezik, szomjazzák az
igazságot és komoly veszélyben forognak. Meg kell
öket menteni, oda kell öket vezetni Krisztus keresztjéhez, hogy legyen mibe fogódzniok, különben elsöpri
őket a szélvihar é!. mghiúsul az üdvözítö szándéka.
Ez is "sollicitudo omnium ecclesiarum" - minden egyház összeroppantóan súlyos és reájuk nehezedő gondja.
Ez serkenti őket munkára, kitartásra, önfeláldozás ra
és viszi öket mindinkább előre az apostoli célhoz vezetö úton.
Nekünk is ez kell. Különösen ma, mikor megint
fordult az idő és a lelkek minden eddiginél válságosabb helyzetbe kerültek.
A feladatokat ma tényleg nem lehet elodázni. Lehetetlen szüneteIni vagy lassítani az iramot. A lelkek
vajúdása, egzisztenciák összeroppanása, az ínség tragédiája szemünk elött pergeti le megrázó jeleneteit.
Látunk mindent és tudunk mindenről. Tehát nem szabad megállnunk, kifulladnunk, hanem lépést kell tartanunk a közöttünk járó Lélekkel és lankadatlanul,
önmagunkat a felörlésig nem kímélve kell járnunk és
végigjárnunk apostoli utunkat.
Ezt a kegyelmet kérjük a Szentlélektől abban a
tudatban, hogy gyertya vagyunk az apostoli munka
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oltáráh. A gyertya pfildig azért gyertya, hogy égjen
és megeméssze önmagát. Ne bánjuk azt se, ha az
élet mindkét végén meggyujt, mint manapság. Nem
baj! Annál hevesebben égünk, több világosságot adunk
és jobban vagyunk a Szentlélek visszfénye.

•
Az apostoli szellem beteljesülése ehhez a három
van kötve. Tudjuk ezt és ehhez tartjuk
magunkat.
Most pedig megújult erövel, szívünkben-lelkünkben
a pünkösdi tüzzel útnak indulunk, követjük a világban és a lelkekben viharzó SzentIeIket és hálát adunk
az Úrnak, hogy minket, az apostoli cél munkásait és
a Pneuma szolgáit szárnyra kapott és magával ragadott a pünkösdi vihar.
Kemény emberek vagyunk.
Minél inkább viharzik, annál jobb. Nem félünk a
vihartól és nem szédül ünk a magasban.
Minél jobban tombol, annál nagyobb az örömünk
és lendületesebb az apostoli célhoz vezető szárnyalásunk.
Csak tomboljon!
Legalább tudjuk, hogya lelkekben is pünkösd van
és hozzánk is, "elközell!ett az Isten országa".
előfeltételhez

Szűz Mária a HegyiLeszédLen
Irta I Dr.

Nem tudjuk, ott volt-e már a Boldogságos
Anya, mikor az Úr Jézus az összegyűlt sereg előtt
a Hegyibeszédet elmondotta. Valószínűleg nem
lehetett jelen, s otthon Názáretben (vagy Kafarnaumban) a ház körül foglalatoskodott. Míg isteni
Fia a Hegyen a néphez beszélt, addig ő lélekben
és igazságban cselekedte a Hegyibeszéd tanítását.
Hisz mindazt, amiről a Hegyibeszédben megemlékezett Jézus, sokszor megbeszéIték otthon a Szent
Családban. Sőt elmondhatj uk a Szűzanyáról, hogy
az a lelkület, amelyről a Hegyibeszéd tanít bennünket, benne megvoIt már kezdettől, a Szeplőte
len Fogantatás percétől fogva. A nyolc boldogságot s a bennük kivirágzott erényeket már szívében hordozta a beléöntött kegyelmek gazdagságánál fogva.
A lelki szegénység alázatossága és benső függetlensége. Nem ragaszkodott semmi földi értékhez. Csak Istenen függött az ő lelke. lstentől várt
és kapott mindent. A nagy szentek "Isten koldusai", - ő az "Úr szol~álóleánya". S ezért tekinti
meg az Úr szolgálójának alázatosságát s minden
kevélyek fölé emeli. Királynévá teszi. Emberek
előtt egyszerű s szegény a názáreti Szűz. S ezért
boldog. Mert gazdagsága csak az Isten és az ö
kegyelme!
A szelíd jóság szívének örök ismertető jegye.
Mindíg szolgálatkész, mindíg megfontolt, - sza-

Erőss

Alfréd

vaiban, cselekedeteiben. Tud hallgatni, várni.
Virgo prudentissima. Az ő méhében alakul, s az ő
méhéből születik a legszentebb emberi szív, Jézus
szentséges Szíve, az alázatosság és szelídség példaképe. Vajjon az édesanya nem mondhatta-e Fiával együtt: Tanuljatok tőlem, mert szelíd és alázatos a szívem ...
A lájdalom otthon volt szemében, szívében.
A könny éppúgy megfér az alázatossággal, mint
a jóságos mosolya szelídséggel. Mária a mi legnagyobb örömünk forrása. Causa nostrae laetitiae. És ugyanakkor a mi legnagyobb fájdalmunk
vigasztalója. Consolatrix alllictorum. Tud vigasztalni, mert tudott szenvedni. Akár Betlehemben,
idegenben, Egyiptomban, akár a keresztúton vagy
a kereszt alatt, - könny ül a szemében, hét tőr
a szívében.
A szomjúság az igazság s a szentség után kiben lett volna nagyobb 7 Ki vágyott volna erőseb
ben reá, mint az Édesanya, akinek Fia maga az
Igazság és az Élet! Senki sem várta az Ószövetségben annyi áhitattal s esengéssel j öveteiét, mint az
ő szűzi lelke. Senki sem vágyta jobban az Igazság és Élet győzedelmét. Senkinek sem fájt jobban, hogya sötétség "be nem fogadta". Mária
szomjas volt az Igazság fényére, mint a virág a
napra. Örizte és fontolta szívében mind a szavakat, amelyeket róla hallott. (Lk. 2, 19.)
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Az irgalom és könyörület a legkisebb nyomorúság láttán is megmozdult szívében. Meglátja
mindenütt a hiányt. Még azt is, hogy a menyeg-'
zőn a házigazdának kifogyott a bora... A legjobb édesanya egyúttal a legjobb háziasszony. Rögtön észreveszi, ha lelkünk háztartásában szükség
van valamire. Azért fordulunk hozzá. Mert tudjuk, hogy közbenjárása s figyelme csodálatos.
Most is az "irgalmas anya". Mater misericordiae.
A tisztaság legszebb virága. Szeplőtelen Szűz
s mégis csupa szeretet. Mégis termékeny virág, a
legszebb gyümölcs (az áldott) fakad szívén: "et
benedictus fructus ventris tui Iesus". Milyen szépen mondja jegyeséről az Egyház imája: akit mások látni kívántak, te nemcsak láttad, hanem
kezedben tarthatta d ... A tiszta József oly közel
volt Istenhez. A tiszta János először veszi észre
a tanítványok közül. A legtisztább Szüz először
tudja érkezését minden emberek közül. Isten országában a tiszta szíveké az elsőség!
A békesség és megbocsátás példaképe Mária.
Nem panaszkodik. Nem Betlehemben, nem Egyiptomban, nem Kafarnaumban, de még a kereszt
alatt sem. Nem gyülöli a poroszlókat: imádkozik
értük. Egy édesanya, aki meg tud bocsátani azoknak, akik Fiának fájdalmat okoznak! Milyen
nagy lehet az ő szeretete. Megbocsát és imádkozik értük. Tehát miérettünk is. Mert mi is mind
megbántottuk százszor Mária Fiát. Bünösök vagyunk. És Mária imádkozik értünk. Mindennap
kérjük az édesanya bocsánatát és közbenjárását:
"ora pro nobis peccatoribus".
Az üldöztetésben és megcsúfoltatásban az
édesanya is részese Krisztusnak. Van-e nagyobb
fáj dalom s szégyen egy anya számára, mint Fiát
megverve. megcsúfolva, elítélve, a gyalázat fáján
függve látni? S van-e nagyobb hősiesség, mint
odaállni a megcsúfolt kereszt alá s együtt szenvedni azzal. aki életét adta miérettünk, hogy megváltson minket ... S innen fakad Mária boldogsága. Itt lett Anyánk nekünk is. Itt munkálkodott
közre megváltásunkon. Épp azáltal, hogy belekapcsolódott Krisztus keresztjébe, részese lett a megcsúfoltatásnak és az üldözésnek.

A Jézus

Valóban, mikor ma is új pogányok tiszteletlen beszédét halljuk, me ly nem átalIja Mária szentélyét is sárral megdobni, ismét a krisztusi szavakra gondolunk: Boldogok vagytok, midőn szidalmaznak és üldöznek titeket, és hazudván minden rosszat mondanak rátok énérettem. Örvendjetek és vigadjatok, mert jutalmatok bőséges a
mennyekben.
Csodálatos szépség kelyhe a Szüzatlya lelke.
Megtaláljuk benne a Hegyibeszéd tavaszi kertjének minden virágát, minden erényét, minden boldogságát. Zárt kert ez. Nem hivalkodó, s annál
teljesebb, annál kedvesebb Isten szemében. Menynyire különböző Mária életszentsége a farizeusi
lelkülettőll A világ világossága, a föld sója, ragyogó, tiszta lélek, de szerényen, meghúzódva,
rejtve világít s nem "feltünő" az ő jámborsága.
Imádság, alamizsna, bőjt az élete, de nem a világnak teszi, nem gyüjt magának földi kincseket, hanem csak Istennek akar tetszeni. Nem aggódik a
holnapért, nem sértődik meg, nem ítél meg senkit,
hanem szívében építi az erős várat, melynek falait
a tökéletes szeretet támogatja. Van-e még valaki,
akinek szeretete hasonlóbb volna a mennyei Atya
szeretetéhez, mint az Istenanyáé? ! A szűk úton
Mária jár a legbiztosabban, legtisztábban. Jézushoz vezetni ő van hivatva. Jézusnak megőrizni ő
tud hathatósan.
Mikor a Hegyibeszédet olvasom, imádkozom,
elmélkedem, Máriához fordul lelkem 's őt nézem,
őt kérem, aki legszebb házat emelt a krisztusi
tanítás sziklájára. "Mert az, aki ezen igéimet
hallja és azokat megcselekszi, - mondja Krisztus
a Hegyibeszédről - hasonló lészen a bölcs emberhez, aki házát kősziklára építette. És szakadt
az eső, jött az árvíz, a szelek fúttak és ama háznak estek; de nem ,dőlt össze, mert kősziklára volt
alapítva. ','
Turris Davidica. Mária lelke erős vár s mindnyájunknak nemcsak menedék, hanem ragyogó
előkép. Máriás lelkülettel, máriás közbenjárással
és kegyelemmel akarom felépíteni én is lelkem
sziklavárát a Hegyibeszéd tanításának sziklaköveire.

S~i...e-liszlelel szerepe
1.. la: G,.enls András S. J.I

A Jézus Szíve-tisztelet lényegében nem új,
hanem egykorú az evangéliummal; mai megnyilatkozásaiban is visszanyúlik a középkorba,
mégis azt állíthatjuk róla, hogy időszerű és korszerű ájtatosság. Hisz a Szent Szív tisztelete rövid foglalata az egész és teljes istentiszteletnek
és biztos kalauz a tökéletes életre. Ez a vonás
fejezi ki legjobban középponti jellegét és fontos
szerepét lelkiségünkben. Vagyis több, mint a
többi ájtatosság.

A Jézus Szíve-tisztelet tárgya végső vonatkozásban az Istenember egész személye, a Megváltó, amint középpontja a kereszténységnek.
Jézus Szíve bemutatja és feltárja az irgalmas
Isten legbelső lény~gét. a megváltás tényét, így
azután értelmünket az Úr Krisztus belső ismeretére vezérli, de egyúttal nyomatékozz a követését is.
A régi és bevált áhítatgyakorlatokat nem
'szorítja ki, ellenkezőleg: az egyházi év összes
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ünnepei és ezek titkai és a lelki élet minden
gyakorlata új megvilágításba kerülnek és válnak a lelki elmélyülés és a fínomultabb lelkis.2g
lépcsőivé.

Ha beletekintünk Krisztus földi életének és
kínszenvedésének mérhetetlen mélységeibe, legbensőbb irídítóokaiba, akkor a Fájdalmak Férfiának Szívéhez jutunk s benne találjuk meg minderre a kielégítő magyarázatot. A Rózsafüzér és
Keresztút titkait e nézőpontból érthetjük fel teljesen eszünkkel. Az Oltáriszenség tisztelete
menny.ire elmélyült, mióta a Jézus Szíve-tisztelet közismertté vált! Hol érthető meg jobban a
végtelen isteni szeretet titka, mint éppen a Szent
Szívben? E Szív valóban jelen van a kenyér és
bor színe alatt végtelen jóságával és szeretete
gazdagságával, tele kegyelemmel és irgalommal.
Nagyszerű távlatok nyílnak előttünk akkor, ha
a Szentháromság titkát vele kapcsolatban vizsgáljuk, hiszen trónja a Szent SZÍv, s .maga a
Szentlélek is a Megváltó megnyílt Szívéhez vezeti kegyelmi hatásaival a hű lelket, hogy merítsen a kegyelmek bőven buzgó forrásából. Igy válik hatékonnyá az Úr Krisztus rejtett és nyilvános életének minden mozzanata: szava és tette,
példája és indítása a lélek kegyelmi gazdálkodásában. A szeretetet jelentő és jelképező Szív
hoz mindezzel egészen életközelbe.
A katolikusra jellemző Mária-tisztelet is ebből a szemszögből nézve válik teljesen érthetővé,
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mert a Szent Szív irántunk megnyilatkozó szeretete adta őt anyánkul. Különben is melyik szív
hasonlóbb Jézus Szívéhez szeretetben, tisztaságban, irgalmasságban, szentségben, bölcseségben,
mint a Boldogságos Szűz Szíve? Szent József
élete is az isteni Szív alázatának, szelídségének
és bensőségességének visszfénye. Az angyalok az
égben boldogan és imádattal szemlélik a Szent
Szívet, Isten templomát, a szeretet lángoló tűz
helyét, melynek teljességéből mindannyian merítettünk, aki a bűnösök áldozata, életünk és feltámadásunk. A szentek kegyelmi élete is innen
indult el, belőle merített erőt és ide torkollott
vissza elsősorban az Eucharisztia révén. A tisztuló lelkek is tőle várják szabadulásukat és a
mennyországot. Ezért tekintenek fel a Szent SzÍvre nagy és fokozódó bizalommal nemcsak a szenvedő és győzelmes Egyház tagjai, hanem a küzdőé is, különösen korunkban, amikor annyira
meghidegült a szeretet Isten és felebarát iránt.
A szere~et lángoló tűzhelye világít és meleget
áraszt a dermedt lelkekre.
Igy érthetjük meg teljesen a Jézus Szíve-tisztelet központi jellegét és hivatását. Ha minden
lelki megnyilvánulásunkat áthatja a Megváltó
Szívéből kiáradó szeretet, akkor lelki életünk
evangéliumi jelleget ölt és hamisítatlanul katolikus megnyilatkozása Isten örökké korszerű
tiszteletének és az Udvözítő hűséges követésének.

A SzentsígES Sziu íCJérdli
Jda: SdUlattntt SZiglEid U. S. B.
Megadom tisztelőímnek a szükséges
kegyelmeket . . .
Jézus Szívének első ígérete világosan mutatja, hogy
Ö nem akar mindenhatóságával magasból kormányzó
úr lenni csupán, hanem gyengeségünket, gyarlóságunkat segítő ístápolónk. Ö tudja, hísz Ö mondotta: nálam
nélkül semmit sem tehettek.
A szükséges malaszt, a természetfölötti segítség,
szóval a kegyelem nélkül tehát semmit sem tehetünk.
Ha meggondoljuk a kötelességeket, amelyeket az élet
külöuJéle alakban és mértékben ránk ró és megfontoljuk gyarló teheteUenségünket, akkor kezdjük felimterni Jézus Szíve ígéreteinek végtelen fOJl.tosságát.
Ennek az ígéretnek megvalósulása az embert magas, természetfe.lelti méltóságra emeli, "részesévé teszi
őt ltZ isteni természetnek" (II. Pél. 1. 4.), a kegyelem
révén közösségbe lépünk magával az Istennel, Isten
fiai, Krisztus testvérei leszünk, lelkünk és testünk a
SzentllHek templomává válik.
Mi ennek a feltétele?
Ti~zteljétek Szívemet, a minden kegyelemnek kimeríthetetlen tengerét.
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é s a I á d j a í k b a n m e g h o n o s í t o m a b ékét . . .
Istennek végtelenül bölcs elgondolása, hogy Slro
poronty ként családba érkezünk és koporsónkat is a
család állja körül.
Mily jóságos ígérete a szentséges Szívnek a b é k e,
míndnyájan tudjuk, akik családban élünk. A béke fél
kenyér, béke nélkül pokol az élet, ha béke nincs: semmi nincs. Jézus ezt a békét mint drága kincsét hagyta
övéinek és nekünk: Békességet hagyok nektek, nem
amint a világ adja, adom én nektek. (Ján. 14, 27.) A
"békesség fejedelme", Szent Szívének ígéretével önmagát teszi a családok fejévé és rámutat a legfontosabbra, amellyel áll vagy nélküle bukik az egész emberíség: a családi békére.
Tísztelőim.nek megadom a családi élet legfontosabb
kellékét: a békét! Békét önmagukkal és egymással.
A szívbeli békét, amelyet az egész világ nem vehet
el tölük. Az igazí békét, amelyről sejte1mük sincs a
gonoszság HI>.inak. A békét, amelynek hiánya a pokol főkinja. Jézus a Szívére mutat, ez a Szív "a mi
békesséQünk." (Ef. 2, 14.)

június l.
M e g v i g a s z t a lom ő k e t m i n d e n s z e nvedésükben . . .
Csak az Istennel, Istenben és Istenért szenvedők
rokonszenvesek. Mily szép a fájdalmas Anya !':zenvedésébenl Mily vonzó él! húsz évig szenvedő Monika!
Me.nnyíre elra~adó Lísiői Teréz, mikor szenved. Jézus
ne.m csinált titkot ebból, hogy a ~zenvedés az általa
kijelölt út. A szenvedés Isten látogatása. A szenvedés
kitüntetés. A szenvedés nem Isten ellen, hanem mellett e szól. Páli Szent Vince panaszkodik: Uram, mit
vétettem, hogy nem szenvedek? Szenvedni vagy meghalni, mondotta Szent Terézia. Nem meghalni, hanem
Ezenvedni, ismétel(ette Pazzi M. Magdolna.
Nem tudunk elmimekülni a szenvedés elől, mint
az árnyékunk elől nem futhatunk. Sirva jöttünk e
világra és az utolsó könnyet is más keze törli le szemünkről.

Mily jólesik a vigasz a szenvedésben. Jézus is szívesen fogadta az angyal erősítését.
Jézus Szíve vigaszt ígér azoknak, akik hűségesen
tisztelik. Megvigasztalom őket, mInt egykor a kafarnaumi katonát, mint a síró Jaírus házát, mint Lázár
nővéreit, mint a csónakban rettegő tanítványokat. Hisz
az én Szívem a minden vigasztalás forrása ..•
É I e t ü k b e n, f ő k é n t h a l á l u k ó r á j á n b i ztos menedékük leszek •..
A tüzes, meleg és nagy lelkek már a hivatalos
Szent Szív-tiszteletnél jóval előbb .sejtették ennek
a nagy ígéretnek gyümölcsét: Jézus Szíve m e n e d é k.
Szalézi Szent Ferencről feljegyzi életrajzírója, hogy
állandó lakást vett a Szent Szívben. Szent Gertrud,
Mechtíldís a legforróbban voltak Vele egyesülve. Xavéri Szent Ferellc e Szívből merítette csüggedni nem
tudó bizalmát és lankadatlan. kitartását.
Az embernek a legnagyobb örömmel és hálával
Js:ell elismernie, hogy Jézus alig ígérhetett volna jobbat és aggódó lelkünkre mepyugtatóbbat, mint mikor
segítségét ígéri halálunk órájára. Ott is m e n e d é k
kiván lenni. A halál keserűségében., a vég borulmaiban, a legválságosabb pillanatban.
P. Cochem egész életében buzgó tisztelője volt a
Szent Szívnek. 80 éves korában jött érte a halál. "Jöjj
csak halál - szólt lelkesen - és vezess Jézusom
Szent Szívéhez. 'Várva-várlak, ne késlekedjélI Nyisd
ki számomra e Szent Szív ajtaját, hadd lépjek be a
legszentebb szentélybe, hogy ott örvendhessek örökké."
.
I
A Szent Szív-tisztelők nyugodtan halnak meg. Hisz
érzik, hogyahalálukban csak beteljesedik a nagyí~éret: Jézus Szíve a haldoklók menedéke ...
B ő á I d á s t á r a s z t o k t i s z t e I ő i m m i nden vállalatára ..•
Tele vagyunk tervvel, elhatározással, iparkodássai, vállalkozó kedvvel. Szinte egész életünk nem
egyéb, mint a folytonos vágyaknak, örökös szándékoknak szakadatlan láncolata. S midőn elértünk valamit, hamar megúnjuk, eldobjuk, mint a gyermek a
j~~ékszerét, újabbat akarunk. Nyugtalan a mi szívunk...
.
A Szent Szív nyugalmat teremt a zűrzavarban.
Egységet a sokféleségben. Biztonságot az össze-visszaságban. Megérteti velünk, hogy az élet kemény vállalkozás. A csip-csup dolgok nem lényegesek, csak
járulékok, adalékok. Egy a szükséges I A leghősibb
vállalkozás: elérni az Istent. Minden csak ennek van
a1árendelv~, csak akkor jó, ha ennek a legszentebb
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célnak megfelel. Egyébként - teher, felesleges nyűg,
akadék és enormis kölönc.
Aldást árasztok tísztelőim vállalkozásaira, amelyek
Isten ab.ratával egye.znek, a léleknek pedig örök üdvére válnIIlL Mert Szívem a mj~den áldások szentséges kútfeje ...
A b ű n ö s ö k S z í v e m b e n a z i r g a lom f o rrását és végtelen tengerét találják .•.
úgy, mint földi életemben is mutattam. A farizeusokat felvílágosítottam, a házas:ságtörőnek megbocsátottam, az elveszett juhocskát megkerestelIL, a megtérő latornak paradicsomot ígért em.
Alacoque Margitnak azt parancsolta Jézus, hogy
a szeretetlen és hálátlan emberiség felrázására és a
bűnösök megmentése végett terjessze a Szent Szív
th:zteletét.
Éppen abbll.n a körilményben, hogy Jézus a bű
nösök iránt mutat ekkora rokonszenvet, őket invitálja, különös szeretettel őket várja, találjuk a szentséges Szív íránti tisztelet elterjedésének egyik legnagyobb .okát.
Leírhatatlan az az érzés, mondja egy hívő, ha. a
Jézus Szíve-szobor elé térdelek. Mintha megsemmisülne körülöttem minden: csak Jézus és én maradok
meg, Jézus átölel, szívére von; rég elvesztem volna,
ha nem lenne Jézus Szível ...
Jöjjetek hozzám mindnyájan ... Papok és civílek;
jók és rosszak. Nincs vétkünk? Magunkat csaljuk meg
(I. Ján. 1, 8.). Épp azért hív bennünket Jézus, meri
bűnösök vagyunk I Mi nem kivánhat juk oly hévvel a
bűneink bocsánatát, mint aminő hevességgel akar nekünk Jézus megbocsátani. Hiszen az Ö Szíve bűneink
ért engesztelő áldozat ...
A l an yh a l e lk eket b u z gó kk á t e sze m ...
Kik a !anyhák? Akikről azt mondja az Irás: "Tudom cselekedeteidet, hogy sem hideg nem vagy, sem
meleg; bár hideg volnál, vagy melegl De mivel langymeleg ngy ... kivetlek a számból." (Jelen. 3, 15. 16.)
Jézus egész szívet akar, mégpedig buzgó, lángoló
szívet. Aki tizet adhatD.a Jézusnak és csak ötöt ad,
még a felét ~em adta oda; aki egész szívét adhatná
és csak a felét adja, kegyetlen Jézussal szemben. Ne
miricskéljünk ott, lI.hol. egyetlen kötelességünk a nagylelkűség. Ne alkudozzunk ott, ahol mindent egyetlen
tétre kell tennünk.
A lanyhaság legQl!gyobb orvossága: a lovagiasság.
Úri lélek ennek a forrása, amely nem dekáz, csak ad,
ad, egyre többet, mindíg többet és a renén: Uram,
mégi
Jézus Szíve iskolájában nem lehet tétlennek, lanyhának lenni. Mindent felperzselő, tüzes szeretet itt a
legfőbb tantárgy. Uram, telitsd, fokozd bennem ezt
az érted égő lelkületet ~szen addig, míg a buzgóság ügyedért, ország;odért, nevedért - megemészt engem.
A buzgókat tökéletességre segítem ...
Legnagyobb segítségükre leszek abban a nagy munkában., amelynek neve életszentség, amely szüntelen
munkát, állandó és megfeszített l'karaterőt kiván. Gyönyörű életcél, nehéz a muzsikája: szentek legyetek,
mert én ~zent vagyok (III. Móz. 11, 44.).
Jézus Szíve segítséget ígér ahhoz a programmhoz,
amit ő így fogalmazott meg: Legyetek tökéletesek ...
(Máté 5, 48.). A buzgóság út a tökéletességhez; a tökéletesség pedig isteni parancs. Levetni a régi embert
és felölteni az új embert, az új egyéniséget, átalakulni
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erkölcsökben. Ezért u erkölcsi átaIakulásért történt
az egész kinyilatkoztatás és a megváltás.
Jézus Szíve ígérete tehát az egész kereszténység
lényegére és gyökerére utal Nem kell itt más, mint
nagy-nagy ráhagyatkozás u isteni tökéletesség mintaképére. Mintha ut mondaná Jézus: hagyjatok, enged- .
jetek engem is dolgozni. Csak legyetek buzgók, majd
én segíUek benneteket a csúcspontra: a szentség magaslatára •.•
M e g á l d o m a h á z a k a t, h o l S z i v e m k épét tisztelik •••
Jézusnak feltétlen joga volt olyan feltételt szabni,
amilyent csak akar. Mily kegyes, leereszkedő, hogy
úgy mondjam, milyen kicsinyes és csekély, színte semmis a feltétel: tiszteljétek Szívem képét. Mert mind-

annyiszor emlékezni fogtok szentséges Szívem valóságára. Jézusnak tehát forró akarata, hogy tartsuk
tiszteletben és őrizzük lakásainkban, szobánkban ennek a szeretettől lángoló, töviskoronás, piros istenemberi Szívnek szent ábrázatát.
Ezt kivánja és ennek teljesítése fejében áldást ígér.
Gárdonyi azt írja, hogy rosszul érzi magát, ha belép valahová, ahol nincs vírág. Nos, mit mondjunk mi
azon helyekről, ahol nincs Jézus Szíve-kép?
Ö a központ, a minden szívek Központja; Ö a szentély, a szentek Szentje; Ö a király, a minden szívek
Királya.
Ott akar lenni mindenütt.
Teljesítsük óhaját, hogy lefoglaljuk minden áldását.

Kérjéte~ az aratás Urát!
Irla: Pákozd,.
A sárguló búzarnezők előtt elgondolkozva áll az
isteni Üdvözítő. Jövőbe néző szeme előtt tisztán állnak az egyháztörténelem évezredeken át pergő, változatos képei. Látja a megoldásra váró feladatok, a
lelkek megmentéséért vivandó harcok óriási sokaságát, szeme előtt tornyosulnak az elhárításra váró akadályok beláthatatlan tömegei. Aztán rátéved tekintete
istenországa ellenségeinek, az alvilág sötét konkolyhintőinek és azok segítőtársainak megszámlálhatatlan
seregére. Majd végignéz a jó ügy harcosainak kicsi
csapatán és elszomorodik. Tizenketten vannak csupán és közülük is egy áruló lesz. Az embereket végtelenül szerető szívéből előtör a sóhaj: "Az aratnivaló sok, de a munkás kevés." (Lk. 10, 2.)
És tudja, hogy ezen nem segíthet senki más, csak
a jóságos mennyei Atya, azért buzditja tanítványait,
hogy imádkozzanak lelkes, buzgó, minden áldozatra
kész munkatársakért: "Kérjétek az aratás Urát, hogy
küldjön munkásokat az ö aratásába." (Lk. 10, 2.)
A lelkek üdvözitésén fáradozó Jézus, ha végignéz
elnéptelendő papnevelő intézeteinken és a mai idők
ben méginkább megsokasodott lelkipásztori feladatokon, most is kénytelen ezt a megállapítást tenni: az
aratnivaló sok, de a munkás kevés.
Rengeteg a munka az Úr szőllöjében, de kevés a
pap, aki nyesegetné az ádáz viharban megtépázott,
száraz ágakat, a hihetetlen mértékben felburjánzó vadhajtásokat. Az emberi életek örökkévalóság felé száguldó gépei meghatározott cél nélkül, tétován cikáznak ide s tova és kevés a biztoskezü vezető, aki átérezve a rábízott lelkekért reája nehezedő felelősség
súly át, ráirányítaná öket arra az útra, amely nem a
végromlás, nem a katasztrófa, hanem az egyetlen helyes cél: az Isten felé vezet.
A lelki élet front jának szomorú ténye: kevés a pap.
Kevés a tiszt, akinek szakképzett vezetése mellett
eredményesen és a biztos győzelem tudatában vehetnék fel a küzdelmet az üdvösségre hivatalosak, amit
pedig legnagyobb kincsük, a lelkük megmentése érdekében föltétlenül sikerrel kell végigharcolniok.
Ha gondolatban bejárjuk Oroszországnak a vörös
uralom alól felszabadult területeit, a hithüség és a
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teinplomhoz való ragaszkodás nagyon sok kedves és
megható jelenete tárul szemeink elé. Látjuk a lakosság szorgos mu~káját, amellyel mindent elkövetnek,
hogy lelkük igazi otthonát, a templomot, újból régi
rendeltetésének adhassák vissza. Takaritanak, söprögetnek, építenek, meszelnek. Virágfüzérekkel, képekkel díszítik a meggyalázott falakat. És mikor mindennel elkészülnek, akkor tanácstalanul, tehetetlenül torpannak meg. A templom áll, de hiányzik belőle a legfontosabb: a pap. Nincs, aki lehozná oltáraikra a kenyér és bor szinei alá rejtőzö Krisztust. Nincs, aki
levenné a húsz éven át lelkükre rakódott bünterheket.
Nincs, aki Isten Dyájába hivatalosan is felvenné gyermekeiket és lelkükbe hintené az örök élet magvait.
Nincsenek munkások. Pedig a munkatér ugyancsak
megnövekedett.
De ez a paphiány nemcsak Oroszországban okoz
gondokat a lelkek s'orsáért aggódó édesanyának, az
Egyháznak, hanem az utóbbi években nálunk, Magyarországon is. Az életbe induló ifjak közül egyre kevesebben választják maguknak a legmagasztosabb, a legfenségesebb élethivatást, a papi pályát. A legnemesebb munkára hívó isteni szózat elől nagyon sokan
elzárják fülüket és inkább más irányba fordítják boldogság után kutató tekintetüket.
Hogy mi ennek az oka, arról könyveket lehetne
írni. A legtöbbször talán maga a család akadályozza
meg a papi hivatások kialakulását. Igaz, néha az Isten
ellenállhatatlan kegyelmének erejével még a vallásos
szempontbóllegmostohább családi környezetből is kiragad valakit, hogyaratásának értékes munkásává tegye, de a tapasztalat szerint mégis a legtöbb papi
hivatás a buzgó, istenfélő családokban terem, amelyeknek egészséges légköre nagyban fokozza a fogékonyságot Isten hívó szavának felismerésére és követésére.
Ma, sajnos, valami érthetetlen ellenszenv uralkodík
gyermekük papi hivatásával szemben, sokszor még a
különben jó katolikus családokban is. Nem ritka eset,
hogy a gyakori áldozó szülök, akik a legnagyobb tisztelettel tekintenek Isten titkainak sáfárára, a papra,
ijedt tiltakozással állnak ellen Húk papi hivatásának.
Ilyenkor aztán egymásután születnek a kifogások, ag-
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godalmak, amiknek rendszerint az a vége, hogy a
nagy aralásba egy munkással ismét kevesebb kerül.
Két nagy-diák ül előHem szobám csendjében és
beszélgetünk. Mindkettő lelkét megkapta a papi élet
természetfeletti szépsége. Lelkük mélyén, erőtlenül bár,
de ott él a vágy: követni Krisztust, az ő papjává, apostolává lenni. De mindegyik előtt ott komorIik a szülők által beléjük magyarázott aggodalom áthághatatlannak látszó akadálya.
Az első rám emeli szemeit és beszélni kezd.
- Én mennék szívesen. Minden vágyam az, hogy
pap legyek. De apám hallani sem akar a dologról.
Nagy birtokunk van. Gazdagok vagyunk. És én vagyok
az egyetlen gyermek. Ha én pap leszek, kihal a család.
Idegen kézre kerül az ősi birtok.
Aztán elhallgat. Fülemben pedig megcsendülnek
Krisztusnak az' evangéliumi gazdag if júhoz intézett
szavai: "Könnyebb a tevének a tü fokán át jutni, mint
a gazdagnak a mennyországba jutni." Az az ifjú is
fellelkesült Jézusnak tökéletességet hirdető beszédén,
de előnyös vagyoni helyzete miatt nem követhette a
Mester hívó szavát. És azóta is hányszor indit ják el
a földhöz nőtt 9zívü szülők gyermeküket a kárhozat
felé vezető úton, talán éppen akkor, amikor megakadályozzák a papi pályára való meghívás elfogadását.
A másik fiú szintén szülői szemével nézi az ügyet.
- Édesanyám azt mondja, nem jól fizetik a papokat. Más pályákon sokkal jobbak a megélhetési lehetőségek.

Elgondolkodom. Mennyire anyagias, az evangélium
távol álló ez a felfogás, ami bizony nagyon
sok ifjút akadályoz meg abban, hogy Krisztus munkatársává legyen. Szemeim előtt megjelennek az első
papok, az apostolok, akik mindent elhagyva, sokszor
étlen és szomjan követték a Mestert és nem kérdezték: mi lesz a fizetés? Látom az őskeresztények pápáit és papjait, akiket ugyancsak rosszul fizettek. Nem
egy közülük nem tudta fejét hol lehajtani, nélkülözés,
nyomorúság és fájdalmas kínú vértanúhalál lett munkája jutalma és mégis kitartott magasztos hivatása
mellett. Egész életében nem szünt meg hálát adni Istennek azért a nagy kegyért, hogy ilyen nagy tisrlségre hívta őt az Úr. Látom a Szent Erzsébeteket és
az Árpádházi Boldog Margitokat, akik lemondanak a
királyi élet minden öröméről, gazdagságáról és a legszellemétől

nagyobb szegénységben is boldogan szolgálnak Istennek, mert a szívükben érzik a tökéletesebb életre hívó
égi hangot, ami kárpótolja őket minden elhagyott földi
jóért.
Mennyire eltávolodott eitől az életszem1élettől a
mai idők anyagias szellemü embere. Megfeledkezik
arról, hogy az Isten különösen is gondoskodik azokról, akik elsősorban az Ö országát keresik: "Nézzétek
az ég IVadarait, nem vetnek, nem aratnak, sem csürökbe nem gyüjtenek, és a ti mennyei Atyátok. táplálja azokat. Nem értek-e ti többet azoknál1" (Máté
6-26.) Nem vonatkoznak-e legelsősorban is az ő legbensőbb munkatársaira ezek a krisztusi szavak 1 Az
Isten nem marad adósa senkinek. Ö mindenkinek busásan fizet. És ha az ő nevében nyujtott pohár vízért
örök jutalmat igér, bizonyára bőkezüen jutalmazza
azoknak fáradozásait, akik itt a földön a legértékesebb IT!unkát végezték, a lelkek megmentésén fáradoztak.
Jézus Szíve hónapjában ismét kitárulnak a szemináriumok kapui és várjá.k a lelki élet szépségétől mámoros ifjakat, akik meghallották az Úr hívó szavát.
Embertársaikért, azok lelke üdvének munkálásáért
meghozzák a nagy áldozatot, hátat fordítanak a világ
csábításainak, lemondanak az élet könnyebb útjairól
és örömmel veszik vállukra a krisztusi keresztet,
amelyből bár annyi áldás árad minden lépésük nyomán, mégis sokszor sebesre vérzi hátuk at.
Ebben a hónapban szívünk teljes melegével imádkozzunk azért, hogy az isteni kegyelem minél több
ifjú lelkét ragadja meg olyan ellenállhatatlan erővel,
amely diadalra segíti életükben az égből kapott papi
hivatást. Kérjük a Szent Szívet, hárítson el választottjai elől minden akadályt, adjon nekik tántoríthatatlan
kitartást, szüleiknek pedig nyissa meg szemét, hogy
meglássák, milyen magasztos dolog egy serény, buzgó
munkást állitani az örök élet aranykalászt ringató vetéseibe. Ajánljuk fel erre a célra imáinkat, önmegtagadásainkat, szentséglátogatásainkat, szentmiséinket,
szentáldozásainkat.
Jézus Szíve előtt nagyon kedves dolgot cselekszünk
vele. Hisz ő kéri tőlünk sürgető szavakkal: "Az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek azért az aratás Urát, hogy vetésébe küldjön munkásokat." (Mt.
9-37.)

SzenleL: ...:inl e ...LereL:
Irla: Malter Lajotll S. J.

Szent Pál apostol
(2 (3?) - 67. Kr. u.)
IF olytatás. )
A zsidók mindenütt izgatnak ellene, rágalmazzák
és üldözik. Viszont a pogányok általában mindenütt
lelkesedve fogadják. Ebben Pál jelt lát, hogy őt a
Gondviselés a nemzetek, vagyis a pogányok apostolának szánta.
Időközben a jeruzsálemi apostoli zsinat az ő nemesen és bölcsen liberAlis álláspontja mellett dönt és
elrendeli, hogy a pogányság ból megtértekre nem kell

a zsidó rituális törvényeket kiterjeszteni. Ez az elvet
Pállényegbevágónak tartja. Még az annyira szeretett
Kéfásnak is, midőn ez külső nyomás alatt ebben a
kérdésben ingadozni látszott, szemrehányást tesz, a
nélkül, hogy ez köztük a baráti, meghitt viszonyt megzavarta volna.
Másik útjának, amelyet 51-54-re tehetünk, irányvonala: Sziria, Cecília, Galícia, Frígia. Innen áttér
Európába. Igy jut el Filippibe, ahol nagy vigasztalásira van a hívek igaz, meleg ragaszkodása. Később
még a római fogságban is segítik. Háláját szép levélben juttatja kifejezésre.
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Amn végigjárja Görögország nevezetesebb városait, kivált azokat,. amelyek mint a kereskedelem és
kultúra gócpont jai bírlak különösebb jelentöséggel. Igy
felkeresi Athént is, ahol elmondja az areopág elött
híres beszédét, egészen a művelt görög világnézethez,
mental,itáshoz alkalmazkodva.
Harmadik nagy körút j ában, a,melyre 54-ben indul,
működési teI'ét megint Kisázsiába teszi á:t, majd
Európába tér vissza. Ezután Jeruzsálembe utazik, ahol
a zsidók merényletei elöl csak úgy menekszik meg,
hogy mint római polgár a császárra apellál. Igy kerül
Rómába, ahol emberséges örizetben tö!.t 2 ével. Közben az evangéliumot is sikeresen terjeszti. A fogságból valószínűleg 63-ban szabadul" s ekkor teszi meg
római Szent Kelemen tanúsága szerint útját Spanyolországba.
.
Majd keletre tér vissza és az alapított egyházakat
sorra látogatja. Aztán újból Rómában találkozunk
vele, ahól 67-ben június 29-én Néró uralkodása alatt
átvette az Úrtól, akiért oly mérhetetlen sokat dolgozott és szenvedett, a vértanúság koronáját, az örök
élet pálmáját.
Pál nagyszerű munkáját mindenesetre megkönnyítette a római birodalom pompás szervezettsége, a közös n~lv és a meglehetősen kiépített úthálózat, de
mindez nem csökkenti bámulatunkat, hogy ez a testileg
oly törékeny, gyenge egészségű ember ily feladatra
vállalkozni mert és azt sikeresen megoldotta. Mit tesz
a szeretet s a szent űgyért való lelkesedés! Valóban,
a komoly és elszánt akarat nem ismeri ezt a szót:
lehetetlenség.
Első ,körút jában -kb. 2000 kilométernyi utat tett
meg. A másodikra és harmadikra egyenkint 2500 kilométert ,számíthatunk. Ha ehhez még spanyol útjait is
hozzászámítjuk, alig tévedünk, ha egész úti teljesítményét több mint 10,000 kilométerre becsüljük. És hogy
nem valami kéjutazás volt ez, föleg az akkori viszonyok közt, arra fényt vet, amit a korinthusiakhoz ír
második levelében: Szolgáltam Krisztusnak "számtalan fáradság, igen sok fogság, módfelett való verések,
gyakori halálveszély által. A zsidóktól öt ízben kaptam egy híján 40 ütést. Háromszor szenvedtem megvesszőzést, egyszer megkövezést, háromszor hajótörést, éjjel és nappal a mély tengeren voltam. Gyakran voltam úton folyóvizek veszélyében, rablók veszélyében, veszélyben a saját nemzetbeHektöl, veszélyben
a pogányoktól, veszélyben városban, veszélyben a pusztaságban, veszélyben tengeren, veszélyben hamis testvérek között, fáradságban és nyomorúságban, sok virrasztásban, éhségben és szomjúságban, sok böjtölésben,
hidJegben és mezítelenségben, eltekintve attól, ami ezenfelül van, naponkint zaklatásom az összes egyházak
gondja".
Ily nagyszerű dologra csak hatalmas szenvedély
teszi képessé az embert. Ez a nagy szenvedély Pálban nem a dicsőség vagy a pénz utáni vágy, hanem
egyedül és kizárólag szerelme az Úr Jézus iránt, akit
14 pompás levelében több núnt 200-szor emlegetett, éspedig szinte az elragadtatás hangján. És ez, főleg ez
teszi alakját végtelenül szimpatikussá és szeretetreméltóvá.

Pál

külső

alakja.

Pál külsö alakja, eltekintve a lényén átsugárzó
hatalmas szellemtöl, nem lehetett nagyon vonzó. Egy
ösi apokríf iratban ezt olvassuk róla: "Egy Onesiphorus
nevű férfiú, aki hallotta, hogy Pál Ikoniumba érkezik,
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gye!lIllekeivel és feleségével kiméne eléje, hogy öt tnagához vendégnek meghívja. Személyesen nem ismerle
PáIt, hanem csak Titus leírásából. Kiment tehát a
Listrába vezető "Király útra", sorban megfigyelve a
járókelöket, hogy melyik hasonlít a Titustól megadott
képhez.
.
És csakugyan ráismert Páka. Kistermetű ember
volt, kopasz fejjel és görbe lábakkal. Testtartása nemes, szemöldökei összenőttek, OTra kissé elörehaj lott.
Arca azonban, amely barátságosságot sugárzott, majd
emberre, majd: meg angyalra emlékeztetett."

Jellemzése
Dürer kolerikus vérmérséklet kép'YÍlselöjeként szerepelteti és méltán. Szereplése és írásai ilyennek mutatják be. Szinte lihegve ír vagy diktál, mondatait megmegszakítja, más témára csap át. Kedélye legtöbbször
csapongó hullámzásban van. A leghevesebb felindulás
a leggyengédebb elérzéhnyülésnek ad nála helyet.
Innen van, hogy kifejezései szinte a drasztikusság ig
túlzottak, de talán éppen ezért jellemzök és felejthetetlenek. Csaknem minden szava, mondata valóságos
programm és jelige.
Nagy teológiai tudása is alkalmassá tette, hogy a
Szentlélek a legmélységesebb hittitkok közlésére eszközévé avassa. Hittudományunk szinte elképzelhetetlenül szegény volna ama kinyilatkoztatások híjá:n,
amelyeket Pál leveleiböl merítünk.
Mindezt tekintetbe véve nem csodálkozhatunk,
hogy Pál oly mély benyomást tett az egész emberiségre.
És ebben - be kell vallanunk - Pétert is túlszárnyalja.
Már keresztény őseink is szívesen viselték a Pál nevet
és adlták azt gyermekeiknek. Az elsö zsinatok atyái
közt is több Pál szerepel, mint Péter. Egyik ősi eretnekség, a Marcion-féle, Pált az égben Krisztus jobbjára ülteti és az Úr ígéretét: "Elküldöm a Sz·entlelket"
egyenesen Pálról értelmezi.
A Szentatyák közül föleg Aranyszájú Szent János
ünnepli és magasztalja Pált. A többek közt így ír
róla: "Ha majd a feltámadás napján a sírok megnyílnak, az egész emberiség szeme föleg kettöre lesz függesztve: Péter és Pál ~írjára. Ö! ha enyém lehetne
az a kard, amely Pál fejét leszelte! Koronát csináltatnék bel öle, és nem kellene nekem az örök dicsöségben más korona, mint az, amely Pál kardjából
készült."
Az általános dicshimnuszboi, amelyet barát és ellenség úgyszólván egyhangúan zeng a nagy világapostol hegymagasan kiemelkedő személyiségének, csak a
zsidóság vegyít disszonáns hap.got, amely a századok
folyamán sem némul el egészen. Legmélyebben fekvő
okát, ha amúgyis nem ismernök, megmondja nekünk
a Talmud: "Aki a szent helyeket megbecstelenítette,
az ünnepeket megvetette, Istennek Atyánkkal, Abrahámmal kötött frigyét felbontotta és a Torával (Törvénnyel) szembeszállott .... még ha a törvény tudásával és jócselekedetekkel dicsekedhetik is, a másvilági, örök éltből ki van zárva."
Pedig Pál nem volt ellensége fajának, népének,
söt a legnagyobb jóakarója. Kétségkívül szíve legmélyéből fakadt, mikor azt írja egyik levelében: "Hiszen azt kívánnám, hogy magam legyek átkozottként
távol Krisztustól teslvéreimért, test szerint való ro~
konaimért, az izraeIítálrért ... " (Róm. 9, 3--7). És ö
bizonnyal a leghatalmasabb pártfogó juk az égben,
hogy minél több találja meg az utat a szeretett, imádott Krisztushoz.

Uta.ak

JÚDius l.
Valaki az Apostollal kapcsolatban szépen jegyezte
meg: . "Aki cédrusokat és tölgyeket ültetett, annak
meg kell elégednie azzal a vigasztalással, hogy azok
majd egykor lombjukkal sírját beárnyékolják. Maga
nem ,látja rr!eg, hanem csupán véina, fejlődő alakjukat."
Akik Pált egykor gyalázták, hol vannak? Az idők
folyama nevüket írásaikkal együtt elsodorta. Pál azonban főleg 14 levelével mint cédrusokkal és tölgyekkel mutat 'állandóan az égre. A tan, melyet hirdetett

és a példa, melyet adott, nem árnyékolja be, hanem
sírját abban a felséges Dómban, amelyet
a keresztény világ örök hálából közadakozásból neki
emelt.
A sírja felett álló oltár felírást visel, amely tulajdon szavaival röviden összefoglalja Pál csodálatos
életének egész titkát és tartalmát:
"Számomra az élet Krisztus, a halál nyereség."
(Fil. L, 21.)
(Vége.)
megdicsőíti

Irodalo...
Gálffy László S. J.: Jezsuita szenem. Második kiadás. Budapest, Korda kiadas, .1942. 87 lap. Ára: 2 P.
A barátok és ellenfelek, meg ellenségek táborából
egyaránt sokan keresték már a jezsuita rend életének,
tevékenységének és lelkiségének titkát, vagyis azt a
szellemet, mely a Jézustársaságot élteti, munkára lelkesíti, működését irányítja és áthatja. Nagyon kevesen tudtak a nagy rendalapító elgondolásáig felemelkedni. Nem tekin1ünk most azokra, akik távol minden lelkiségtől, sőt becsületességtől, olyan képet alkottak saját lelki világukban,' s ezenfelül könyveikben a kortársak és az utókor elé vetítették, mely
hamis és megtévesztő. Még a jóakaratúak közül is
csak nagyon kevésnek sikerült élethű és mindenben
igaz és helytálló képet rajzolniok s a rend szellem ét
és hatóerejét meglátniok. Az aszketikus munkáiról
előnyösen ismert szerző a Társaság juhileumára írt
alaposabb eszmefutlatását a "Jezsui'ta szellemről"
most átdolgozva és bővítve nyujtja. Már akkor megnyerte a hozzáértők tetszését, most fokozottan állithatjuk róla ugyanezt. Nem kívül megállva, hanem egé- szen behatol va, a lényeget keresve s látva fogja egybe
a közölt 14 fejezet a Jézustársaság belső életének ismertetőjegyeit. Szent Ignác elgondolásában a jezsuita
a világmegváltó rr:unkatársa, aki apostoli önzetlenséggel, "egykedvűséggel", azaz lelki egyensúlyra törekedve tanul, tanít és apostolkodik. A jezsuita mindenben Istent keresi, ezenfelül azt nézi, hogyan tud
többet tenni Istenért és a lelkekért. Ez a készséges
lelkület vállal olyan feladatokat, ahol férfiasan helyt
kell állani, ahol áldozat van, de mindezt a szeretet
szelleme hatja át, amint az· alapító lelkigyakorlatának
a végső kicsengése is a szeretet nagy törvénye. A
rEndből nem hiányoztak és ma sem hiányoznak a misztika· magaslatait járó lelkek, de a jezsuita szellemet
nem ez jellemzi, hanem a tevékeny apostoli, áldozatos és gyakorlati beirányozottság. Fínom megfigyelések, forrássze.rű utalások s egyben pompás meglátások jellemzik a munkát, amelynek előnye a világosság, rövidség és teljesség. Igazi vallásbölcseletet és
lélektant kap e műben az olvasó, őszinte, igaz és
valószerű kép tárul eléje a könyv minden sorából.
Ezért hézagpótló e könyv.
Csávossy Elemér S. J.: Egy sir a Duna fölött. Budapest, Korda kiadása, 1942. 192 lap. Ára: 2.50 P.
Negyedik kiadás néhány év alatt komoly irány ú
életrajzból már maga is szokatlan siker. A szerző
írása nem külsőségekkel, hanem belső tartalommal
és megk,apó meggyőződéssel ragadja meg azt a lelket,
aki Mária Margit nővér életét és írásait olvassa. A

felületesek szemszögéből nézve ez az élet nem "érdekes", mert hiányoznak belőle a nagy teljesítmények,
a csillogás, feltűnés, röviden a szenzáció. Mégis, mi
az, ami vonzóvá teszi az Istenben elhúnyt nővér életét és példáját? Isten kegyelme! A Gondviselés hivatást szánt a nővérnek halála után is, ezt a hivatást
tölti be most százak és ezrek lelki javára. Az érdi
sír, mely a maga egyszerűségében is minden szóniiI
ékesebben hirdeti az elmult élet szentségét, a hősi
lélek önfeláldozását, a sok imádságot, önmegtagadást,
áldozatot, szeretetet, szenvedést, és az Istenbe kapcsolódásátMária Margitnak, sokak számára megtérés
vagy buzgóság tűzhelye lett. A Duna jelképezi az
életet, mely végigömlik a földön, a sír fenn a domboldalon a tisztább magaslatot, ahová törekedni szeretne nlÍnden lélek, akiben lobog és lángol a szeretet
Isten és a felebarát iránt. A nővér élete ilyen lobogás volt, mely Isten akaratából kitört és eget kért.
Vagyis száz sebből vérző, és iszonyú csapásoktól elgyötört korunk emberei keresik Istent, megtalálják
őt és hűségesebben ~zolgálnak neki, mert kézvezetőik
támadtak korunk szentjei között. Ifyen szentéletű lélek volt Bogner Etus, szerzetesi nevén Mária Margit,
aki elindult a kis ösvényen, tiszta lélekkel járta az
élet útjá.t s e1érkE'zelt a hivatás ke~yelrr:én keresztül
a zárda magányába. Előbb a tiroli Thurnfeldben, azután a hazai Érden szolgál Istennek ő, aki a "mindíg
hű" jelmondattai járja az élet útját, míg azután az
isteni Jegyes 28 éves korában át nem űlteti a kis
virágot az örökkévalóságba. Halála napja nem a gyász
és szomorúság ideje volt, hanem a megdicsőülésé. Még
tíz éve sincs, hogyelröppent a földről, boldoggáavatási ügye máris Rómában van, s ha Isten úgy akarja,
egyszer ő is odakerüloltárainkra. A könyv beszámol
a bizalom megható jeleiről, melyekkel százak és ezrek fordulnak hozzá s általa akarják megnyerni a kért
kegyelmet: megtérés, gyógyulás, megbékélés, űgyek
rendezése. Sokan olvas ták már az életrajzot nemcsak
magyar eredetiben, hanem fordításban is. Mindaz, aki
kezébe vette az életrajzot, felbuzdulva tette le, mert
érezte önmagán az isteni kegyelem hatékony voltát.
Szolgáljon továbbra is minél több léleknek iránytű
gyanánt Mária Margit élete és példája, hogy minél
többen lépjenek arra az ösvényre, melyen ő járt és
elérkezett Isten tökéletes szolgálatáig. Hisszük, hogy
a nővér példája sok lélekben gyarapítja Isten és a
felebarát áldozatosabb szeretetét.
Andor Géza S. J.: A hivatás. Manréza-kiadás. Ára:
40 fillér.
Éveken keresztül volt e könyvecskének Írója papi
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életre készülő fiúk nevelője. Gyengéd szívvel figyelte
a hivatás ébredését és öregbedését.· Tanúja sok sudárbaszökkenésnek és sok derékbatörésnek a hivatás terén. Sok kétségnek és lelki küszködésnek. Ezt
a könyvecskét azok a ffiiiSgfigyelések és elmélkedések
szülték, amelyekkel az égető kérdésekre adott feleletet. Rövid, katekétikus összefoglalás. De sok kételyre ad eligazító választ azoknak, akik az életút
hová-elágazásánál tanácsra szorulnak.
John R. L.: Új utak Dantéhoz. Bp., 1942. 64 lap.
Ára: 1 P 90 f.
A rövid, de rendkívül tartalmas munka kulcsot ad
az olvasó kezébe, bevezeti a rejtelmes jelképek világába, amely anagy költő sajátja. Sokan nem mernek ehhez a nagy szellemhez közeledni, homályos, nehéz számukra. A nagytudású szerző világosságot teremt,
megérteti a Divina Commedia keletkezésének körülményeit, a történeti hátteret. Eredeti és alapos kutatásai még a középkori történetben otthonos olvasó
előtt is meglepő, új színben tüntetik fel a halhatatlan
költőt. Az Isteni Színjáték minden olvasója hálás lesz
a kiváló tudósnak, aki új megvilágításba helyezte
Dante remekművét.
Joseph Brilot: Harc a repülőért. Franciából fordította Csontos Gyula és Pintér Sándor. Budapest,
1942. Korda kiadása. 105 lap. Ára: 2 P.
Kedves és bájos novellaszerű regény, mely három
jóbarát élete és kapcsolata köré sűríti az eseményeket és ad érdekfeszítő olvasmányt. Voudin Róbert,
Maxel György és Miranes Hubert együtt tanult az
egyetemen és mindegyik mérnöknek készült, megszerezték az oklevelet és elindultak az életbe. Vou din
átvette atyja gyárüzemét és feleségül vette szíve választottját. Miranes állást kapott. Maxel nem örült
egykori barátai sikerének, mert a leányt ő szerette
volna elvenni és Miranes állására is ő pályázott. Igy
azután teljesen elszakadt tőlük, sőt ellenük fordult.
Voudin feleségével autószerencsétlenségnek esett áldozatul, melyet Maxel készített elő, de a vizsgálat
nem tudta kideríteni a tettest. Voudin leányát Míranes vette pártfogásába, akinek közben fia született,
ezt Márkra kereszteIték. Miranes újtípusú repülőgé
pet konstruált, melynek titkát féltve őrizte, mégis ellopta Delty Szörény mérnök, akit teljes bizalmával
tisztelt meg. Sőt a fia is eltűnt ugyanekkor, amint
már korábban Voudin leányának is nyoma veszett.
Márkot a rablók megsebesítették, akik nem voltak
mások, mint Maxel György és fia, Delty Szörény, illetve Maxel Szörény. Maxelék buzgón hozzáláttak
az ellop ott tervek kidolgozásához, közben Márk ügyesen kiszabadult a Maxel-család fogságából, leborotválja szemöldökét és lenyírja haját, s beáll a Maxelgyárba munkásnak. Egészen közel jut a repülőgép
gyártási helyéhez és bizalmasa lesz Lovec főmérnök
nek, kinek lányát kimenti a vízből, a mérnök maga
mellé veszi és megtanít ja repülni. A csodás gép elkészül, a próbarepülés sikerül, maga Márk is kipróbálta. Közben felfedezi, hogy Lovec mémökék Erzsi
nevű cselédje nem más, mint az öt év előtt elrabolt
Voudin-Ieány. Beavatja titkába a leányt, éjjel behatol
a hangárba, kigurítja a gépet, már indul, mikor Maxel
György gyáros megjelenik .és lelövéssel fenyegeti, ha
mozdulni mer. Márk rákapcsol a motorra, ebben a
pillanatban velőtrázó kiáltás hallatszott és az őrül
ten mozl!ó légcsavar lefejezte a gyáros!. Nemsokára
meghalt Delty, azaz Maxel Szörény is tífuszban. Márk
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és vele együtt Vou din Hedvig szerencsésen visszaérkeztek Svájcból, ahol Maxelék gyára volt, Párizsba.
MÍJranes boldogan ölelte keblére elveszettnek hitt fiát
és fogadott leányát, boldogan szemlélte a kész gépet
és vette át avisszaszerzett 1erveket. Márk és Hedvig
folytatták tanulmányaikat, hogy majd egykor boldog
frigyre lépjenek egymással. Ez a regény története.
Bájos és fehér, felemelő és megkapó, örömre hangol
és .könnyet sajtol ki az olvasó szeméből. Nemcsak
a fiatalok, hanem az idősebbek is szívesen olvassák
a gyorsü!emű és mindíg ügyes megoldással szolgáló,
bonyodalmas és izgalmas művet.
De Causade S. J.: Bizalom az isteni Gondviselés-

ben. 190 o. Fordította: Trugly Józsefné. Ára: 1.30 P.

Ma, amikor a lelkeken oly könnyen erőt vesz a
nyugtalanság, a bizonytalanság, a tehetetlen kétségbeesés érzése, különösképen szükség van a hit, a bizalom, a világoslátás kegyelmére. Ehhez segít bennünket s egyben az életszentség legbiztosabb s legegyszerűbb útjára mutat rá P. Causade, midőn Istennek mindenre kiterjedő gondviselésére s a jelen pillanat roppant jelentőségére hívja fel figyelmünket. "Minden
perc meghozza a maga kötelességeit. Minden perc
Isten akaratának megnyilvánulása. A jelen pillanat
felhasználása áz életszentség soha ki nem apadó forrása." Ennek az igazságnak a súlyát akkor látjuk be
igazán, ha meggondoljuk, hogya j e l e n az, mely egykor multunk lesz s a jelen az, melytől függ jövendőnk.
Biztonság és béke, hit és bizalom lesz úrrá azon a
lelken, aki ezek szerint az igazságok szerínt rendezi
be életét.
Gyenis András S. J.: A hitvédők fejedelme. &1Iarrráno szent Róbert bíboros élete. Budapest, Szent
István Társulat, 1941. 307 lap. Ára: 3.80 P.
Bellarmino Róbert fiatalon lépett a jezsuita rendbe,
mely nagy tudóssá képezte őt ki. Később bíboross á
és capuai érsekké nevezte ki a pápa. Nagyszerű tanár, elöljáró, író, egyházfejedelem és főpap volt, akit
nagy szerdet, munkakedv és jóság jellemzett. Élt 80
évet. Halála után szentként tisztelték, de boldoggáés szentté-avatása csak a legutóbbi időben vált lehetségessé. Ugyanekkor XI. Pius pápa egyháztanítóvá
is avatta. Magyarul alig írtak valamit róla, ez az
első nagyszabású munka, mely már eddig is megérdemelt elismerést aratott. Könnyed és magyaros stílus, világos felépítés, érdekfeszítő gondolatközlés és
teljesen tudományos alapon nyugvó kutatás fémjelzi
a sikerült munkát. Elsőrendű olvasmány, mely regényszerű érdekességgel pergeti a szent életének eseményeit, e mellett tanulságos lelkiolvasmány is egyúttal,
mely gyakorlati útmutatásul szolgál a lelki élet számos 'kérdésében. Egyháziak könyvtárából nem hiányozhat. Világiak is haszonnal olvassák és tanulhatnak hitvalló helytállást a hitvédők fejedelmétől.
Dr. Vanyó Tihamér O. S. B.: A plébánia-történetírás módszertana. Pannonhalma, 1941. 68 lap. Ára: 1 P.
Különlenyomat a "Regnum Egyháztörténeti Évkönyv"
1940--41. kötetéből.
A teljes magyar egyháztörténet megírása feltételezi a részletek feltárását. A jelen értekezés éppen
ezt a részletkutatást, részletmunkát akarja elindítani.
Tanácsa, irányítása, a közölt irodalom és a feldolgozás főbb pont jainak részletezése nyomán könnyebben
vállalkozhatnak egyes írók a plébánia történetének
megírására.

Új magyar könyvek:
Brilot-Csontos-Pintér: Harc a repülőút. Egy hős
lelkű diák története. Csupa izgalom, érdekesség
váltakozik a kötetben. Fiúknak igen alkalmas
vizsgai jutalomkönyv. Ára szép kartonkötésben
2.- P, kötve 4.- P.
Csávossy Elemér S. J.: Egy sir a Duna felett. IV. kiadás. Tíz évvel ezelőtt húnyt el Bogner Mária
Margit, a szentéletű érdi magyar vizítációs apáca.
Boldoggáavatási pere most folyik Rómában. Nemcsak a magyarok, de már a külföldiek érdeklő
dését is magára vonta ez a széplelkű magyar
apáca, életrajza francia nyelven régóta kapható.
Ez a kiadás sok imameghaIIgatással bővült. Ára
2.50 P.
Györgypál Albert: A dicséret 61dozatL Elmélkedő
megfontolások a papi breviárium felett. Ára 3.90 P.
Jézus Evangéliuma és a Szentatyák. Szemelvények
Aquinói Szent Tamás "Catena Aurea" című mű
véből. I. kötet. Ára 7.50 P.
Kostya Sándor: UkrajnL Ez a könyv esemény. Nem
felületes meglátások, hanem komoly tanulmány és
személyes élmények összegezése. Érdekünk, hogy
meí:ismerjük Ukrajnát, s ennél jobb és megbízhatóbb kalauzt nem ajánlhatunk az érdeklődők
nek. Ára 6.- P.
Prima. Az Egyház hivatalos reggeli imádsága a papi
zsolozsmából a hét minden napjára, magyar és
latin nyelven. Ára 1.20 P.
P. Pál: Itt vagyok én is. Bájos kis történet. Különösen
elsőáldozó kisleányoknak, de mások is érdeklődés
sei és élvezettel olvashat ják. Ára 60 fílIér, kötve
1.- P.
Simonyi Béla: A beszid. Az egységes, tiszta kiejtésű,
észszerű magyar beszéd: a szórend, a jellegzetes
lT'agyar hangsúly, a hanglejtés kiséretében. Ára
kötve 15.- P.
Somogyi Tibor: Az élményszerű katekézis elmélete
és módszertana. Ára 2.80 P.
Szalay Jeromos: Francia irodalom és katolicizmus.
Ára 3.60 P.
M. Vaussard: Pazzi Szent Magdolna. A középkor
egyik nagy szentjének érdekes életrajza. Ára
2.50 P, kötve 4.- P.
Dr. Zentay Dezső: Beszélő számok. II. kiadás. Hazánk
területének és népességének statisztikai tükrét
rr:utatja be az első rész, a második csoportosítás
pedig a harcban álló világrészek nyersanyagtermelésének a megoszlását és a lélekszám szerint számított hányadát tünteti fel. Ára 3.- P.

Vizsgai juialomkönyvek
fiúk számára:
Brilot: Harc a repü1őért. Egy bátorlelkű ifjú története, aki visszaállítja családja boldogságát, sok
viszontagság és nehézség legyőzésével. Ára 2.- P,
kötve 4.- P.
Félix: Akik üldözést szenvedtek az igazságért. Megható történet az angol egyházüldözés korából.
Kisebbekr>ek való. Ára 1.20 P, kötve 3.- P.

Finn S. J.: Fülöp, a kis énekes. Egy hőslelkű fiatal
leány és öccse a föhőse a történetnek. Jellemnevelő. Kisebbeknek való. Ára 1.20 P,kötve

3.- P.
P. Finn S. J., a hires amerikai nevelő 3 kötete szintén
nagyon közkedvelt. A történetek egy nevel6inté2letben játszódnak le, mindegyik rész önálló, de a
személyek legtöbbjével a többi könyvben is találkozunk:
Tom Play fair. Ára 4.50 P. - Wynn Percy. Ára
Harry Dee. Ára 3.- P.
Horváth Miklós: Szól a lant. Beke Balázsnak, a
nagyravágyó lantosnak története. Roppant érdekes
történelmi regény. Ára 2.90 P.

3.- P. -

Lantos-Kiss Antal: VezédérfiúsAg. Kitűnő segédkönyv
ifjak részére, hogy hogyan képezzék magukat
vezető egyéniséggé. Ára 3.60 P.
Stökl-Petényi: Fiúk a viharban.
történet. Ára 2.- P.

Jellemnevelő

diák-

Weiser-Csépai: Válaszúton. Roppant érdekes ifjúsági könyv. Egy 15 éves ifjúról szól, aki bejárta
a világot, s lT'indenhonnan tudósítást küld apja
lapjának. Bámulatos karriert ér el szorgalmával.
JeIIemnevelő munka. Ára 2.90 P.
Zaymus Gyula: Piros füiYÜlő. Lekötő, érdekes történet
fiűk számára. Ára 3.- P.

B1azovich Jákó: Krisztus embere. Mély és tartalmas
munka az evangéliumi embertanból. Intelligens
férfiaknak íródott. Ára 5.80 P.
Gálffy László S. J.: Jezsuita szeUem. Rávilágit az
izgató kérdésre, hogy mi a sokak által fürkészett
titok, a jezsuita rend hatásának, élettevékenységének titka. Ára 2.- P.
Kostya Sándor: UkrejnL Komoly tanulmány Ukrajnárói, a szerző személyes élményének összegezése.
Sok kép díszíti. Ára 6.- P.

me.

Noll püspök-gróf Wenckheim: Győződjünk
igazsá~róL Hitvédelmi párbeszéd. Ára 3.80 P.

az

Plattner-Waigand: Jezsuita mandarin. Egy hires jezsuita misszionárius és csillagász élete és műkö
dése a japán udvar szolgálatában. Ára 1.50 P.
P. Plus-Uhl: Az életút előtt. Egész életre szóló útbaigazítások ifjak részére. Ára 2.50 P.
Schrr:iedt Béla: Lelket az életbel Könyv az élet legfontosabb kérdéseiről. Sok példa fűszerezi. Ára
4.20 P.
Szivós Donát: Szerelmes vagy? Nagy tapintattal szól
a fiúkhoz a közkedvelt szerző erről a kényes
témáról. Ára 5.- P.
Szivós Donát: Emberek a mér~en. Kitűnő segédkönyv azok kezébe, akik tájékozódni akarnak a
II!odern reformtörekvések körül. Ára 4.80 P.
Tomka Ágoston: Mit beszéltem diákjaimmal Istenről?
A l(;lkiatya és a lelki gyermek egymásközti beszélgetése. Ára 5.- P.
ZaYII!US Gyula: Izz6 telajon. Szociális regény. Ára 3 P.

I.

Vizsgai jUialomkönyvek
gyermekek számára:

Blaskó Mária: Atya kincsei. A nagy gárdaalapító
Páternak, P . Biró Ferencnek élete. Lekötő olvasmány és igen tanulságos. Ára 3.50 P.
Donászy

Ernő

Erkölcsnevelő

S. J.:
mesék

Tavaszváros
.gYŰjteménye.

emlékkönyv.
Ára 1.50 P,

kötve 3. - P.
Farkas Éva: Csintalan Csöppi és Pajkos Palkó. Szebbnél-szebb, tartalmasnál-tartalmasabb elbeszélések.
Ára 3.40 P.
Pogány Kázmér: Esti mesék. A világ mesekincseiből
összegyüjtött kedves, nevelő hatású mesék. Ára
2.- P , kötve 2.90 P.
Stettner Emmi: Királyfia Királylánya. Hittani
alapon megírt tanító hatású mesék. Ára 1.- P,
kötve 1.70 P .
Báró Zechné: Csillagok mesélnek. Nyolc igen érdekes
mese. Ára 1.- P, kötve 1.70 P .
Félix: A jó Isten virágoskertje. Fiúknak, lányoknak
egyformán tetsző kitűnő olvasmányok 7 szent
gyermekkoráról. Ára 1.- P, kötve 1.70 P .
Szimonné: A kis nagynéni története. Megható elbeszélés. Ára 2.50 P .
Pompás vizsgai ajándék egy Pál-sorozat is, vagy a
sorozatnak néhány kötete. P . Pál könyvei mind
jellemnevelők: egyik a szívjóságról, másik a becsületességről, szerénységről, fürgeségről, háziasságról, rendről stb. ír, de oly ügyesen, hogy a gyemek játszva sajátítja el a szebbnél-szebb erényeket. P. Pál minden története lek ö tő, elejétől-végig
érdekes. Egy-egy történet ára 60 fillér, kötve 1 P.
Fíúk számára a

következő

kötetek kapha1ók:

Tél, nyár, ősz, tavasz Kalandok a vakáció ban -

Péterke
Matyi.

Nagyobb leányoknak:
Gausz Tibor S. J.: A jegygyŰfűért. IV. kiadás. A beszélgetés, ismeretség, a tánc, strand stb. kérdéseiről ad eligazitó tanácsokat . Ára 3.- P, kölve

5.-

P.

Gerely Jolán: Ki vagyok? Ir. kiadás. A máriás eszményképet állítja a leá nyok elé vonzóan. Ára

4.- P.

Gerely Jolán: Add nekem a szívedet ... nr. kiadás.
Menyasszony-iE:ányoknak nélkü lözhete tlen mű. Ára

3.- P.
Müller Lajos S. J .: Engesztelő élet a hazáért. Árpádházi Boldog Margit önfelál dozó élete. Ára 1.20 P .
Skolaster-Czékus: Beáta Nővér. Egy cirkuszlovarnő
ből lett apáca bravúros élete. Ára 3.60 P.

Vizsgai emlékfüzeiek:
útjelző.

16 fillér. - Légy résen. 4 fillér. - Nelelejesek
ískolámból. 20 fillér. - Maradj jó. 4 fillér.

IMA A HAZÁÉRT
A Bíboros Hercegprímás által elrendelt
imaszöveg. 1 darab 1 fillér.
A hitoktatás "súlyos kötelességét"
és világiak legjobb segítője a

A boldogság szigete - Ki gondolta volna!... Szűzanya oltalmában - A világ közepe - Eszterke
problémája Az elveszett gyűrű Névnapi
torta - A szerete1 művésze - Itt vagyok én is
- Karácsonyi történet - Karácsonyi kívánságok.
című

I

utazása -

Leányok számára pedig:

P. 'Pál: Múzeumalapítás

Jámbor László: Levelek Húgomhoz. Gondolatok és
tanácsok leányok számára. 3 kötet. Minden kötet
önálló. Egy-egy rész ára 2.50 P.
Pécsi Tamás : Az utolsó áldozat. Szent Ágnes története regényes feldolgozásban. Ára 80 fillér.
Plus-Uhl: Szemben az élettel. Kitűnő, egész életre
való tanácsok leányok számára. Ára 2.30 P .
Zaymus G yula: Eget járó Királyleány. Szent Margitlegendák. Ára 2.60 P.
- . A rejtélyes örökség. Bájos elbeszélés. Ára 2.50 P .
- Ninon kisasszony. Ifjúsági regény. Ára 2.60 P.

könyvének ára 1.20 P .

Vizsgai jUialomkönyvek
leányok számára:

Kalolikus

végző

ft. papság

nevelés

[Kat. HiUanárok és Hitoktatók
Egyesületének Közlönye)
európai színvonaion álló, Magyarországon . az egyetlen
hitoktatási szaklap. Havonta l-én jelenik meg változatos
és gazdag tartalommal. Előfizetési ára évi 8'- P.
Ingyen mutatványszámot szívesen küld a kia~óhivatal:
BUDAPEST, m., SAN MARCO-UTCA 50.
[Papnövendékek 50 ofo kedvezményt élveznek.)

Kisebbeknek:
Gausz Tibor S. J .: Ragyogó szemek. IV. kiadás. A
jóságra, szeretetre nevelő könyv.
Gausz Tibor S. J .: Énekeljen a szíved is! Ir. kiadás .
A katolikus és vallásos leány öntudatát keJtegeti
mesteri módon, a leányok nyelvén a szerző. Ára
3.50 P.
Gerely Jolán: A művelt leány, m. bővitett kiadás.
Kalblikus szellemű illemszabályok. Ára 3.20 P.

"M A R G I T V I R Á G O K"
címmel negyedévenként megjelenő ujság jelent
meg Kassán. A lap Bo~ner Mária Margit vizitációs
apácának most Rómában folyó boldoggáavatási
peréről és az újabb imameghallgatásokról tájékoztat. A lap előfizetési ára évi 50 fillér. A Iap a
Kordánál kapható.

II . könyvek Hlegrendelfjetök a Korda könyvkereskedésében,
Budapest, VI"., HJks:dtfj Kábnán-tér 4. S:áHl.
Nyomatott : Kord. R. T. nyomdá,ában . Budaput, VIJI .. C..pr~h~-utca 2 . (Felelő. : Meinin~er Ferenc.)

UtllDk"

aszkétiku8 folyóirat.
Megjelenik minden hó l-én.
"
Felelős szerkesztő: dr. Czapik Gyula. Kiadja: a Korda Rt. (Igazgató:
dr. Czapik Gyula.) - Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, VIll., Mikszáth Kálmán-tér 4. szám.
Csekkszám: 42,881. Telefon: 136-185. Fiókkiadóhivatal: Korda-fiók, Szeged, gróf Apponyi-u.
20. szám. - Erdélyi főbizományos: Korda R. T. fiókja, Kolozsvár, Szentegyház-u. 2.
Előfizetési

...

ára félévre 1 P 80 fiU.

Egyes szám ára 40 fiU.

Mikor a friss kenyeret adó áldott magyar búza aratásakor végigtekintünk a rónaságokon, mintha az isteni Magvetőnek szelíd szava
csendülését hallanók: "Az aratni való ugyan sok, de a munkás kevés!
Kérjétek az aralás Urát, hogy küldjőn alkalmas időben munkásokat
vetésébe." (Máté 9, 38.)
Az Isten szántóföldjei aratásra érettek. Aratókat várnak. Gyűlölef,
háború, hányattatás, csigázó kenyérgond, lázas élethajsza, nyomorúság
nem akadályozhatja, nem késleltetheti az üdvre szomjas lelkek aratásának, az emberszívek megmentésének szent munkáját! Krisztus akarja,
hogy az Ö aratói mindenkor arassanak, akarja, hogy erőt feszítve,
verítékezve a földi élet termőföldjén lelkesedéssel, önzetlenséggel
dolgozzanak. Az Úr akar az isteni kegyelemmel hűségesen közreműködő,
életpéldával világoskodó, léleksugárzó papokat, buzgó munkásokat.
Papokat, akik a nagy lélekaratás munkájába, a kegyelem titkos erejétől
illetve, örvendező szívvel indulnak. Akar buzgó világiakat, apostoli
lelkületű hitvallókat, akik a lélekmentés felelősségteljes munkájába
önként beállanak. De az Úr akarja azt is, hogy állhatatos imával kérjük, bűnbánatot tartó, engesztelő szívvel könyörögjük ki az Egtől az
Evangélium fényét, az Oltáriszentség mézét mindenüvé elvivő, az Isten
terveit és üdvszándékait, a lelkek aratását végző jó munkásokat!
Most van itt a legalkalmasabb idő, most adódik alélekmentés
munkájának, a lélekbúza Isten csűrébe gyüjtésének munka-dandára!
A háborús idő az anyagi gondok előtérbe .tolulásával megbénít ja a
lelkek szárnyalását, sok felebarátunk szívéből kiöli a hitet, természetfölötti kegyelmi életet, tompítja, elnémítja a lelkiismeretet! Itt az idő
s alkalom, hogy a katolikus hívő sereg tanúbizonyságot tegyen hitéről,
szeretetéről egyaránt. Nagyarányú, mélyenszántó apostoli munkát, a
lélekmentés munkáját várja mindannyiunktól Isten, a Haza s az
Egyház. Az
I~UD"~ is óhajtja kivenni a maga részét a lélekaratás nagy munkájából,
~ mikor a munkában való részvételre kér, Isten országa terjesz-
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tésében való közreműködésre, segítségre sürget. Imádkozzunk jó
:
papokért, a hívőkért életüket is odaadó jó pásztorokért, az isteni
aratásra alkalmas emberekért! Hogy elegendő számban legyenek s ne késlekedjenek !
Nehogy az ősellenség megelőzze őket! S még valamit. Adjuk oda a lelki békét szomjazó
embereknek, az életgondban megfáradottaknak, a kemény életharcban s véres frontokon
megsebesülteknek, a világrengésben lelkük Napját s Kedveseiket elveszítetteknek kezébe
lapunk egy-egy számát! Hadd fakadjon lapunk Barátai s kedves Olvasói apostoli munkája
nyomán az aratás Urának: Istennek dicsőségére, Egyházunk, Nemzetünk boldogítására
mindenütt új, természetfölötti élet!

WL évfolyam, 11. szám.

Kinn a nagy életben vihar
és huLlámok dobáJják. életünk kis sajkáját, mely
utolsó menedékünk. Még
néhány pillanat, s elmerülünk az örvénylő hullámok'ban. De íme, egy sugár, mely
a hit, remény és szeretet
fényéből
fonódik, bizaLmat
kelt szívünkben.
A megtévedt ember fel'fogja a ragyogást, mely utat
mutat neki és felkel aléltságából. Szívesen visszatérne az Úrhoz, hogy szolgáljon
nekd, higgyen benne és szeresse őt. A tékozló fiú beismeri rosszvoltát, kész a
megbánásra. Szíve már nem
kőkemény,
füle már hall.
szeme immár megnyílt a
'fény előtt. Nem néma többé,
a sötétség oszladozik körüle
és sajkája nyugodtan szeli a
habokat a csendes part felé.
Valamiképen ilyen drámai
"képekben bontakozik ki szemünk előtt a mai emberiség
élete. Kemény küzdelmek kifelé, belső nyugtalanság és
megtépettség befelé. Szeretne
szabadulni,
felfelé
szárnyalni, lendülettel emelkedrui a magasságok felé,
hogy levetkőzze önmagáról,
ami nyomasztó, ami földi és
teher, hogy azután begyógyuljon rajta minden seb és
elálljon vére hullása, megtalálja a nyugalmat és békét,
megnyugvást és boldogságoto
Mennyi kísértés környékez az életúton! Sokszor a
családi élet keretei sem
védenek, az utca és társaság

Utunk

1942. július 1.

annál több támadást intéznek a lélek ellen. Divat,
színház, mozi, baráti kör,
hivatal mind kiszáradt talaj,
tele tüskével és bojtorjánnal, melyek megsebzik érző
szívünket,
fogva
tartják.
gyenge lelkünket. Az élet
tövisei között vergődik a
szív és a lélek, asivatagos
vándorúton tűnni kezd az
élet belőlünk. Van-e menekülés?
Anyai szeretettel mosolyog felénk a Boldogságos
Anya, félelem és aggódás
árnyékozza szende arcát, de
a szeretet ragyogása aranyozza be egész lényét.
Segíteni akar azokon, akik
fogságban ülnek, tövisek
között vergődnek. Karja kitárva és segítésre készen,
Szíve nyitva és várja mindazokat, akik hozzá menekülnek. Megdöbbent az Atya
fensége? Akkor vonzzon az
anyai Szív jósága!
A mennyei Atya a Boldogságos Szűzanyát olyan méltóságra választotta ki, mely
kiemelte őt a földi halandók
sorából és a teremtés élére
helyezte.
A
Boldogságos
Szűzet lcirálynóvé és anyává
avatta. Szívét olyan kegyelemkincsekkel
ékesítette.
melyek méItóvá tették őt
az öröktől neki szánt küldetés betöltésére. Kiárasztotta
reá égi ajándékainak bősé
gét, ezért nevezte őt az
angyal kegyelemme] teljesnek. Szívét felékesítette minden szépséggel és jósággal,
hogy bizalmat keltve vonzza

11. szám.

Utunk
mindazokat, akik megváltattak. A Szűzanya
Szíve gyengéd és nagyleLkü Szív: hálás volt
Istennel szemben, megértő a földi za.rándók
üánt, Jegyen az magaviseletében olyan, mint a
mostohagyermek. vagy az örökbefogadott gyermek vagy akár az édes gyernnek.
A Szűzanya Szíve véréból vette az isteni Megváltó vérét, a Boldogságos életéből fak·adt a
bőségesebb és teljesebb élet, melyet a megváltás
adott nekünll(. A Szűzanya szíve együtt öriiilt,
együtt érzett és együtt vérzett listeni Fiának.
Szívével. Már Simeon is hirdette, hogy a fájdalom tóre fogja átjárni anyai Szívét. Valóban
együtt élt Fiáv,al, mikor Betlehemben szállást
keresett, mikor fogadta a pásztorok és ikirályok
hódolatát, amikor Egyiptomba menekült, majd
midőn visszatért Názáretbe· és harnrinc éven át
készült Fiával a megváltás isteni színjátékára.
Ez az anyai Szív kísérte a Mestert, mikor elhagyta a csendes otthont és hlrdetni kezdte az
örömhírt, tanítványokat gyüjtött és híveket
toborzott. Ott volt az utolsó vacsora termében,
de ott állott a kereszt alatt, megjelent a kánai
menyegzőn és résztvett a kínos keresztúton.
Oröm és fájdalom, szenvedés és boldogság csodás gazdagságban ömlött végig ezen a Szíven.
Költők megénekelték, festők megörökítették és
szónokok hirdették az ő Szívének. mérhetetlen,
tengernyi szeretetét és fájdalmát, de minden
vers csak egy-egy részletet tár fel, az ecset színei halaványak és él. ·szónokok szavai erőtJ·enek
anyai sze,retetének kellő hirdetésére, Szívének
magasztalására.
Tőrrel és rózsával ábrázolják e Szíve!', hogy
jelezzék szenvedéseit és örömeit, melyeket dsteni
Fiáért és vele együtt miértünk élt át. Résztvett
a megváltás előkészí,té~ben, ezért· vállalta az

Kü:zdjünL:

ft

L:isLilűség

istenanyai hivatást és a názáreti otthon gondozását, együtt szenvedte el lelkében a borzasztó
kereszthalált és együtt élte át a dicső feltámadást. Ez,ért jelen~ meg szemünk előtt az égi
fény ragyogásában az ő Szíve iképe feltörő
lánggail, melyböJ a kereszt emelkedik kí.és rózsakoszorú fonja körűl és tőrrel átdöfve.
A Boldogságos Szűzanya éilete csodálatos
élet, mely köré világtörténeti események és
örök sorsok fonódnak.. Az ő lelki V1i~ága olyan,
mint a tenger, tele mélységgel és szépséggel,
gazdagsággal és vonzással. Mindezt a gazdagságot jelképezi anyai Szíve, az a Szív, mely együttérzett' velünk, hisz ezért vállalta mindazt, amit
istenanyai hivatása magával hozott. Együttérez
ma is, hiszen anyánk Ő, kinek Szív'e a bűnösök
mened,éke.
Ha ijeszt a ma és megfélemlít a holnap: ne
féljünik! Ha kíS2Jikkadt életúton tövisek tartanak
fogva és sebeznek meg, ne maradjunk a porban,
hanem nézzünk felfelé, Anyánk Szívére. Akkor
sebzett sz{vűnk kiszabadul a fogságból, melyet
a. bűn, a szenvedély és szenvedés jelent.
Sebeink behegednek, erőnk visszatér, a magasba
szárnyalunk, . ahol Anyánk vár kitárt és hívó
karra, szeretószívvel, együttérzéssel.
Szomjazzuk a szeretetet? Nézzünk rá és
siessünk feléjel Elfáradtunk a küzdelemben?
Tekintsünk fel rá, Anyánkra, Anyánk Szívére,
mert ó kísér az életúton, amint elkísérte isteni
Fiát a megváJtás útján BetJehemtől a Kálváriáig.
Akármilyen az utunk, betlehemes vagy kálváriás, mindíg előttünk fényldk és ragyog jóságával Anyánk szerető Szíve, utat mutat a kibontakozás fclé és elkalauzol a megnyugvás és
boldogság forrásához.
Gyenis András S. J.

ellen
Irt.

A nagy filiszteusverö Sá.I)lson édesanyjának amint ezt a Bírák könyve a 13-ik fejezetben elbeszéli
- jelenése volt. Bár emberi alakban mu1atkozott, de
hasoaI.ított az angyalokhoz. Kijelenté az asszony előtt,
hogy gyermekének nagy hivatása lészen. Ö lesz Izrael
népének egyik nagy védelmezője. Miért is szen1i1lek,
önmegtagadottnak keH majd lennie s a nazireusi életmódot vállalnia. A saját nevét azonban a jelenés elárulni nem akarta.

Az asszony elmondja férjének, ami vele történt:
angyalforma ember jelent meg nekem - beszéli el - s születendő gyermekünkre fontos kijelenrtést tett." A férj Manuenek hívták "epedve kéri az Urat, hogy azt az angyalformájú fér"Félelemgerjesztő
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fiút ő is megláthassa. És csakugyan, mikor a jelenés a
mezőn üldögélő feleségének újra feltűnik, ez nyom-

ban férjéért fut s hírül viszi neki: "Ime megjelent nekem az a férfi, akit a multkor láMam." Manue azonnal követi feleségét és mikor odaér a férfiúhoz, ez a
kijelentést ő elötrte is megismétli. Manue hálálkodik és
nem tudva, hogy az Úr angyalával van dolga, meghívja őt egy kis gödölye-lakomára. Mire a jelenés:
"Ha kényszerítesz, sem eszem éleledből, de ha egészen elégő áldozatot akarsz készíteni, ám mutasd be
az Úrnak."
Manue erre készségesen vá:Halkozik Mikor a gödölyét a sziklára mint oltárra téve égő áldozatnak
bemuta1,ja és a lángok felcsapnak, csodálatos dolog

Utunk

július l.
történik. Az Úr an,gyala - ez volt a jelenés - Manue
és felesége szemeláttára, mintegy a lángo!lDa vegyülve
száUott fel az égbe. A jámbor házaspár reszketve a
félelemtől, arccal a földre borul. De az Úr angyala
nem jelenik meg többé előttük. Manue erre feIkiált:
"Meg kel! halnunk, mert láttuk' az Istent'" (Ez álitalános zsidó felfogás volt.) Mire a jámbor asszony mint
bátorító, vigaSZItaló lép fel, éspedig mily okosan! "Ha
az Úr meg akarna ölni minket, - szólt urához akkor nem fogadott volna el egészen elégő áldozatot
(tőlünk), nem mutaUa volna nekünk mindezeket s nem
mondta volna meg a jövendőtt" (Bír. 13, 23.)
Bizonyos &nJcénytelen borzongás és féLelem fogja
el az embert, valahányszor Isten vagy a természetfeletti viJág megközelíti. Nem csoda! Ilyenkor érezz;ü,k
csak igaz<ÍJn, mily parány ok vag}'1llllk mi a vég,telen
Istennel és az örökkévalókkal szemben. Egészen érthetó és megokolt volt ez egyébként az ószövetségben,
amikor a bün miatt neheztelő Isten az örökkévalóság
függönye mögül Ln'kább csak azért mutatta arcát,
hogy parancsoljon, tiltson, fenyitsen. Míuhán azonban
"tJdvözítő Istenünk jósága és emberszeretete köztünk
megjelent" (Tit. 3, 4.), Istenhez való viszonyunk egészen megváltozott. BennÜnk most már minden félelem
és rettegés. Istennel szemben voltaképen teljesen alaptalan.
Mégis hány és hány lé~ek van, akimek vallásos életét, Istenhez való viszonyát az ideges félelem és rettegés jellemzi. Ahányszor csak Istenhez közelítenek,
maj,dnem az aggodalom verHékét töröigetik homlokukról s szinte á,juldoznaka rettegéstől', ha arra gondolnak, hogy egyszer majd Istennel szemtől-szembe taLálkoznak.
Mennyire elfelej tik ezek az Apostol Lntelmét:
"Nem vettétek a rabszolgaság leLkét, hogy féljetek,
hanem vettétek a gyermek,kéfog'adás le~két, amelyben
azt kiáltjuk: Abba, Atyánk!" (Róm. 8, 15.)

A félelem okait "A jó Isten"
részlelesen is kifejteUem.

cÍD1ű

könyvemben

aj Ilyenek elsősorban a janzenista szellemű nevelés, amely Istenből mumust csinál, Istennel ijesztget
a helyei'1!, hogy öt mint atyát szeretni megtanítana.
Mi is, ha visszaemlékezünk gyermekkorunkra, tahin kevesen adhtnak közüliíatk Istennek hálát mrt,
hogy a neveléssel bennük Istenről helyes ideát támasztottak, fej lesztettek. Inkább arra emlékszünk, hogy
mikor pl. dörgött az ég és villámlott, Istennel fenyegettek és haragjára emlékeztettek. De arra alig voH
eset, hogya jóságos mennyei Atyáról beszéltek nekünk, akivel teljes gyermeki bizalommal érintkezhetünk. Innen van aztán, hogy minket talán inkább
büntetéssel kelle H imára szorítani, a szentgyónáshoz
és szentáldozáshoz kergetni. ÖrüLtünk, mikor egy időre
megint túl voLbunk rajta. Későbbi neveltetésünk is alig
tudta ezt az ataphibát kijavítani. Azért akárhányan
soha, egész éleLükben sem tudták magukat rászámni,
hogy teljes odaadással, gyermeki egyszerűséggel és
bizalommal forduljanak Istenhez és hogy ez legyen
alaphangja a vele való mÍlDden érintkezésnek. A gyermeki, zsenge lélekbe fogadott nyomok örökre megmaradnak és szinte lehetetlen azokat teLjesen kiirtani.
Islen mindig az a megközelíthetetlen Lény marad számunkra, aki minden kis hibáért végielenségének egész
súlyával nehezedik a lélekre.

bj Egy másik oka a kishitűségnek a helytelen
aSZIketikus képzés, amiben a vallási szónokok, hitoktatók és könyvek is hibásak.
Itt csak egyet! SzámtaLanszor végzünk le'~igya
korlatokat és veszünk részt missziókban. Amde itt
mindíg az "első hét" anyagát adjá>k elénk. Élénk színekkel, olykor 1Jalán túlzásokkal is beszélnek a bünről, pokolról, ítéletTől, halálról és tisztítólűzről. Helyes! Igy kell lennie. De van ebben egyoldalúság is.
Hol marad az Isten irgalma, hosszútűrése, amely oly
sok és könnyű módot adott, hogy emberi nyomorúságból eredő botlásainkat jóvátegyük és felénk állandóan kitárb karjaiba visszafusstmk?
A szegény lélek csak' szorongani tanul meg. Úgy
érzi, hogy szin.te kár volt sz ű Letni , mert a lét számára
imkább szerencsélilenség, mint ajándék. Állandóan tépelődik, vajjon megfelel-e Isten igényeinek? Legyő
zött-e minden kísértést, meg vannak-e bűnei bocsátva?
Jól gyónt-e? Hogyan csúszik majd á,t az ítéleten? S
aztán a tisztítótűz borzalmas kinjai! Rémes ez a lét,
ez az élet!
Soha, semmi ig'azi orom; soha semmi vig·asz.
A lelki élet csupa szenvedéssel kinál. Boldog, aki nem
érez rá semmi igényt és nyugodtan elkerülheti.
Eszünkbe jut Eötvös, aki a mai diákot nyulacskához
hasonlítja, akit a középiskolán áthajszoLnak és csak
utóbb, az ugaron veszi észre, hogy fuUá,ban mennyi
virányon gázolt át.
Ámde ki ebben a

hibá~?

Isten?

ej A lelki vezetés is lehet eltéveszt eU, amely mindenkitől mindjárt a leg,tökéletesebbet követeli, mindenkitől szűzességi fogadalmat kíván vagy mindenkit zár-

dába tuszkol a nélkül, hogy fontolóra venné kinekkinek elhivatotlságM, adottságát és a kegyelemnek neki.
juttatott mértékét. Mindez persze befolyásolja a világnézetünket és Istenhez való viszonyunkat. Amde ismét
kérdem, ki ebben a hibás? Vajjon Isten-e?
Hiszen - tagadhatatlan vannak, akiknél az
való félelem nagyon is megokolt. Ezek azok,
akik bünben élnek, a bűnhöz ragaszkodnak. Gyónni
nem akarnak. Törveny telen viszonyban maradnak.
Gyermekeiket tőlük telhetőleg nem akadályozzák, hogy
érvénytelen házasságot kössenek. Kik gyermekeikben
megtagadják hitüket. Pedig, csodálatos! az ilyenek
!lzoktlakLeginkább bízni és az Isten jóságára, irgalmára hivatkozni. Mernek a rettenetes örökkévalóságnak bekötött szemmel nekimenni . .. Ezekhez nincs
szavam. " Ezek csak 'vonják le a következtetést a hit
rettentő igazságaiból. Hogy Isten végtelen igazságosságával hogyan intézik el ügyüket, az az ő dolguk;
Istennel, aki azt mondotta: "Ha (valaki) az Egyházra nem hallgat, legyen neked, mint a pogány és a
vámos" (Mt. 18, 17.). vag):is legyen Isten családjából
kizárva, kitaszított az Egyház hajójából, ameLyen kívül nincs üdvösség. Hogyan néznek majd ezek a haragvó Bíró szemébe, aki kijelentette: "Aki megbotránkozt<l!t egyet a kicsinyek közül, kik énbennem hisznek, jobb voLna annak, hogyha malomkövet kötnének
nyakára és a tenger mélységébe merítenék." (Mt. 18,6.)
Istentől

Amde lehet-e egy kisdedet inkább megbolránkoztatni, mint ha tulajdon szülője az üdvözítő hittől
fosztja meg? Nem rosszabb-e ez a személyes ap osztáziánál?
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Ubuak
De mindez ránk nem vonatkozik. Mi hallgassy.k csak meg, amit az az ószövetségi assz~y mondott
férjét bátorítva, vigasztalva. Bizton a· Szen.t1élek sugallta neki: "Ha az Űr meg akarna ölni minket (vagyis
el akarna kárhoztatni), akkor nem fogadott volna el
tőlünk egészen elégő áldozatot ..." Vagyis: nem hívott
volna meg ben.nün:ket, hogy egészen neki éljünk. "Nem
mutatta volna meg nekün,k mindezeket s 'nem mondla
volna lTleg. a j öve:udőt!"
NáLunkmínden

kishitűség

értelmetlen és

sértő.

Ellentétben áll Isten lényegével.
Isten a vílágos&óÍig, nem a
nem a gyűlölet.

sötét~ég;

Isten a szeretet,

Isten lényege jót adni, jót tenni. Büntetni csak
akkor, ha erre kényszerítik Beh szívesen mond le erről
a jogárólJ
Amde feleljünk meg mindjárt a feltolakodó ellenvetésekre is.
Isten végtellenül igazságos, tehá,t megbünteti a legkisebb rosszat is. Ű maga a szentség, aki a legkisebb
szennyfoHot sem tűri, és .. még angyalaiban is talál
hibát". (Jób 4, 18.) Továbbá lsten mindentudó, aki
magáról mondja: .. Én, az Úr vizsgálom a szíveket és
kiikutatom a vesékl't." (Jer. 17, 10.)
Hogyan állunk meg tehát az Ű színe elött, mi,
hibáJidcal teli, gyar-ló emberek 1
Két~é~ívül Isten mindez, igazságos és szent és
mindentudó.
1. Isten igazságos, tehát büntet, de jutalmaz is. Ésped~g ezt teszi szívesebben és elsősorban. Nemde a
fölidmíves is először a búzát gyűjti be s csak aztán,
meLlesleg a pelyvát a tűzre. Azok a lel:kek, akik mindig
csak félnek, éppen megfordítva gondolják Isten szerintük nagy gonddal s eperget i a pelyvát, hogy lehető
sok legyen a tűzre s aztán úgy meUesleg gondoV a
tiszta búzára is.
2. De nem fenyeget-e a végtelenül szent Isten, hogy
minden felesleges szóért számot kehl adnunJ!c1 .. , Igen!
De vi~ZOIl!t nem ígéri-e egyetlen pohár vízért a mennyországot?
Ismerünk lel:keket, akik valóságos aranykalásszaL
ékes rónaságok s mégis ijedez.nek, mert magukban
néhány szá.l konJ!colyt vagy tövist is felfedeznek. Melyik
szántóföldön IlIÍIIlcs konkoly és pÍlpacs 1
Ámde azt ol'Vasták valami. aszkélikuskönyvben,
hogy e:ren hibá:k miatt a jócselekedetük is értéküket
veszwk. Pl. a hiúság a jócselekedetet értékteLenítí, sőt
búnné teszi. A szórakozottság miatt az ima, szentáldozás is vétek; a kis hazugság miatt a gyónás szentségtörés stb. Felelünk rá. A jócselekedetet kisérő rossz
szándék, ha az kizárólagos vagy ha súlyosan rossz,
a cselekedetet csakugyan bűnné teszi. Pl. ha valaki
csakis azért tesz jót, hogy hiúságát táplálja, kielégítse;
vagy pl. azért megy az égő ház oLtásában segíteni,
hogy ott raboljon, ez IOSSZ cselekedet. Ha azonban a
jócselekedethez bocsánatosan helytelen szándék is
szegődiJ!c, pl. azért is énekel szépen a templomban, hogy
dícsérjék is, akkor a cselekedet ,kettős: jó és rossz.
A jóért jutalmat, a rosszért büntetést érdemel. Igy
vagyunk az imát kisérő szórakozoltságga'! is. A füllentés pedig a SZJelltgyónásblliu csak akkor érvényesíti
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és teszi a gyónást szentségtöréssé, ha azzal súlyos dologban hamísítjuk meg a lelkiatya ítéletét. Pl. szándékosan elhaHgatjuk a nagy bűnt vagy a nagy bűnök
számát; a kis búnt nagynak tüntetjük fel vagy a nlligyot
kicsinynek.
Ha Isten csupán igazságos és szent, akkor tehát mi
gyarló emberek hiába dolgozunk, hiába imádkozunk,
hiába tanítunk, ápolunJ!c, mert annyi bizonyos, hogy
közben sokat hibázunk is ... Ak,kor tehát - minthogy
óÍiLlítólag a hiba a jót is megrontja - az istenszerető
Lé~ek sz;i,ntóföldjeis csak tövist és bojtorjánt terem!
Nem annyit jelentene-e ez, mint Istentől, aki a szántóföldet .műveli, vérével termékenyíti, minden bölcseséget; ,kegyelmi eszközeitől minden hatóerőt letagadni 1
Akkor hát a megváltás nagy művéne\c vége mégis csak
nagy fiaskó.
Tehát el keLl ismernünk magunkban a jót is s azért
Istennek háLával 'ta.rtozunk és dicsérell~lkel1 adóznunk. Az a mérhetetlen önlebecsülés az igazsággal és
igazságossággal ellenkezik.
Vajjon igaz és igazságos dolog-e, ha a rózsa,
amelyre a kertész annyi gondot fordít, - többet, mint
ezernyi más virágra - amely valóságban a kegyelem
sugara~ban fenségesen virít és istenileg szép, ha mondom, a rózsa csupa ham~ alázatból magán csakis a
tövist szemléli, látja, de ami rajta szép, attól elzárja
szemét és a sok munkát, amelyet a kertész ráfordífotl,
egyszerüen letagadja 1
3. De nemcsak Isten igazságossága és szentsége,
hanem mindentudása is bizalomra ad jogot és okol.
Éppen mert Isten mindentudó, mérlegeli hibáinJ!c
okát és súlyát is. Nagy jól tudja Ű, aki átlát rajtunJ!c,
hogy ,legtöbb hibánk nem gonoszságból, hanem gyarlóságból ered. Hány lélek hibázik, mert nem fontolta
meg eléggé, hogy mit mond, mit te~z és mi lesz cseLekedetének következménye! Behódolt gyengeségének,
elkapta a szenvedély heve. A küzdelemben túl~ágosan
k~erüJt, ideges temperamentu.mán nem tudott uralkodni. Mindjárt utána szörnyen szégyeli, bánja.
Még a földi bíróság is tekintetbe szokta venni az
körüLményeket. Mennyivel inkább az örök Bíró,
aki egyben gyengéden szerető atya is ... Vajjon a
szegény kimerült vasutast, aki elhibázta a váltót, úgy
büntetik-e, mint a merénylőt, aki szándékosan okozta
a katasztrófát 1
er:yhítő

S vajjon a mindentudó Isten, aki inkább kívánja
allelket meg=teni, mint ahogy az anya akarja gyermekét a tüzből kiragadni, nem talál-e mentő vagy legalább is enyhítő körülményeket? Vajjon az a kedves,
szelíd Úr Jézus, aki Péternek megparancsolta, hogy
nem 7-szer, haJDem 77-szer keLl megbocsátani, engedi-e
magát az irgalomban, könyörületben teremtményei által
túlLicítáltatni 1
Sokszor hivatkozunk az Isten igazságossága illusztrálása céljából a szörnyű emlékj elek re, amelyek ezt
megörökítik és szemlélhetővé tesziJ!c.
Ilyen mindjárt a vízözön, mely elsöpörte az emberi
nemet. Ámde magában a vízözönben is mennyire belevegyül az isteni jóság és irgalom megnyilatkozása!
Méltán és alaposan hihetjük, hogy az emberek miUiói
éppen a vízözönnek köszönhették örök üdvösségüket.
Ez téritette öket észhez és így a végső pi\.1anatban

július l.
IsteImel mégis csak kibékültek. Hiszen Szent Péter
apostol :maga elmODIdja, hogy Krisztusnak testétől elvált
lelke leszáLlott a poko.l tornácába és ott hirdette a
megváJltást azoknak is, "akik addig, míg Noé bárká;a
épült, hitetlenek voltak", nem tértek meg (I Pét. 3,
19. 20.) s csak a végveszélyben békültek ki lstenükkel.
Igy va.n ez a háborúkban is.
No meg alighogy lezajlott a vízözön, az Úr elfogadja Noétól az engesztelő áldozatot. Halljuk csak,
mennyi irgalom, jóság nyilatkozik meg igéiben: "Nem

átkozom meg többé a földet az ember miatt: mert ha;lik
a rosszra az emberi szív érzése s gondolata iI;úságától
fogva s nem su;tom többé valamennyi éló lényt, úgy
mint ·tettem. Míg tartanak a föld nap;ai, vetés és'
aratás, hideg és meleg, nyár és tél, é;tszaka és nappal
meg nem szűnik többé." (Gen. 8, 21-22.) Ennek jeléüJ
adja az eget a földdel áthidaló szépséges szivárványt.
Ha majd látju:k, .emlékezzünk meg arról, minek a szimboluma! Nemde az örö-k isteni irgalomnak?

Utaak
Pedig semmi nemtelen DÍncs Istenben, hanem ellenkezőleg Ö maga a szépség, jóság és nagyság.

Gondolj minden szeretetre, amely .már itt a földön
sugárzott, lángolt, melegített és hevített. GOllJdolj az
anyai, atyai, jegyesi, hitvesi, baráti szeretetre! Gondolj
az ellenségszeretehel Gondol.j a szentek hősi szeretetére! Milyen szép! Mindez pedig halová.ny sugár Iste~
irgalmas szeretetéhez! Hiszen Isten nem ilyen vagy
olyan szeretet, ekkora vagy akkora szeretet, hanem
mint János a Szenrllélek sugaLmára mondja, maga a
szeretet. (I Jn, 4, 8.)
Aki nem szeret, - teszi hozzá János - nem is
ismeri Istent. (U. o.) lsten nem azt akarja, hogy féljünk, hanem hogy szeressünk. Mert mint ugyancsak
Jánas mondja: "A szeretetben nÍncs félelem, hanem a
tö-kéletes szeretet Ikizárja a féleLmet, mert a fMelem
gyötrelemmel jár, aki pedig fél, nem ~ökéletes a szeretetben." (I Jn. 4, 18.)

FigyeLjük csak meg, amH az Úrtól imént hallottunk!
Tudja, elismeri, hogy "az emberi szív érzése és gondolata if;úságától fogva a rosszra ha;lik". Ez már az
áteredő bűn szomorú öröksége: Hányszor, mikor mi
valamit magunkban vagy másokban gonoszságnak
ítélünk, nagyrészt az adoUságnak, temperamen1umunktiak, hajlarnainknak kifolyása, eredöje. Isten tudja ezt.
És mi nevelők ezt tudatlanra vesszük?

Igy beszél a szeretet apostola, aki Jézus Szíve
legjobban volt informáilva, mint aki ennek
a Szívnek verését hallotta, mikor az utolsó vacsorán
az isteni 'kebelre borult.

Isten csak az öntudatos gonoszságot sujtja, a gyengeséggel szemben megértö, részvevö szíve van.

nem hívott volna bennünket az Egyházba, a Kongregációba ... stb. Távol van tehát töle, hogy ami halálunkat akarja.

Igen! lsten irgalmas! Nemcsak igazságos!
Igazságosnak leIlJIli annyi·t tesz, mint éppen annyira
büntetni, mint amennyire ezt a bűn megérdemli és nem
jobhan. Irgalmasna k lenni annyi, mint nem büntetni,
részben vagy egészben a büntetést elengedni.
A szorongó lélek azt hiszi, hogy millJdent neki kell
elszenvednie és arra nem is gondol, hogy az Isten
irgalmas is és így az igazi bünbánónak a bűnt el is
engedheti. Mint Pál mondja (Kol. 2, 14.), adósságlevelünket szét is tépheti. Meg is tette a kereszten!
Gondolj az evangéliumi király és szolgájának parabol:ájára! A király az, aki nagyleLküen, királyi gesztussal óriási adósságot elenged. A szolga pedig az,
aki fojtogat. Ez ugyancsak szolgai és nem királyi dolog.
Az aggódó létek a két szerepet felcseréli. Ö, gondolja,
megbocsátana szolgatársának, de a Királytól fél, hogy
az majd fojtogatja öt. Valóban ez nem hízelgő fel.fogás Istenröl! Ne adj Isten arcára ilyen rabszolgavonásokaA! Az evangélium Öt nem mint tirannust, zsarnokot festi, hanem mint lúrályi atyát avagy atyai
királyt. Nem a pogálly Zeus Ö, aki villámokat szór
és tigrist tart a lábánál, ahogy öt a pogány képzelte,
.hanem atyánk Ö. Mennyivel megtisztelöbb ez reá!
Hogyan állna egy atya az utókor előtt, akiről azt
olvamók, hogy gyermekei színe előtt mindíg csak
rettegtek. Olyan atya, aki nem tudott megbocsátani és
feledni, aki a tévedéseket, botlásokat folyton felhánytorgatta. Igazán csúf bélyeget hordana homlokán az
ily atya a történelem iapjain. HerosztraJIoszi dicsőség
volna magát így vésni be az emberiség emlékébe.
Az aggodalmas lélek ilyen rémalakot állít maga
elé és azt elnevez i "Istennek".

érzelmeiről

Mit is mondott Manue felesége?

"Ha az Úr meg akarna ölni minket, akkor nem
fogadott volna el tólünk egészen elégó áldozatot", akkor

A Bölcseség könyvében erröl minket külön is biztosít: "Hiszen Isten nem alkotta a halált és nem leli
örömét az élő veszedelmén." (Bölcs. 1, 13.) "Mert szereted, Uram, mindazt, ami van, mert mit sem útálsz
abból, amit alkottál, mert ha ·gyülöHél volna bármit
is, meg sem teremtetted, .meg sem alkottad volna."
(U. o. 11, 25.) "Elnézed az emberek bűneit a bűn
bámatért." (U. o. 24.)
"Ezért a tévelygőket megfedded egy keveset. Vétkeikért megdorgálod öket és lelkükre ,kötöd, hogy a
gonoszságtól elfordulva, benned higgyenek, Uram!"
"Be jó, be kegyes a szellemed, Uram, mindenekben'"
(U. o. 12, 1-2.) Naponta mHliónyi jótétemény a természet és kegyelem rendjében hirdeti: "Mert Ö jó és
mert irgalma örökkévaló!" (135. zsolt. 1.)
Kell-e egyéb bizonyíték, mint az, hogy Ö Fiát nekünk
küldte, nekünk adta?1
"Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az Ö egyszülött Fiát adta, hogy mindaz, aki öbenne hisz, el
ne vesszen. hanem örök élete legyen. Mert nem azért
küldötte Isten Fiát a világra, hogy ítélje a világot,
hanem hogy üdvözüljön a világ ő általa." (Jn. 3,
lb---17.)
Pedig, Istenem, .milyen is ez a világ! Milyen volt
és milyen most is! Isten úgy bánik vele, mint aki hülye

gyermeket nevel. Mennyi türelemre van szüksége!
Azért is a végaktkord legyen: "Nem vettétek a
szolgaság lelkét, hogy féljetek, hanem vettétek a
gyermekkéfogadás lelltét, amelyben azt kiáltjuk: Abba
(Atyánk)!" (Róm. 8, 15.)
(Cohaus után.)
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Utaak
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Elelszagú lel~iség
Irla

Sokkal többen imádkoznak, mint gondolná az
ember. Hányan - még protestánsok is - csendes délután okon bemennek néhány percre templomainkba, hogy magukba szálljanak, hogy valamikép megtalálják az Istent.
Sokan vannak, kik szeretik a vasárnapi misét
s talán még hétköznap is korábban kelnek, hogy
misét hallgassanak. Jól esik kikapcsolódni kissé
az élet közönséges, hétköznapi kereteiből és pár
percig magasabb légkörben élni.
Sokan szeretik a hosszú imádságokat, szeretnek hosszan elbeszélni az Úrral. S nagyon jól
teszik.
De kevesen vannak, kik mikor kilépnek a
templomból, nem éreznek magukban - többékevésbbé tudatosan - valami szakadást, valami
átlépést egészen más életsíkba, egészen más világba. Bocsánat a hasonlatért, de a miséről kiáradó
tömeg sokszor hasonlít a neonfényes mozikból
előadás után kiözönlő publikumhoz. Épp olyan
csodálkozó tekintet, mintha távoli országból most
érkezne meg, visszazökkenés a megszokott
prózai kerékvágásba egy szép álom után.
És itt a veszély. Ho~y ha a napi életünk, az
anya~i vilá~. at élet, ú~y amint adva van, nem
jól illik a lelki fello~ásunkba, akkor valamelyik
a kettő közül könnyen álomszerűnek tűnik fel.
Az átlagközönségnél ez persze a kegyelmi élet
lesz - és így hétköznapi élete jórészt független
lesz vallási elveitől. Azoknál pedig, kik igyekeznek lelki életet élni, közel áll a veszély, hogy a
természetes világ fog feltűnni álomszerűnek, alig
létezőnek. Furcsa szakadás áll be közte és az
élet között.
És nem egyszer még lelki könyvek is megerősítik ebben. Nem egyben, ha nem is egész
kifejezetten, de ott lappang a gondolat: nem ebből
a világból valók vagyunk. Minden gyanús, ami
kapcsolatban van anyaggal, földi örömmel, profán tudománnyal, minden rossz, amit az emberek
nem kizárólag Isten iránti szeretetből tesznek.
Különös ellenségeskedés fej lődik ki köztünk és
az élet között, a távolság nőttön-nő - s mindez
szent. jelszavak alatt. - Mert a természetfölötti
mindenekfölött. Mert egy szeretetfohász többet
ér, mint egy országra szóló szociális szervezkedés.
Egy titkos áldozat meg ezer lelket menthet meg.
Nem igaz a természetfölöttinek ez az értéke?
Hála Istennek, igaz. A baj csak ott kezdődik,
mikor nem azt mondjuk: a természetfölötti a fontosabb, hanem hogy csak ez fontos. A természetes semmit sem számít; pusztuljon.
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Pusztul is. És pusztulnak vele a lelkek. És
idegenek veszik át iskoláinkat, szervezeteinket,
embereinket, idegenek diktálják az emberiség
gondolkozását nyomdákban, gyárakban, rádióban,
filmen. Igy van nem egy országban.
Mert mindez semmitérő földi hiúság. És az
Egyház oszlopai talán világrészeken át beleremegnek és milliók, kik keresik a fényt, nem
találják meg az evangélium világosságát, mert mi,
a világmegváltó örömhír, az evangélium birtokosai, bezárkóztunk kis pincelakásunkba. Talán
úgy mondjuk szent áhítattal: katakomba. Pedig
csak magunk-építette lelki betonóvóhely, ahol
meghúzódunk, hogy mentek legyünk és távol
legyünk a világ gonoszságától. úgy is visel:kedünk,
mint óvóhelyen szokás. Nem tudunk semmit a
kint történő eseményekről; ha meg itt-ott robbanás hallatszik, még jobban behúzzuk a nyakunkat. És örülünk, hogy mi ilyen biztos helyen
vagyunk. Hogy sikerült elfelejtenünk mindent,
ami erre a szánalmas földi életre emlékeztet. És
nyugodtak vagyunk. Nem bánt a gondolat, hogy
milliók kint fáznak és éheznek. Nincs talán megírva, hogy "kisded nyáj", hogy "kevesen a választottak"? Talán az Úr Jézus nem egészen elhagyatva feszíttette magát két csupasz fára? Néha-néha eszünkbe jut: nem egyoldalú beállítás ez? Tényleg a kereszténység ilyen sötét, peszszimista, sokszor leverő? De elhesseget jük ezeket
a gondolatokat, mint a kísértést. Kicsit rosszul
esik, hogy sok minden téren lemaradtunk, de
belenyugszunk és később még büszkék is vagyunk
rá, mondván, hogy itt látszik, mennyire lelkiek
vagyunk. Alig vesszük észre, hogy kissé a
"beati possidentes" szerepét játsszuk, a gazdag
emberét, ki magas fallal keríti kertjét, hogy be
se lássanak, s mikor belépő koldust lát, azt
mondja: dobjátok ki, mert meghasad a szívem,
ha ránézek. Mi élvezzük az isteni napsütést, talán
naponta esszük az Élet kenyerét; hogy a többiek
dideregnek és lelkileg éhen pusztulnak - arra
nem szeretünk gondolni.
,
Jézusom, itt a Te világosságodra van szükségem. Azt mondtad, kérjetek és adatik. S hogy
a bizalomnak nem tudsz semmit megtagadni. Uram,
add, hogy lássaId Hogy ne valami zugkeresztény
legyek, necsak másod- és hannadkézből kapjam
a keresztény lelkületet, hanem Tőled. Tőled, ki
az Emberfia vagy, ki magad vagy az Élet. Hogy
valamikép megsejtsem az élet és természetfölötti
élet egymásba fűződő, csodálatos összhangját.
És megértsem, hogy nem a holtak Istene vagy,
hanem az élőké. Az életé.

július l.

Uta.ak

)\ Larálságról
Irha: Vál,..1 Hugó O. S. B.
"Jó baráJl nélkül nem bírsz élni; s ha
nem Jézus a te legföbb barátod, nagyon szomorú és levert lesz életed."
(Kr. köv. 2, 8.)
SzereteMe vagyunk teremtve és ez a szeretet növekedni, fejlödni akar és utat keres magának. Önmagában nem tud fejlödni, azérlkell neki valaki,
akire irányuljon és akiben teljessé legyen. Istentől
belénk oLlatt, lelkünk természetéből fa·kadó vágy ez,
mely 11'karva-akaratlan fölfakad a lélekben és oLthatatlan szomj úsággá fokozódik
ALig találhatnék erre szebb és találóbb példát, mint
Szent Gertrud életének egyik kedves jelenetét. A
Szentléleknek ez a választott jegyese 25 éves koráig
imádságban és munkában Itöltötte napjait, mint a
többi növér. Buzgó volt, de csak úgy valahogy, amint
mi vagyunk buzgók: többet törődött hiábavalóságo·kkal, mint saját lelkével. Akkor Isten belső nyug,talansággaJ látogatta meg, melyet nem tudot't mire vélni
és amely nagyon szomorúvá tette őt. Egyszer aztán a
végtelen bölcseség ezt is tudtára adta neki. "Egy napon - írja a Szent - a prima előtt az udvarra mentem és leültem a kis tó szélén. A csobogó víz átlátszósága, a fák zöldje, a madarak, kivált a galamboknak
szabad szárnyalása, f&ként azonban ma.gános ülöhelyemnek titokzatos csöndje jót tett lelkemnek. Kezdtem fontolóra venni, mi kellene még ide, hogy teljes
legyen a boldogság mértéke. És úgy gondoltam: barát
kellene nekem, meghitt, ragaszkodó, odaadó barát,
aki ezt amagányomat megédesítené. S akkor Te, ó
Istenem, bírhatatlan boldogság szerzője, magadra irányitottad gondolataimat. Megmutattad nekem, hogy ...
galambok mó'djára a földi dolgokat magasból kell
néznem és szabadszárnyalással az égiekre kell föllelldülnöm, hol aztán lelkem e világ gondolataiból és
gondjaiból kiszabadulva egészen Veled, csak Veled fogk.. lkozik ... Lelkem egész nap tele volt ezzel a gondolattal. Mikor aztán este lefekvés előbt térdenáIlva
imádságba merültem, hirtelen 'eszembe nyilalIott ez a
szó: Ha valaki szeret engem, az én beszédemet megt.actja; és Atyám is szereti öt és hozzája megyünkés
lakóhelyet szerzünk nála. (Ján. 14, 23.) És az én sárszívem megérezte, hogy le jelenvalóvá lettél ... "
"Barát kellene nekem, meghitt, ragaszkodó, odaadó barát ... " Előbb-utóbb mindenkit 'elfog ez a vágy,
de kevesen vannak, akiknél úgy folytatódik minden,
mint Szent Gertrud életében. Megvan bennünk a titokzatos nyugtalanság, az elfojthatatlan szeretet-szomjúság, mi sem tudjuk talán mire vélni az egészet, pedig
Isten oltotta belénk. Aztán hamarosan megérezzük,
hogy Kempis Tamásnak igaza van: "Jó barát nélkül
nem bírsz élni; s ha nem Jézus a te legföbb barátod,
nagyon szomorú és levert lesz életed." (Kr. köv. 2, 8.)
- Jézus tehát az én legföbb barátom, az a meghitt,
op,aadó, hü:;éges barát, akit Szent Gertrud is keresett.
Ehhez kétség nem fér, mert ö maga szólított így
engem és kötelez rá teremtményi mivoltom és egész

(Kőszeg)

élethivatásom. A kérdés, rnely Istennek szentelt lelkeknél nem egyszer fölmerül és nem kis gondot okozhat, inkább ez: Vajjon csa,k Jézus lehet az én barátom? Mert ha azt mondom, hogy ő az én legfőbb barátom, akkor ezzel bennfoglaHI3JIl azt is mondom, hogy
lehetnek mellette más barátaim i.. Helyes dolog-e
a barátság Istennek szentelt lelkek között? Akadály
vagy segítség az Isten felé törekvésben? Melyek a helyes barátság föltét'elei és miképen lehet elkerülni a
veszedelmeket? - Ezek azok a kérdések, melyekre
röviden felelnünk kell.
Helyes dolog-e a barátság különösképen azokközött, akik teljeGen Istennek akarják adni önmagukat?
- Ez az első és fontos kérdés, melyre minden hoszszas fejiLegetés és fontolgatás nélkül is ezt válaszolhatjuk röviden: helyes, ha valóban az és nemcsak
bitorolja ezt a nevet. - Hiszen magáról az Üdvöz~tö
ről tudjuk, hogy benső lelki kapcso,latban volt Szent
JáJnoSJ&aI, Szent Lázárral és talán másokkal Ls. - Szent
Pálnak Titushoz és Timotheushoz való ragaszkodása a
Szentírásból ismeretes. "Nem volt nyugalma lelk~
nek, - írja az Apostol- mert nem találtam meg Titu.
t'estvéremet." (II Kor. 2, 13.) Más helyen ismét kifejezi
örömét és boldogságát, mert Isten megvigasztalta őt
Titus eljöV1etele által. (U. o. 7, 6.) - Nagy Szent Vazul
pedig ezt írja Naz. Szent Gergellyel való barátságával
kapcsolatban: "úgy tetszeltit nekem, hogy csak egy
lélek volt bennünk, mely két testet éltetett. Mindkettőnknek ugyanegy törekvése volt: hogy az erényt
gyakoroljuk, hogy életünket az örökkévaló javakkal
összhangba hozzuk s hogy mieJ!ött meghalnánk, már
elhagyjuk e mulandó életet. Jézus és a szentek élete
tehát több példát is tud mutatni a helyes barátságra.
Helyes dolog tehát a barátság, sokak számára nagyon is hasznos, nem egyszer gondviselésszerű, d~ ...
és ezt nem gyözzük eléggé hangsúlyozni, csak akkor,
ha valóban az. Me1'1 sajnos ma már sok IlliÍ!S lelki és
kevésbbé vagy egyáltalában nem lelki kapcsolatokra
használják ezlt a Krisztus Urunktól i. meg,szentelt szót,
úgyhogy nem egyszer éppen a nagyrahivatott lelkek
esnek súlyos tévedésbe és szenvednek mérhetetlen
lelki károka:l egyesek, nem egyszer a közösség is. Ezért
figyeljük meg Aquinói Szent Tamás meghatározását,
melyhen minden szó fodos és amelyből kifejthetjük az
egyedül helyes természetfeletti barátság föltételeit és
minden gyakorlati következményét.
"A barátság - írja - valaminek közlésére alapítobt, kölcsönös, jóakaró szeretet" "Amititia est
amor mutuae benevolentiae, fundatus super aliquam
communicationem."
A barátság első ismertetőjele tehát az, hogya barátok valamit közölni akarnak egymással kölcsönö.;en
(communicatio). Éppen ez az, ami összefogja őket, ami
a barátság szálaÍlt szorosra füzi. Viszont annak vizsgálata, hogy mi az, amit közölni akarunk egymással,
mindjárt eldönti azt is, hogy milyen és mennyit ér a
barát!;águnk, vagy hogy egyáLtalában megérdemli-e ezt
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a nevet. "Minél magasabb erényeket köilünk egymással, - írja Szal. SzeDit Ferenc - ammi! tökéletesebb
lesz a barátságotok. Ha tudományt közöltök egymá,,sal, bizonyos, hogy barátságotok igen dícséretes; de
dícséretesebb, ha erényeket közöltök egymássaJ ... Hát
ha még kölcsönös közléstek tárgya a szeretet ... a keresZlbény tökélete.;Ség; Istenem, milyen ért1Í.kes lesz a ti
barátságotok! KitOOö lesz, mert Is.tentöl jön; kitűnő
lesz, mert Istenhez vezet; kiltií.nő lesz, mert lsten az
összekötő kapcsa; kitűnő lesz, mert örökké fog tartani
IsJ~oeJljben." (Filowa 253.) Az anyagi és érzéki javakat,
a jólesö érzelmeket nem emHti, mert amely kapcsolat
ezelrne van alapítva, az eg'észen távol áll a barátság szónak a jelentését öl. Erre a kölcsölliös közlésll"e van alapítva a közmondás mély bölcsesége: Mon<id meg, hogy
ki a hará tod és én megmondom, ki vagy! - Ut ugyanis
két lélek öSSZlec:;endűl és egymásra taiáJ. Meg ke11
egyezniök életcélbarn, fölfogásban, eszményekben, lelki
hasonlóságban, de a barátság név, a mj igényeink szerint, csak akkor illeti ezt a kapcsolatot, ha megegyeznek az istenszereWhben és elsősorban ezt akarják közölni egymással. -. A baráhág - mondja egy másik
közmon<iás - vagy egyenlők ,között jön létre vagy
egyenlőkké ,teszi őket. (Amititia aequa les accipit aut
facit!) De ennek az egyenlőségnek a szeretet tökéletességében keJ,! elsősorban megleJ'!.nie, ami ,sajnos ritkaság és éppen ezwb az lsten előtt kedves, valódi barát:;.ág is.
,
A másik ismertetőjel vagy még inkább követelmény
talán még súlyosabb: a barátság kölcsönös jóakaró
szeretet. (Amor benevolentiae). Több van ebben és nehezebb megV'alósítani, mint az ember első pillanatra
gondolná. A lélek Hib teljesen felejti önmagát, szinte
kLlép önmagából és egész akarásával csak a másik javát akarja - lsten jránti szeretetből. Nem törődik
azzal, hogy lesz-e. haszna belöle vagy nem, csak a
másik lélek növekedjék aszeretelVben . .Julajdonképen
lsten az, akit szeretrnek egymásban és aki közöttük
van, mert másképen nem is vo,lna helyes ilyen teljes
odaadással tereml~mény felé fordulru. Ezért írja Szent
Ethelreda: "Ime, én és te, és remélem, hogy Krisztus
lesz közöttünk a harmadik." Lacordaire pedig így fejezi
ki ezt a gondolatot: "Nem tudok többé s~eretni valakit a néLkül, hogya lelkem szívem helyébe ne lopódzna
és hogy Krisztus köztünk megIelezve ott ne volna."
Nem az érzéki képek nek vagy érzelmeknek jáJt,ékszerei
az ilyen lelkek, mert nem azt s zel!" etik , amit látnak,
hanem a hit szemével keresztülnéznek a látsza'ton, a
mulandóság függönyén és a lélek mélyén megtalálják
azt, aki a l~szerehetreméltóbb: Istemt. "Lehet,
mondja Szent Agoston - hogy öreg barátod van. Szeretled tehát a görbe testet, az ősz fejet, a barázdás
homloko!, a ráncos arcot? Ha a test, amit látsz, eltorzult az öregségtiől és mégis szeretsz vaJ.anU,t, de a testet, amit látsz, nem szereted, mert eltorzult, honnan
látod hát akkor, amit szeretsz? Ha megkérdem:
miért szeretsz? Azt fogod felelni: ~zeretem, mert
hívő ember! Tehát a hitet szereted" vagyis Istent.
- Vagy más helyen még világosabban írja ugyancsak
Szent Ago:óton: "Az szereti igazán barátját, aki Istent
szereti barátjábalIl, vagy azéJ'!t, mert ott van, vagy azért,
hogy ott legyen. Ez az igazi szeretet." - Minden más
szeretetben benne van az önzés, a ferdeség, a tökéletlenség, mely n,em a másik javát keresi, hanem önmagát,
pedig a sreretet "nem keresi a magáét." (I Kor. 13.)
A jóakaró szerelet (amor benevolentiae) az önző
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érzékies szeretettől (amor coneupiscen.tiae) ebben a
második pontban talán ,még feltünőbben különbözik.
Sajnos ez utóbbi, melyet Szent Tamás haszonleső szeretetnek vagy gyönyörködtető szeretetnek is nevez,
sokkal gyakoribb az elöbbÍl1l,él. A rómaiak igen találóan
a fazek,as-baráltság nevet adták neki. Az ilyen barátSágnál a lélek nem Istent szereti, nem is a barátját,
hanem egy.szerűen önmagát. Akárhányszor elhiteltd az
ilyen önmagával is, hogy nagyon szeri!ti ;:t másikat és
ki is tart mellebbe hűség.esen, amíg haszna van belőle.
Vagyis nem őt szereti, han.em a hasznot, mely általa
származik. És itt nemcsa,k az anyagi haszOIlTa keU
gcmdDlnunk, hanem a hírnévben való növekedés, a hiúság legyezgetése, a kellemes érzelmek, hangulatok is
ide tartoznak. Ez utóbbiak miaU akar mmdíg melIet(1e
lenni, hízeLegni és becézni. Kinevet j ük, de a felnöttek
is csak úgy okoskodnak a leg,töhb esetben, mint az az
első osztályos, aki boldogan ujságolta édesanyjának,
hogy már három jóbarMja van: a Miú a száInJtanból,
a Béla a latLnból, a KáLmán pedig a magyar dolgozatírásból. L~het, hogy mi is csak így teszünk, csak nem
merjük még önmagunk elött sem ilyen nyHtan kif·ejezní. VaJIl:nak Szal. Szent Ferenc szerÍIllt olyanok, akiknek csak aza szándékuk, "hogy bizonyos természetes
hajlandóságukat kielégítsék, mely űzi, hajtja őket ...
másokat a hiú~ág vezet ebben: azt :képzeHk ugyanis,
hogy mgy dicsőség egy szívet meghódítani... Mindezek a barátságok, Filotea, rosszak, esztelenek és
hiábavalók." Ez nem barátság, hanem csak hamisíltvány, melyet - sajnos - nem egyszer éppen az nem
ismer föl, aki benn van és nem veszi észre, milyen kimondhatatLan károkat okomak egymásnak és így éppen
az ellenkezőjét édk el annak, amit az igazi baráJtJság
akar. Ezért mondja a Szen.tírás: ,;Ha barátot szerzesz,
próba árán szerezd és ne bízzál benne túlhamar; mert
van, ki jóbarát a maga idejében, de nem áll helyt
a szorongdás napján. Van barát, ki ellenséggé válik,
olyan barát, ki piacra visz gyűlölséget, szitkot, vi:;zályt. Van bar,át, ki asztaltárs, de nem áll helyt a
szükség napján." (Sir. 6, 7.) Az ilyen barátoknak
mindjárt első találkozáskor föl kellene vetni ök a kérdést, melyet Jézus mondott Júdásnak: "Barátom, mivégre jöttél?" Hiába csókolta meg, úgyis tudta a Mes(,er, hogy itt a harminc ezüstpénz, a haszonlesés, a
féktelen önzés dolgozik. - Az ig,a:ú és hamh barátság
úgy különbözik egymástól, mint a ,kavics agyémánttól;
m~van mÍl1ldkettönek az iSllllertetöjele, acsalhataHan
próbája.
Miután így Szent Tamás meghaltározása alapján láttuk, hogy a kétféle barátság lényegében hogyan különbözik egymástól, nézzük, hogy kel'etkezésükben, külső
megnyHatkozásaikban, gyi1mölcseikben és befejezésükben milyen különbségek mutatkozmak. Ezek nem egyszer úlbaigazításul szolgálhatnak számunkra.
A természetfölötti barátság l:assan keletkezik, kemény próba árán és nyugodt, min't maga az Isten, akire
alapít ják Olyan ez, mint a nap: csak messziről szórja
sugarait csendesen; velük tud gyógyítani, nevelni, élet.eIt alak~tani, de ha kelI, tud melegíteni is. Nyugodt,
megbízható, "minde"t eltűr, mindent elhisz, mindent
remél, mindent elvisel" (I Kor. 13.), és nem retteg attól, hogy meg,zűnik ez a barátság. "Úgy tekintik ugyanis
a dolgot, - írja Szent Terézia - hogy aki őket szereti, az az Istennek tesz szolgálatot, mert látják, hogy
lsten iránti szeret·ethől származik az egész. Arról
ugyanis meg vannak gyözödve, hogy sajátmagukban
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nincs semmi szeTetet(["eméltóság ... Ennek alapján aztán a fizetéslb is Ő S2íemt Felségére bízzák, s ha imádkoztak az illetőért ... úgy érzik, hogy föl vann.ak mentve
minden további kötelezettség alól." Ezért olyan nyugodtak, zavarlalanok Isten Ílránti sZJe(["etetiikben.
Ezzel szemben a rend~,tlen, önző baráliság hirtelen
lobban föl, mmt a szalmatüz. Nyug1alan, fél~y,
kizárólagos, . tud égetni és fek'ellére kormozní, de
ugyanolyan hamar ki is alszik, mint a szalmaláng.
"Találkoznak ketten, - írja Szent Agoston - három
napig egyÜJtlt járnak és már JlIeJIl akarnak elválni egymástól." (Sermo 385.)
A természetfölötti barátságban nincsen féltékenység,k,izárólagosságra való törekvés, sőt boldogok, ha
látjáJk, hogy azt, akit barát juknak tekiillltenJak, mások is
. szeriltík. Ezzel szemben az önző érzéki barátok tele
vatmak gyötreLemmel és féltékenységgel. Mindenki
mást kizárnak szeretetükből, lassankint még Istent
ús, mert gondolata'ikat, vágyaikat, érzelmeiJket ,teljesen
lefoglalja a rend~tIen vonzalom. Nem tűrik, hogy mások is szeressék és mások is vonzódja.nak ahhoz, akit
ők szerelnek, keresÍlk a magányt és á\ilandó rettegésben élnek, hogy esetleg elveszítik ezt a képz~lt barátságot.
.
Az igazi barátságnak különösen jellemző és fontos
ismeuibetöjegye a szent tartózkodás a közeledésben,
mely a másik iránti tiszteletből és nagyrabecsülésből
fakad. "Senki sem s·zereti a más~kat igazám, - írja
Newman bíboros - ha nem érez vele szemben bizonyosszent tisztelet,et. Ha jóbarátok áJtlépik a szeretetben eZA a belső távolságot, akkor lehet ugyan, hogy
még egyideig együtt maradnak, de a belső leIki egység
köteLé:kei már eLszakadtak" Ez a szent tisztelet bizonyos távolsághan 'la rt ja egymástól a két lel:ket és minden megnyilatkozásukon meglátszik, hogy nem saj át
rendeltLen érz.eIIJieÍlket ha j szol ják, hanem mindenképen
a má"ÍIk Iélilk lelki javát akarják munkálni. Megvan
bennük az odaadás, a közlékeny bizalom, az egyszerü
őszÍllJt&ég, die nem akarnak olyat is odaaJdJni, amH nem
adhatnak másnak. Az egyik lelki író szerint: "Nem
lépik át azt a szent kÖI't, melyben m:Ílnden léleknek
rnagábam kell maradnia Istennel." (Wolf.) Az ilyen lélek számára nem az a Legfontosabb, hogy minél bizalmasabb titkokat közöljön vagy halljon a másikról,
bár bizalmas hozzá, hanem az a legfőbb gondjuk, hogy
haladjanak a tökéletességben és minél inkább szentek
legyenek. Az igazi baráti lélek olyan, mim a müvészi
alkotás: valahányszor elmerülünk benne, mindíg új
szépségeket, új gondolatokat tud beImünk kelteni.
Csak lassan, Ilalán évEIk mulva sem bontakozik ki előt
wnk teljes szépségében és gazdag.lágában. Az olyan
művészi alkotás, mely első pillantásra kimeríthető,
unalmassá válik és többet r:em törődünk vele. Ilyen az
igazi .barát is, aki. semmiképen sem akarja birtokba
venni vagy átengedni az Isten számára fönntartallt
szent helyeket is. Tudatában van annak, hogy öket
csak Isten kapcsolhat ja össze és így barátságuk kifejlődése nem az erőszakos bizalmaskodáson múlik.
Ezzel szemhen a r€1lldetJen barátságban a lélek önmagát keresi és ezért gyorsan közeledik, mint a tűz
vész. Szenvedélyesen bele akar hatolni a másik lelkébe, ki akarja kutallini erőszakosan a legszentebb
tibkokat is és ehben a közeLedésben nem ismer határt.
Valóságos hajszát folyta~ mindezek után, mert ezek
által éri el barátságuknak kizárólagos célját: a jólesö,
céltalan, beteges érzelmeket. EzéJ'\1 keresi az alkalmat
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a hiza,Lmas közlésem, betegesen közölni és tudni akar
minden titkot, de ha sajáJt gyen,gwöl van szó, nrenten
bezárkóz~k, mert fél, hogy ezek végét vetheti,k a barátságnak.
A helyes baráitlffighan mutatkozó szent tartózkodással nÍillCs ellentétben az a nyilt őszinteség, nem egyszer 'kemény szókimondás, mely az igazi barátságnak
nem utolsó sorban Í:smertetőjelle. Egymással való érin.t- ,
kezésükön milg,láiI1s.2íÍlk, hogy itt nem az 6nszeretet, hanem az isteIlJSzereted: a középpont és minden ezért történik. "Az ~Iyen lélek - írja Szent Terézia - nem
képes kétszínűségre bará:lruval szemben, s nem tudja
elhaUgll<tni, ha hibát vesz é"zre bem.nük ... nem tudnak
hízelegni, sem pedig barátaik előtt valam~t eltitkolni.
Azoknak meg keU j'avulniok vagy vége a barátságnak, mert az ellenkezőt nem képesek, de nem is lilhet
elviselniök. A Ilandó harc volna ,közöttük... Semmi
fölött sem k'épesek szemet hÚJlyni s még aporszemet
is észreveszilk rajtuk. Merem IDOII1dani, hogy súlyos kere~zt nekik ez az érz el E1Jll. Annál boldogabb azonban
az az ember, akit ilyen lélek szerelt! ... Ú én jó Uram!
Bárcsak megadnád nekem a kegyelmet, hogy sok ilyen
barátom legyen!" - Nem törődik tehát azzal, hogy a
másik mit fog gondolni és IIie1Jll fél att61, hogy hátha
megneheztel, mert hisz akkor úgy.sem igazi barát. Az
sem számít, ha egy kis szomorúságot okoz vel,e, csak
szentebb legyen, mert ez a cél. Bárcsak megtanulnánk
úgy érezni és gondolkodni, mint ahogyan Szent Pál írt
a korintusiaknak: "Ha meg is szomorítottalak titeket
levelemmel, nem bánom meg; és ha meg is bántam
voLna, látván, hogy az a levél (bár ideig-óráig) megszomorított Hteket, most örvendek, nem azért, hogy
megszomorodJtatok, hanem azért, .hogy bűnbánatITa szomorodtatok mEg." (II Kor. 7, 8.)
Milyen más a hamis barátság szerelete. Nem mer
ilyen kényes dolgokat előhoznÍ, mert hátha megnehez.tel
és vége lesz a barátságnak, meg aztám az érzelmek hevében, a szalmaláng füst jében nem is'veszi észre a hibákat, nem ÍIS törődik vele, mert ha a jóleső érzelmeket,
hangulatokat elérte, ha hiúságát Helégítette, akkor
már nincs is célja a barátságnak.
Ha meg akarjuk különoo2ltetni az igazi és a hamis
barátsá,got egymástóI. akkor itt különösKépen is igaz,
hogy "gyümölcseiJkről ismeritek meg őket". Minden fa
annyit ér, amilyen gyümölosöt terem és minden barátság csak annyíra értékes, amilyen ldki és örök értékek
szánnaz:nakbelől'e. Az iga.2lÍ bará.t lassankint ,teljesen
kiemelkedik az önzésből és meg·tanulja azt, hogy
miképen lehet önmagát felejtve másokért élni. Ezzel
szemben a hamis barát egyre j obban belekeveredik a
rendetlen érz~lmek hálójába és önzése, féktelen vágyai nem ismernek határt. - A természetfeLetti barátság erősíti a jellemet, oLtal·ma az erénynek, tanácsadó kétségben, vigasz a szomorúságban. Nagyon igaz a
Szentírás szava: "Jobb, ha kebten vannak együtt,
mintha egy van egyedül ... Ha egyi:kük elesik, ninC3
aki fölemelje ... a hármas kötél pedig el nem szakad
egyhamar." (Préd. 4, 9.) Az érzelmeket hajszoló barát
viszont nem segítség, sőt gyökerében ássa alá a jellemet. - A Krisztus szerinti barátságnak legszebb gyümö'\cse mégis c~.ak a szeretet növekedése, mert a
szeretetnek megvan az a csodála,'los ereje, hogy azzá
tudja tenni a másikat, amit keres benne és amilyennek
látja őt. Mindkehten s~etve haladnak a szeretet útján
lsten felé, mert tulajdonképen Krisztus az, aki közvetít közöttük.' Érzik, hogy ők maguk nem sokat tehetnek
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egy lélek szépítésén és így mindketten Jézushoz fordulnak mi!leg szívvel és buzgó imával. Igy az Úr
iránt való s:z.eretet mindinkább előtérbe vonul és éppen
ez menti meg öket a lenyűgözö, kizárólagos emberszeretettől, mely a lelket szabadságától fosztja mi!g.
Erröl a barátságról mondja a Szentírás, hogy aki ilyet
talál, kincset talál (Sir. 6, 14.), mert nagyobb kincs
nem lehet,mint az életszeDIl.ség és az örök üdvösség.
Ezek után m!gérthetjük Szent ElTéd apát magasztaLását: "Minden .közül, amit az ember~ egymásnak
ajáJndé:kozhaJbnak, nem tudok szentebbet, nem tudok
has,znosabhat, ami 'után törekedhetnének, semmit, amit
nehezebb elérni, értékesebb átélni, ami nagyobb áldással járna, mint a barátság. Aldás a baxát..ág erre és az
örök életre nézve, mert meli!gi! fölkelti az emberbe~
az öss:res j ótulajdon.ságokat ... Nincs hata.1ma fölötttimk a szerencsétlenségnek, a szerencsében pedig megóv
a kevélység veszedelmétől."
Mindi!Z azonban csak a szellemi szeretetbel összekapcsolt barátságra vonatkozik, mert a másik kövclk=ményei nagyonis szomorúak. Nem tud mértéket
tartani, olyan, mint az embergyujtotta tűz, mely éget,
pusztít és nem ~smi!r hrutárokat. A szív rabja lesz egy
embemek, tele van nyugtalanságg,al, ez az érzelem lefoglalja képzeletét és minden gondolatát, úgyhogy
összeszedettségröl, belsö imáról, elmélkedésről szó sem
lehet. A f,ejlOOéshez szükségi!s belső csend helyett
ideges lárma tölt; el lelküket es így a ki!gyelem munká.ja teljesen meddő marad. Ez az érzelmi lekötöttség
csökkenti a munkaeröt, a kegyelem fogyatkozása pi!dig a bukás veszélyével fenyeget. Mindez csak fokozatosan. következ.í.k be, úgyhogy eleinrte még ök maguk
rem veszik észre, spt azt is elhitetik önmag ukkal,
hQgy nagy hasznukra van ez a barátság vagy i!gyenesen szükségük van rá lelki életük fejlödéséhez. A gonoszlélek is úgy tesz, mint ahogyan a kánai menyegzö
násznagya ajánlotta: elöször a jó bort szo,lgálja fel
és csak később, mikor már megrészegoo'~, akkor hozza a rosszabbat és sílányat. "Az ilyenek - írja Szal.
S:rent Ferenc - azon balg·a hiedelemben ringatódznak,
hogy efféle szeretet rendkívüli élvezetet nyujt, pi!dig

mennyire csalódnak! A helyett, hogy vágyaik teljesülnéIlJek, bizalmatlanság, féltékenység s nyugtalanság
gyötri őkcl."
HrtllJÍncs más módszer, csak a teljes szakítás, a
buzgó imádság és ami külOOösen fontos: a lelkialyával való teljes öszintJeség, az ő tanácsaim.ak pontos megtJarlása, mert a nyíltszívű leTh.ek fölött nincs hatalma
a ,kísértésnek. Különösen fontos ez azoknrá.J.,ahlk
közös élcihen élnek, mer~ itt még inkább fönnforog a
különbarátkozás veszedelme. Szent Terézia megengedi
ugyan nagyobb közösségeken belül a helyes barátságot, . de csaik akkor, ha igazán az. Az ilJ1elD. lélek ugy<mi3
úgysem fog elzárkózni másoktól és kifelé semmi :;em
látszik maj d ebből a szenrt kapcsolal'ból. Bizonyos
azonban az is, hogy saját ügyében senki sem lehet
biró és Ill.Í!nden esetben a lelkiatya döntésére ke\.! bíz-.
nurk az ügycl. Ami a lelkÍlatya tudta nélkül történik
ezen a téren, abban minden bizonnyal benne VaIIl az
önkeresés és a kevélység és csak nagy lelki kár lehet
a következménye. Az ilyen barátság úgyis megszüm:k
hamarosan, márpedig Szent Jeromos szerint ,,amelyik
baráJl.ság megszÜIlt, az sohasem létezett". Ez:rel szem"
ben a szellemi barátság örökre megmarad, mi!rt az örök
Isten kapcsol,ta egybe.
Inkább sohase lel!yen barátom haLandó ember,
minthogy két lélek súlyos károkat szenvedjen I Mert
hogy ilyen barátságra okvcllenül szükségünk volna, azt
semmiképen sem lehet állítani.
Emberek közJ! sürgösen barátot kel'esni nagyon veszedelmes, kockáza:tos dolog és lelki ká.r, a csalódás fenyeget:. Ha nem keresem és Jézus mégis megajándékoz egy tiszta, szent barátsággal, melyet ő kapcsolt egybe, megköszöDÖm, de ha nem küldene ilyet,
akkor nyilvánvalóan a.ZJt akarja, hogy mmt annyi választott léleknek, nekem se legyen más barátom Öraj'ta
kívül. Ö mindent ,tud pótolni és az ő barátsága valóban eleng'edhetetlenül szükséges nek:m, de öt senki
és semmi más nem pótolhatja. Ezért kell
jól a szivünkbe vésni Kempis Tamás szavait: "Jóbarát nélkül
nem bírsz élni; s ha nem Jézus a te legfőbb barátod,
nagyon szomorú és levert lesz életed." (Kr. köv. 2, 8.)

Minden ... unL:a istenszolgálat
Irla:

Gyárba igyekeztem hittanórára a tanoncokhoz. A
kazánkovácsok műhelyén kellett kereszlűlmennem.
Ahogy beléptem, elém tárult a zúgó, zakatoló gépek
tömege, megütött a munka zaja. önkénytelenül megálltam egy pillanatra. Megragadott a csodálatos erejű
és szerkezetű gépek látványa és a mellettük folyó,
lázas tempójú emberi munka. Hatalmas kazán épülö
testébe ,kattogó gőzkalapács verte a nagy vasszegeket.
Fülsiketítő lármája százszorosan visszhangzott az üres
kazán belsejéböl. Nem lehet kellemes egész nap hallgatni ezt az idegesítö, fülrepesztö zajt! A másik oldalon vakító tűzkemence lángjából éppen most emeltek
ki egy izzó vasrudat és odalartották a mázsás gőz
kalapács alá. Súlyos ütései alatt szikrázva, de enge-
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delmesen alakult, formálódott. Körülötte kormos arcú,
maszatos kezű, olajos ruhájú munkások sürögtekforogbk, izzadtak, keményen dolgoztak. És ahogy egy
pillanatra elnéz tem ott öket, szinte úgy láttam, hogy
egészen összeolvadtak és egybeforrlak a gépekkel,
kaxánokkal, dinamókkal. Önkénytelenül is az jutott
eszembe: vajjon ezeknek az embereknek munkája
különbözik-e valamit amellettük levö gépek munkájától? Robotmunka, gépmunka, rabszolgamunka-e az ő
teljesítményük is, melyet a gépekkel együtt mindennap
újból kezdenek? Vagy tudják, hogy miért dolgoznak?
Tudják, hogy mi az överej tékezésük, szakadaJtlan
munkájuk célja és értelme? Az-e, hogy miDdennapra
va.n egy darab kenyér az aszta,lon, a télre e~y meleg

július l.
ruhadarab, néha egy kis szórakozás, az öreg napokra
kevés nyugbér? És ·meIllllek le, telnek el egymásután
az élet napjai a gépies egyfonnaságban és s.zürkeségben! V'ajjon csak ennyi az emberi élet? Akkor nincs
különbség az állatok igavonása, a gép és ember munkája kÖZÖItt. csak a pénzért, csak a megélhetésért nem
volna érdemes az egész életet kemény mUDJkában, szakadatlan hajszában végig.küzdeni.
A gép és ember munkája közt meg kell lenni a nagy
különbségnek. Ezt a külŐlnbséget az adja, hogy az
embernek lelke is van. Az ember lelket tud adni a
ID'Imká,ba és ezáltal munkája örök él'ltéket nyer. A
dolgozó ember a munkálkodó Isten képmása, aki kiadta a parancsot: "Töltsétek be a földet és hajtsátok
ul'almaitok alá!" (I Móz. l, 28.) Az Isten mindezideig
mtmkáLkodi·k, az embemek is ez a kötelessége. "Aki
nem a'kar dolgozni, ne is egyék!" (II Tessz. 3, 10.)
Minden embernek kell valamilyen életpályát, foglalkozást választani. Ebben a mUilllkában tölti el az ember
életének legtöbb idejét. De az embernek mtmkája
végzésében is az Istenhez keU hasonlítania. Vagyis
lelket, szándékot, célt keH abba belevimú. A munkában eltöltöbb idővel ki kell érdemelniinlk az örök életet.
Hogyam lehetséges ez? úgy, ha Isten dicsőségére
végezzük azt. Ha minden reggel felajáJnljuk egész napunkat az Istennek. Ha Isten akantáit töltjük be mUllkánik végzésével. "Akár esztek, akár isztok, akár bármi
mást tesztek, mindent Isten dicsőségére cselekedjetek."
(I Kor. 10, 31.)
Igy lesz istenszolgálat az egész na.punk minden
munkája, nemcsak az imádság, a szentmisehallgatás, az
alamizsnálkodás. Istenszolgálat lesz, ha hivaJtaiban
vagyok, ha gép mellett izzadok, ha beteget ápolok, ha
gyermekeket tanítok, ha a konyhába.n végz~ a ·megszokOltt mtmkámat. Igy Jehet betölteni az Ur kíVIÍJllságát: "Mmdíg keU' imádkozni és a.bba soha bele nem
fáradni." (Lk. 18, 1.)
Aki megérti, hogy az emberi mtmka istenszolgálat,
az örök életért való küzdelem, az életpá,lyáját hivatásnak tekinti. Nemosak a pap, a. szerzetes élete hivatás,
hanem mindenkié. Istentől számára kijelölt út, melyen
az égbe juthat. Mindegy, hogy milyen mUilllkát végez
valaki. Ha istenszolgálatból, hivaJtásból teszi, akkor
nemcsak a pénzért dolgozik. Ezért is, mert e. nélkül,
anyagi javak néLkül nem élhetünk. De aki hivatásnak
veszi pályáját, szívesen fog többet is dolgozni, a fizetésen, kötelezettségen felül is, különösen az olyan
pályákon, ahol a felebaráti szeretet, az irgalmasság,
az ap09loli buzgóság, a testvéries érzés bőséges módot
nyujt erre. (Papi, orvosi, tanítói pálya, vezetőáHások.)
Ha hivatástudaltal dolgozna mindenki, nem lenne annyi
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pályájával elégedetlen ember, aki mindíg más szeretne
lenni, m.ásutt gondolja jobbnak a boldogulást, megélhetést.
Ha gOllJd'olok arra, hogy munkám istenszolgálat,
kötelessé~teljesítés, aikkor vigyázok is, hogy az pontos,
megbízható, becsületes legyen. Ha ·kevesebb is a fizetés, mo amemnyi jogos és igazságos, Isten dicsőségére
a·kkor se lehet félmunkát végezni. Ha mindenki istenszolgálartnak VenJD.é munkáját, nem lenne annyi ,kötelességmulasztás, lelkiismeretlenség, felelőtlenség, panamázás, csalás, sikkasztás, kapzsiság. Annyi unottan, zúgolódva, kényszerűségből végzett munka. Ha istenszolgálaJt lenne mindenki munkája, akkor nem lenne anmyi
kenyérirígység, konkurreJ;lcia, könyöklés, képmutatás,
törtetés, haszonlesés, önzés. Akkor a munkaadó tudná,
hogy a mun·kásnak van lelke is és nem lenne igazságtalan, kegyetlen. A munkás pedig úgy dolgozna,
mint a milánói dóm szobrásza: a legkisebb és legmagasabb helyre kerűlö szobrot is művészi kidol.gozással készítette, mert ha emberek nem is, lsten mindíg
látja. Az ilyen munka valóban nemesít. Az ilyen
munkának valóban "Istennél van a jutalma". (Iz_
49, 4.)
A középkori alkotások közt mennyi remekművet
talál az ember. Alkotóik beJ_diák minden erejüket.
Lélekkel végezték munkájukat, nemcsak béréTt. Ezért
nem lett az elnagyolt, felületes bérmunka, hanem
művészi teljesítmény a földi és örök élet szempoDJtjábóf
egyaránt. Mi IIJdott ezeknek erőt? Az, hogy miJKlíg:
Isten jelenlétébet. éHek, Istenért doLgoztak. rudták,
hogy lsten 'látj a . öket és Istenért csak tökéletes munkáJ! lehet végezni. Ez a jó szándék teszi imádsággá a
munkát is.
Igy is nehéz ugyltll a munka, a hivatalbeli, állapotbeli kötelességek teljesítése. Nehéz mindennap ugyanazon gép mellett dolgozni, kazánt föteni, a poros akták
fölÖItt gö=yedni, papi, mérnöki, tanári :kötelességet
ellátni, mosóteknő mellett állni, a lakást rendben tartani, gyermekeket gondozni. De velünk van az Isten
ereje és kegyelme és istentisztelet lesz a nehéz munka.
Imádság lesz az egész nap. Isten jelenlétének tudata
ad erőt, lelkiismeretességet, kitartást, munk8!kedvet.
Miért nem boLdogok sokan, akIk pedig alkotnak,
építenek, gyarapí-tanak, előbbre viszik az emberi kultúrát? Mert nem Isten dicsőségére dolgoznak és így
munkájuknak nincs örök értéke, osak földi: ideigtal'li6·
dicsőség, múló siker. Az Istenért végzett munkának
azonban örökkétartó· jutalma lesz: "Jól van, derék
és hű szolgám; mivelhogy a kevésben hű voltál, sokat
bízok rád: menj be urad örömébe." (Mt. 25, 21.)

IrodaloDI
Csávossy Elemér S. J.: SpODSa Dei. Elmélkedések
mélyebb lelki életre törekvők számára. Szalézi Művek,
1942. Ára: 2.20 P.
A könyv az Énekek Éneke gyönyörü szövege alapján rámutat arra az Isten és a lélek közötti szent
viszonyra, amelynek alapja, létrehozója és növelője
egyaránt a kegyelem. Az elmélkedések a kegyelem
életének és működésének egész széles skáláját fel-

ölelik. Aki komolyan, szomjazó lélekkel veszi kezébe
ezt a könyvet, annak lelkében megerősödik a hit é~
megterm.i az igazi gyümölcsét: "az áldozatos, odaado
és önmagáról lemondó szeretet életét", amely alapfeltétele minden mély lelki életnek.
Váth János: A hárfás lány. Budapest, Korda
kiadása. 1942. Negyedik kiadás. 95 lap. Ára: 1.60 P.
A szerző hosszú életé n keresztül sokat írt és mű-
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vei ismételten kiadásra kerültek. Irásművészetét jellemzi .egyszerűség, népies vonás, közvetlenség. Gondolatfüzését fémjelzi a kristálytiszta mondatszerkesztés. Lelkiségét a Unom megfigyelés, tisztult életszemlélet teszi vonzóvá. Ezek tehát a V áth-könyvek
legjellemzőbb adottságai. Kedves kis történet, mintegy
életkép elevenedik meg előttünk a könyv lapjain. A
vándorköszörűs kis családjával járja az országot. Míg
maga köszörülte a késeket és szerszámokat, felesége
is segített, máskor énekeltek és hárfáztak, a kislány
pedig csillagot vágott· ki szines papírból, melyet pálcára erősített és a gyermekek megvették. Igy éldegéltek napról-napra, mig az apa fogadásból meg nem
ivott félliter petróleumot és utána ennek az árát, a
pálinkát, amitől menten meghalt. Az új községi bíró
attól félt, hogy nyakán marad a községnek az özvegy
és árvája, azért kitoloncoltatta őket a faluból. útközben az asszony összeesik, beviszik a község szegényházába, ahol meghal s az árva a község szegény
asszonyánál mara.d. aki elhelyezi libapásztornak a
Málcsit. A kisleányt mindenki megkedveli, többen
támogatják, tanulni megy Sopronba, ahol résztvesz a
népszavazáson, mely a várost megmentette a magyarságnak. Közben beteggé lesz Julis, kis barátnője,
hazamegy, jelenléte és imádsága folytán Julis meggyógyul. Mindenki boldog és örül, MáIesi leginkább,
aki már sokat szenvedett, de bajai közepette önmaga
és mások vigasztalására gyakran elővette hárfáját,
melyet szüleitől örökölt. A fehér történet életszerű,
meghatÓ, élvezettel olvashatja fiatal és felnőtt, a falusi
élet egyik oldalát ismeri meg belőle.
Váth János: A Bambinó kis zarindokai. IV. kiadás. Budapest, 1942. Korda. 55 lap. Ára: 1.20 P.
Bájos képekben pereg le előttünk a könyv meséje.
A népszerű író elvezet minket egy vidéki magyar
pusztára, ahol egy egyszerű ember elbeszélése nyomán
nagy elhatározás ébred Kasznár Jóska lelkében.
Jóska most jött haza a karácsonyi szünetre. Az öreg
Istenes 5mbó éppen náluk van és mesél OlaszországróI, a szép városokról, az örök RómáJr61 és a
BambinóróL vagyis a kis Jézus szobráról, mely előtt
karácsony napján olasz gyerekek mondják el szebbnél-szebb beszédeiket. Jóska kitüzesedett képzelete
állandóan dolgozott, végül is kitervelte az utat Rómába. Néhány pajtásával felkészült, az otthoniak mit
sem sejtettek. A fiúk elindultak a határon túlra. Szerencsés véletlenek összejátszása folytán eljutnak minden nagyobb baj nélkül Postumiába, bejárják a tündéri Velencét, Firenze városát, megfordulnak Assisiben is és végre elérkeznek Rómába, ahol megnézik a
legszebb templomokat és épületeket, bejutnak a pápához, sőt Jóskának sikerül a Bambinó előtt gyönyörű magyar beszéd,et mondania, mégpedig az olasz
gyerekek előtt. Érdekessé teszi az egész utat, hogy
Jóska anyja is a zarándokok után indul az örök városba, itt csatlakozik hozzájuk és átéli fia nagy szerencséjét. A pápa sajátkezű írásával fényképét küldi
Jóskának szép és bátor szerepléséért. A rövid, de
rendkívül érdekes munka gyönyörüen mutatja be a
magyar fiúIélek romantikus lelkesedését, hazaszeretetét és mélységes hitét. A szerző munkája valóságos
leltára a fölclrajzi ismereteknek. Igy azután nemcsak
a gyermekek olvassák feszült érdeklődéssel, hanem
nagyon használhatják a tanítással és neveléssel fog-
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lalkozó felnőttek is, mert vázlatos és megbízható
vezérfonalat kapnak a műben jellemnevelő és földrajzi ismereteket közlö előadásaikhoz. A jelen negyedik kiadás maga a legjobb ajánlólevél a könyv mellett.
Zaymus Gyula: A piros fütyülő. Budapest, 1942.
Korda kiadása. 197 lap. Ára: 3.- P.
Elindul a történet egy kis vidéki városban s az
események Mirhay föszolgabíró Menyhért nevű fia
körül zajlanak le. Kaán tanár tótos kiejtése általános derűt és zenebonát vált ki a diákokból, s mikor
Kurkay tanár úr betekint a jókedvtől tomboló osztályba, a Mirhay-fiút hadonászni látja. Ebből az ártatlan tettből nagy bonyodalmak származnak. A Mirhay-fiú megbukik történelemböl, apja inasnak adja
az egész család ellenkezése ellenére. A fiú eleinte
kelletlenül érzi magát, de azután beleszokik új életkörülményeibe, több bravúros tettet visz végbe, többek közt kiment egy kisleányt a vízböl, aki nem más,
mint Kurkay tanár úr Éva nevű leánya. Közben a
családi tanács közbenjár Menyóért, hogy újra gimnazista lehessen, de a kemény fiú nem fogadja el az
ajánlatot, habár a rossz jegyet közben kijavította.
Róbert nagybácsi közbenjárására kikerül Párizsba, ahol
egyik gyárban tanul, közben egy Újfajta csavart talál
fel, melyet barátja Amerikában értékesít. Évente
hazamegy s titokban leteszi egymásután a gimnázium
osztályvízsgáit, sőt legutoljára érettségízik is. Ekkor
otthon marad, beiratkozik a pesti müegyetemre, később
egy gyár főmérnök e lesz és elveszi Évikét, Kurkay
tanár úr leányát. A romantikus történet valóban érdekes, detektívrészletek váltakoznak benne a csendes polgári élet leírásaival. Bájos alak Menyó keresztanyja, aki öntudatosan harcol keresztfia . érdekében
vagy Bundás Balázs mester jóságos személye, aki
egyszerű életbölcseséggel neveli kis inasát. Sikerült
Árasz kémelhárító és Bompain főmérnök ábrázolása
is. A szerző remekelt, mikor ilyen izgalmas regényt
írt. A mesének acímét a mű attól a píros fütyülőtől
vette, melyet a család egyik őse Rákóczi Ferenctöl
kapott ajándékba, melyet a regény végén Mirhay
Menyhért főmérnök kisfiának a kezében látunk.
Tiszta elbeszélés, mely sokszor könnyekre, máskor
kacagásra indít. A szerző egyik legszebb és legsikerültebb alkotása.

Szent Bonaventura. A tökéletesség kis tükre.
88 lap. Kapisztrán ny. Vác. (A lelki élet ferences
mesterei 3. sz.)
Két lelki oktatást tartalmaz ez a kis könyv: Az
egyik - úgy látszik - Boldog Izabella hercegnönek,
Szent Lajos húgának íródott, aki szegény nővér,
"Isten boldog kis cselédje" lett, mint Bonaventura
egy helyen megszólitja, hogy megnyerje magának az
Istent. A másik BIankának, Szent Lajos leányának,
spanyol Ferdinánd menyasszonyának készült.
Ahogy olvassuk a mély bölcseségü írást, szinte
megjelenik előttünk ez a két királylány. Milyen lelki
életet élhettek, hogy így lehetett nekik írni I Hát még
aki így tudott írni! Aki csak úgy futtában, ezer más
munkája közt ennyi kincset tudott pár lapon fölszínre hozni! - Az ilyen munkák magyar kiadása örvendetes gyarapodást jelent lelki irodalmunk ban és
igaz lelki emelkedést azok számára, akiknek módjukban lesz elolvasni.

VÁTH JANOS KöNYVEI:
Mindíg kedvenc olvasmányai voltak a magyar
ifjúságnak. Két jól sikerült művét jelentettük meg az
utóbbi hetekben.
HARFÁS LEANY
című művében egy kis soproni leány kedves történetét írja le. A kis Málcsi kedvességével és jószívűsé
gével minden olvasó rokonszenvét megnyeri. Igen jó
hatással van a ~yermekekre az egyszerű kis libapásztor leánykának grófkisasszonynak is díszére váló
jelleme. Ára 1.60 pengő.
A Bambinó kis zarándokai. A dunántúli Kasznár
Jóska és kis barátai kalandos utazását rajzolja
meg ez a kedves kis könyv. Tanulságos olvasmány, mert élénk útleírás is van benne. Vallásos
tárgyánál fogva pedig a kis Jézus íránti szeretetet
ébreszti fel a gyermekszívekben. Ára 1.20 pengő.
Új kiadásban jelent meg P. Csávossy Elemér S. J.:
ÉRD ANGYALA
c. mű. A könyv a 10 esztendővel ezelőtt elhúnyt
Bogner Mária Margit vizitációs nővér életét tartalmazza. Ára 2.20 P.
E.:y leány élet elindul a jó Istenhez vezető úton cÍmű
füzet 16 oldalon mélynyomásos képekkel Bogner
Mária Margit életét mutatja be. Án csak 20 fillér.
Bámulatos hatással van az emberre
SZENTEK ÉS NAGY EMBEREK
életének olvasása. Kiadásunkban a következő ilyen
életrajzok jelentek meg:
Trochu-dr. Árvay: AZ ARS-I PLÉBANOS.
Vianney Szent János gyenge diák volt, szinte
kegyelemből szentelték pappá. Az életben azonban
jelesre vizsgázott, mert nálánál kitünőbb lelkipásztort,
szcntéletübb papot keveset mutat fel a történelem.
Kiváló gyóntató volt, csodatevő látnok. Regénynél
érdekesebb életét a világ minden nyelvére lefordították. Ára 5.- P, kötve 7.50 P.
Monin abbé: Szól az Ars-i Szent címmel pedig a szentéletű Ars-i plébános egyszerű, de vonzó szentbeszédeit közli. Ára 2.50 P
Bouffier: Jézus nyomában. Roppant korszerű olvasmány, mert az akkori idők nagyon hasonlítoUak
a mostanihoz. A könyv tulajdonképen Boldog
Pignatelli József regényszerűen hányatott, szenvedésekkel teljes élete. A mai kor megrázkódtatásaiban bátorságot és az isteni Gondviselésben
határtalan bizahnat önt a lelkekbe. Ára kötve
5.20 P.
Petruch Antal S. J.: Jézus Szíve apostola. A néhány
évvel ezelőtt elhúnyt nagy apostoli léleknek,
P. Biró Ferenc jézustársasági Atyának élete.
Rendkívül szerette Jézus Szent Szívét és a magyar népet. Életrajzából sokan tanulhatnak, különösen azok, akik az apostoli életre szán ták
magukat. Ára 3.- P, kötve 5.- P.
Zakar András: Tihamér püspök élete. A legutóbbi
évek jeles magyar hitszónokának, az élete delében elhúnyt írónak életét túja elénk. Sok kép
. díszíti. Ára 4.- P, kötve 5.- P.
Gyenis András S. J.: Egyszerűség ösvénye. Kis Szent
Teréz életének olvasásába sohasem fáradunk
bele. Olyan kedves, olyan vonzó ez a fiatal Szent,
hogy mindenki örömmel veszi kezébe a könyvet,
amely Liziő kedves fehér virágáról szól. Ez a
mű Kis Szent Teréz erényeit köti csokorba. Ára
1.50 P.

Gróf Pálffy Erzsébet: Folignó rózsája. Folígn6i Angéláról szól ez a regényes életrajz. Az olvas 6 nem
tudja mit csodáljon meg benne, a feslett életű
asszony nagy bűnbánatát, csodálatos lelki átalakulását vagy a !!"egény ragyogó stílusát. Ára
3.50 P.
Endrődy László S. J.: Itt vagyok, engem küldjl Regénynek is beillik a missziókérl lelkesedő és célját meg is valósító Duchesne Filippine Szent Szív
szerzetesnő életrajza. A missziók iránt érdeklődőknek külön kedves élmény lesz a kis mű
olvasása. Ára 1.80 P.
SZÓRAKOZTATÓ IFJúSÁGI KöNYVEK:
Zaymus Gyula: Piros fütyülő. Egy gimnazista fiú története bontakozik előttünk, aki az iskolában
megbukik. Apja inasnak adja, hogy ezzel megbüntesse. A fiú megszereti pályáját és szorgalmasan tanulja a mesterségét. Évek során elvégzi
magánúton a gimnáziumot és híres feltaláló lesz
belőle. A magyar jellem szép apológiája a könyv,
telve izgató részletekkel. Érdekfeszitő, tiszta,
nagyszerű könyv. Az olvasó félszeme nevet, a
másik félszeme könnyezik. Ára 3.- P.
Csák László: Vér és láng között. Spanyolország átélte a kommunizmus borzalmait. Hősi lelkeknek
kellett jönniök, akik megtörték a vörös őrület
erejét és életüket is kockára téve harcoltak a
nagy felszabadulásért. Idősebbek és gyermekemberek egyaránt beálltak a küzdők táborába,
köztük a fiatal José barátaival együtt. José szerepén keresztül megismerjük a vörös pokol borzalmait, de a hős fehérek elszántságát is. A család, utca, iskola, katonaság, polgárok és urak
küzdelme villan meg a jól sikerült regény lapjain.
Filmszerű elevenséggel peregnek az események.
Ára 2.- P.
úJ MAGYAR KöNYVEK:
Babocsay János és Tóth Nándor: Dalos toruj'tékok. Tornaünnepélyek díszitésére, iskolák, cSe!!"készek és leventék részére. III. kiadás. Ára 1.50 P.
Dr. B. Grassl-Dr. Tóth Péter: A Premolltrei Relld
Szentjei. Éleirajzok és elmélkedések. Ára 2.50 P.
Haranghy Jenő: A rajzotú iskoléja kezdettől a miívészetig. Ára 12.- P.
Győri Péter János: Német-magyar kereskedelmi levelező. Német kereskedelmi levelek magyar fordítással és magyar-német kereskedelmi szójegyzékkel.
Horváth M. Emerencia n.: ŰlIJlepelü.nk1 Felköszöntök,
versek, kis színdara.bok. Ára 4.50 P.
Meszlényi Antal: Magyar sorsunk őrei Mohácstól
Trianonig. Ára 4.80 P.
Possonyi László: Szilágyi Irma. Regény a vértanú erdélyi tanítónőről, korunk nagy magyar bösnöjéről. Ára 4.30 P.
Strecke Ernő: út, Igazség. Élet. Időszerű elöadói
anyagtár az 1942. évi február hó 6--17-ig rendezett budapesti Actio Catholica szónok-konferencia előadásairól. Ára 2.- P.
Váth János: A BambiIlo kis zar6ndokai. IV. kiadás.
Elbeszélés. Ára 1.20 P
Váth János: A hárfás leány. IV. kiadás. Elbeszélés.
Ára 1.60 P.
Zászlós Márta: A hű kis gárdista. Jézus Szíve-ünnepélyre és gárdaavatásra. Kis színdarabok fiúk és
leányok részére. Ára -.80 P.

SZÜLŐK FIGYELMÉBE I

"Megáldom a házakat.
ahol Szívem képét felfüggesztik
és tisztelik"

A s~ünidő rendkívül alkalmas arra, hogy
l a t i n b ó l a g y e n g é n á II ó gyermekek
foglalkozzanak kicsit alatinnal.

igérte az ÚR JÉZUS Alacoque Szent Margitnak.

Játszva tanul a gyermek Magyar László piarista
tanár kitünő könyvéből, melyben két nyelven szerkesztett mondatok
sorakoznak
a nyelvtani szabályok szerint.
A könyv címe:

Ezt az ígéretét mindig be is váltotta. Milyen
szép lenne, ha minden magyar katolikus család
lakásában ott függne Jézus Szivének a képe.

Játszva latinul

E célból olyan

Ára 2'50 P.
Kapható kiadóhivatalunkban.
készíttetünk, amelyeken rajta van Jézus
Szívének mind a 12 ígérete. A kép gyönyörű
világos-drapp színű offset nyomással készül.

Egy ilyen kép ára csak 70 fillér.
Szép aranykeretben 4'30 P.

XIL Pius pápa Öszenisége imája a békéért
Tömegterjesztésre ajánljuk.

Ára csak 2 fillér.

A képek e hó végén készülnek el.
Terjesszük ismerőseink között!

IMA A HAZÁÉRT
A Bíboros Hercegprímás által elrendelt
imaszöveg. 1 darab 1 fílIér.

Templomi szobrok, keresztúti képek,

A hitoktatás .. súlyos kötelességét"
és világiak legjobb segítője a

esküvői keresztek, iskolai és falifeszületek, keretezett képek, mindenféle papíráru és írószer dús választékban kaphatók:

Kalolikus

Központ: Budapest, VIII., Mikuáth Kálmán-tér ....
Telefon: 136-185.
Hyomdaüzeme: Budapest, VIII., Csepreghy-u. 2.
Telefon: 136-113.
Kiskun.

Minden gyermek sokat tanulhat:
Farkas Éva:

ft. papság

nevelés

európai szinvonalon álló, Magyarországon az egyetlen
hitoktatási szaklap. Havonta l-én jelenik meg változatos
és gazdag tartalommal. Előfizetési ára évi 8'- P.
Ingyen mutatványszámot szívesen küld a kiadóhivatal:
BUDAPEST, m., SAN MARCO-UTCA 50.
(Papnövendékek 50 ofo kedvezményt élveznek.)

"M A R G I T V I R Á G O K"
címmel negyedévenként megjelenő újság jelent
meg Kassán. A lap Bogner Mária Margit vizitácíós
apácának most Rómában folyó boldoggáavatási
peréről és az újabb imameghallgatásokról tájékoztat. A lap előfizetési ára évi 50 fillér. A lap a
Kordánál kapható.

Csintalan Csöpi és Pajkos Palkó
cfmű

végző

(Kat. Hittanárok és Hitoktatók
Egyesületének Közlönye)

KORDA Ipari és Kereskedelmi Részvénytársaság
könyv-, papír. és kegytár.gykereskedésében.

Fi6kok: H6dmez6vásárhely, Kecskemét,
félegyháza, Kolozsvár, Szeged.

I

élvezetes és jellemnevelő történeteiből.
Ára keménykötésben 3'40 P.
Hitoktatók, nevelők nagy hasznát veszik.

Ifjúsági

imakönyveinkről,
részletre kapható könyvsorozata inkról
kérjen árjegyzéket!

I

II 'könyve'k Inegrendelfjetök a Korda 'könyv'keres'kedésében,
Budapest, VIII., HJ'kszdtfj KóbDón-tér 4. SZÓln.
Nyomatott : Korda R. T. Ilyomdájában . Budape.t. vm .. C..pre,hy.utca 2. (Felel0. : MeiDinfer FeroDc.)

cd

Utunk"

aszkéükus folyóirat.
Megjelenik minden hó l-én.
"
Felelős szerkesztő: dr. Czapik Gyula. Kiadja: a Korda Rt. (Igazgató:
dr. Czapik Gyula.) - Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, VIII., Mikszáth Kálmán-tér 4. szám.
Csekkszám: 42,881. Telefon: 136-185. Fiókkiadóhivatal: Korda-fiók, Szeged, gróf Apponyi-u.
20. szám. - Erdélyi főbizományos: Korda R. T. fiókja, Kolozsvár, Szentegyház-u. 2.
Előfizetési

ára félévre l P 80 fill.

Egyes szám ára 40 fiU.

Mikor a nyári nap aranyló tüzében
ságos Szűzet mint mennynek-földnek
édesanyához

ragaszkodó

gyöngédséggel

gyermek

égő

augusztus 15-én a Boldog-

csillagkoszorús

szeretetével,

királynőjét

lovagias

és hódolattal köszöntjük, voltaképen a

kereszténységnek

páratlan hitét

az

tisztelettel,
kétezeréves

valljuk, legszentebb meggyőződését

hirdetjük. Azt a fölséges tényt hisszük és ünnepeljük, hogy az Úr Jézus,
ki itt a földön élve, Jairus leányát, a naimi özvegy fiát és Lázárt föltámasztotta halottaiból, szentséges Anyját sem engedte át az enyészetnek, hanem halála után föltámasztotta Ot s megdicsőült testével felvette

a mennyekbe, hogy ott foglalja el örök trónját s legyen az angyalok,
pátriárkák, próféták, apostolok, vértanúk, hitvallók, szűzek és mindenszentek minden kegyelmet és tökéletes ajándékot közvetítő Királynője.
De ünnepeljük a Nagyboldogasszony t mint Magyarország áldott
Királynőjét is. Mert a Szent Szűz, akinek Szent István királyunk hódolattal ajánlotta fel e napon országát, népét és a Koronát, 900 éve
uralkodik rajtunk, segít minket az élet ezernyi bajában. Zászlainkon
az O glóriás képét hordozzuk, harcainkban az O nevét harsogtat juk,
átélt történelmünk és a közelmult csodás tapasztalatain okulva, áldott
Királynőnk élete titkairól elmélkedve az O rózsafüzérét imádkozzuk!
Igy lesz munkánk sikeres, alázatos és buzgó imánk Isten színe előtt
kedves, mert Isten Anyjának szeme pihen, áldó keze nyugszik meg
rajtunk. Az

... ,~

~~

'.... ,.~ a Boldogságos Szűz gyöngéd szeretetére, tiszteletére, az édesU~~ anyához való gyermeki ragaszkodásra nevel s a lelkekben az

~~~~~~~~~§~ érzelmi mélységeket akarja kifejleszteni, mikor a Magna Domina,
:
a Miasszonyunk, lelki életünknek Vezércsillaga szerető szolgálatára tanít, erényeinek utánzására, nyomdokainak követésére buzdít. Bár hódítana meg
lapunknak mai száma is minél több szívet igazságra, jóságra, szépségre szomjas lelket

a Szent Szűznek szolgálatára! Mert ha a Boldogságos Szűz a mi Királynőnk, szívünknek édes Asszonya, a mi Anyánk, akkor szívünk érzelmeit,

boldogságát

kisugároztat-

juk másokra is! Apostolkodjunk és tegyünk róla, hogy legyen a Nagyboldogasszony a
mi szeretetünk, tiszteletünk által más megfáradott,

lelki

békét-boldogságot szomjúhozó

szívnek kegyelemközvetítő, az Isten trónja előtt szószóló Királynője is!

vm

évfolyam, 12. uém.

Utaak

Wim mer M. Anzelm O. S. M.:

Szenl IslTiÍln
orllzágfelajánlása
J

Sohasem tudtam megindultság nélkül szemlélni azokat a képeket, amelyek Szent
István királyunk országfel. ajánlását ábrázolják. Pedig
ezek nem ritkán oly primitívek és annyira egyszerűek,
hogy valóban nincs semmi
megkapó bennük.
De hiszen nem is ez a fontos, mert lényegében véve nem is erről van szó!
Az, ami minden képen megkap, az a szent
király egyénisége. történelmi felajánló gesztusa
és annak az egész magyar életre gyakorolt kihatása.
Vegyük sorra ezeket az értékeket.
Az első, ami nagy hatással van reánk, az a
szent király, a honalapító Szent . [stván egyénisége.
Az Egyház méltán a szentek közé iktatta,
mert elsősorban és mindenekfelett Krisztus embere volt. Gondolataiban, érzelmeiben, cselekedeteiben Krisztus törvénye nyilvánult meg és
öltött testet. Beteljesült rajta, amit Szent Pál, a
nemzetek apostola mond a tökéletesen és minden
vonatkozásban keresztény emberről, hogy "Alter
Christus", Krisztus Urunk képmása és életének
egy emberi egyéniség formáj ához kötött megnyilvánulása a földön.
Krisztus kereszténysége megszentelte egyénisége oly túláradóan gazdag volt, hogy kincseit

1942. augusztus 1.

nem tudta magában tartani,
a benne felhalmozódott értékeket tovább kellett adnia,
másokra kellett pazarolnia.
Csak így tudta a lelki gazdagság okozta feszültséget levezetni, amit egyébként abban
a tudatban tett, hogy kötelessége bőségét másokkal
megosztani és a kegyelmi
gazdagságban mindenkit részesíteni. A történelem mondja el nekünk, hogy hivatását
mily lelkiismeretesen teljesítette. Ebben a vonatkozásban
kettős, húsból és vérből álló
emlékmüvet állított magának. Az egyik szerelmes
fia, a szűzies Szent Imre herceg, kinek oktatásába éS! nevelésébe gazdag lelke minden kincsét
belefektettei a másik a nemzet, melynek koronás
királya volt és amelyet a kereszténység, a
Krisztus-hit világosságával ajándékozott meg.
A

kettős emlékmű

pompásan

sikerűlt.

Imre, a királyi herceg, a szűzies iovag mélyen
szívébe zárta és hűségesen követte koronás atyja
ragyogó példákkal illusztrált intelmeit: egy szent
lábnyomába lépett és jómaga is a szentek dicső
udvarába kerűlt, mint egy sokat hányatott, de
tetőtől-talpig lovagias nemzet tüzes ifjúságának
védszent je, pártfogója és feledhetetlen eszményképe.
A nemzet, a szilaj fiatalok és a megfontolt
öregek felhallgattak szavára, elfogadták példáját,
nyomába léptek és büszke fejü,ket a keresztvíz
alá hajtották. István király bőségesen hintette és
hintette lelkük fogékony talajába az istení ige
áldott vetőmagvát. És megfogamzott, gyökeret
vert és kivirágzott a magyar lelkiség áldott humuszában, százszoros, ezerszeres gyümölcsöt hozott
és mindenkorra megváltoztatta a nemzet arculatát.

1
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Ubuak
Igy lett István apostoli királya annak a nemzetnek, melynek szívében mindíg lobogó lánggal
égett az apostoli gondolat és amelynek keze a
legvészesebb időkben is tele volt apostoli cselekedetekkel.
Igen, István, az apostoli király, az első koronás magyar fő megkapó egyéniség. Olyasvalaki,
akinek veszélyes a bűvkörébe jutni, mert abból
már nincs szabadulás.
A magyarság hálát adhat Istennek, hogy e
szent ember és uralkodó bűvkörébe jutott, és
attól - idestova immár ezer éve - soha többé
meg nem szabadult. Ennek és csak ennek a körülménynek köszöni, hogy mint a krisztusi kereszténység előbástyája Keleten, bevehetetlen védsánca lett a kereszt megszentelte Nyugatnak.

*

Isten szentjei előtt a jövő fátyolát is fellebbenti, hogy tisztán lássanak és elejét vegyék a
fenyegető veszedelemnek.
Nem tudjuk, hogy István, az apostoli király
mikor és mennyire látott a magyar jövőbe. De
hogy mélyen belelátott, az több mint valószínű.
Bizonyíték erre bölcs konnányzatának kimagasló
cselekedete: az ország/elajánlás.
Ha valaki, úgy István ismerte nemzetét. Tág
látókörű férfiú és jólértesűlt uralkodó lévén, világosan látta az országhatárokon túl ólálkodó
veszedelmet. Tudta, hogy mi lappang a töszomszédságban, hol, miért ármánykodnak és honnan
fenyeget idegen betörés. Azt is tudta, hogy e
tüzes vérű, büszke nemzet miként felel majd a
kihívásra, miként veszi tudomásul, hogy menynyire nem jó szemmel nézik a szomszédok kulturális és politikai megerősödését. Másszóval: világosan olvasott a jövő könyvében és nem ringatta
magát illúziókban nemzete sorsa felett.
Ez az, ami döntő fontosságú cselekedetre, történelmi jelentőségű lépésre, az országfelajánlásra
késztette.
Anyát, édesanyát akart adni a nemzetnek és
az édesanya ölelő, védelmező karjaiba akarta
vezetni a kulturális és vallási gyermekkorát élő
magyarság ot. Ismervén nemzete lovagias jellemét,
tudta, hogy a gyenge és mégis hatalmas anyakéz
szükség eset én majd megfékezi a szilajságában
fékezhetetlent és a döntő pillanatban majd viszszarántja, nehogy nemes szenvedélye tüzétől elragadtatva, vesztébe rohanjon. Tudta, hogy a
lovagias nemzet ennek a nemes anyakéznek de csak neki! - mindíg és feltétlen engedelmeskedni fog és hogy ez lesz a sokat hányatott
magyar jövő, a viszontagságokban gazdag magyar
történet végső biztosítéka.
A mondottak után semmi különöse! nem találunk abban, hogy István király, a magyar lelkiség
e feltétlen ismerője, Isten Anyja trónjához vezette
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a nemzetet és Neki, akit Patrona Regni Hungariae
- Magyarország Nagyasszonyának kiáltott ki,
ajánlotta fel az általa megszervezett birodalmat
és jóságos anyal<ezébe tette le annak jövendő
sorsát.
Hogy a nemzetnek ezzel tette egyik legnagyobb
uralkodói szolgálatát, azt valóban nem kell
mondanunk.
Azt sem, hogy ez volt őhozzá, a koronás
királyhoz legméltóbb gesztus.
A magyar történet - amit mindnyájan jól
ismerünk - fényesen igazolta István lcirály nagyboldogasszonynapi gesztusát és világosan bebizonyította, hogya magyarság ennek, vagyis
Isten Anyja hathatós pártfogásának köszöni a
vészterhes időkben tanúsított hősies magatartását,
mostoha viszonyok között végzett kulturális
munkáját és csodálatos nemzeti fennmaradását.

*
Szent István országfelajánló gesztusa, amely a
nemzet történetében már annyiszor éreztette hatását és érvényesítette befolyását, a mai viszontagságteljes időkben ismét aktuálissá, időszerűvé
vált.
Hogy miért?
Mert a nemzetnek a mai világégésben újonnan
szüksége van az áldott anyakezekre. Mégpedig
több o~ból.
Szüksége van az áldott anyalkézre, mert kell,
hogy ma, amikor nemcsak a nemzetek csatáját
vívják a hardereken, hanem az ellentétes és gyilkosan veszedelmes világnézetek mérkőznek meg
egymással a fűstölgő frontok mögött, Szent István nemzete ne veszítse el az irányt, ne térj en le a
hagyományos magyar Krisztus-szolgálat immár
ezeréves útjáról. Az áldott anyakéz eddig mindíg
megóvta a Krisztustól való elszakadás veszedelmétől
és megőrizte az evangéliumi szellemiség keskeny, de merész ívelésü ösvényén. Most
is, amikor tényleg minden kockán forog és új
korszakok hajnalhasadásánál tartunk, vissza fogja
tartani a nemzetet balvégzetű lépésektől és meg
fogja sokszorozni lelkében a Krisztus-hit fényárasztó világosságát! Szent István királyunk jól
tudta, mit tesz, mikor az országot a Nagyasszonynak felajánlotta és a magyarság sorsát az áldott
anyakézbe fektette.
A magyar nemzetnek ma újc;mnan szüksége
van az áldott anyakézre, mert a kusza világhelyzetből csak az kerülhet ki győztesen és életképesen, aki a krisztusi hitből kifolyólag a krisztusi erkölcs gyakorlati alapján áll és az evangélium törvénye szerint él. Történelmi értékű bizonyítékaink 'vannak arra, hogy István király nemzete mind államéletében, mind a családi szentély
meghitt falai között érvényre juttatta Krisztus.
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törvényét. Előfordult, nem tagadjuk, hogya krisztusi törvényhűség szent kötelékei, hébe-korba meglazultak, viszont az is igaz, hogy a nemzet felelős
őrei által meghúzott vészharang első kongás a
észretérítette az elkényelmesedetteket, amire az
egész nemzet ismét szorosra fogta az. erkölcsi
törvény gyeplőjét és amennyiben szükséges volt,
megújította életét. Nem a mi feladatunk pálcát
törni a magyar közelmult erkölcsei felett. Annyit
azonban megállapíthatunk, az anyakéz áldott
hatása ma is észlelhető. A vészharang ismét megkondult és a magyarság szinte parancsszóra megkomolyodott. Gyümölcse ennek a közélet szemmellátható megújhodása, a magánélet megtisztulása és elmélyülése. Kinek köszönjük ezt a jelen
nehéz és döntő órájában, ha nem a Nagyasszonynak, Akinek királyunk, István az országot közel
egy évezrede felaj ánlotta?!

Igen! Hálásak vagyunk szent királyunknak
ezért a gesztusért, mert érezzük, hogy a mai nehéz
időkben szükségünk van bizalomra. Ennek forrása pedig az áldott anyakéz, amelyben István
király előrelátó jóvoltából országunk, nemzetünk
sorsa nyugszik.
Ebben a tudatban megpihenhetünk és megújulhatunk Nagyboldogasszony napján és István
király ünnepén. Megtehetjük, mert a nagy király
fészket épített gyermekének, a nemzetnek. Ez a
Boldogasszony áldott anyakeze. Édes, meleg
fészek. amelyben otthon vagyunk és .ahol biztonságban érezzük magunkat, tudván, hogy az áldott
anyakéz minden jóleső, otthonias puhasága mellett kemény sziklára épített vár, amelyet ellenség
megostromolhat ugyan, de soha, de soha be nem
vehet.

Islen szépsége
Irlel MAner I.ejos

Isten tulajdonEágai közül még a teológia is Isten
szépségével foglalkozik a legszükösebben.
Vannak ugyan a nagy tudósok kÖllt is, akik ezt
a kérdést elég bőven tárgyalják, de többen csak úgy
futólag.
Mi az iskolában erre alig tértünk ki. Pedig van-e,
akit a szépség s ennek ősmintája és forrása ne érdekelne? Annak főoka pedig, hogy - még a teológiában
is - miért bámlak az isten:szépséggel oly mostohán,
magának a szépség-fog.alomnak homálya. Mi is az a
szép? Vajjon tiszta vagy vegyes tökéletesség-e és így
mondható-e formailag Istenről vagy csak átv~tt értelemben?

Mi a szép?
A szépség fogalmának meghatározásánál a modern
bölcselők

a legnagyobb zavart tü.ntetik fel. A legtöbben Kantot 'követik, aki azt mondja: "Szép az, ami
érdek nélkül gyönyörködtet." Eltekintve, hogy ez a
meghatározás nem mondja meg, mi a szép, hanem csak
körülírja, de már csak azért sem fogadható el, mert
ami engem egyáltalában nem érdekel, az nem is idéz
elő bennem semmi mozgalma;t és így nem is gyönyörködtet. A többi modern filozófus isrendesen a sajáJt
világnézete szerint igyekszik szépségfogalmat alkotni.
Máskép határozza meg a szubjektivista, a materialista,
intuicionista stb. Mindegyik a saját ízlése szerint
talál valamit szépnek vagy nem szépnek. Akad oly
filozófus is, aki a szépet egyszerűen a nemiséggel
azonosítja. A varangyos hé.kának a legszebb a párja,
mondja egyik esztéta. Igy vélekednek általában Freud
követői.
.
A főkérdés, a kérdés veleje az, vajjon a szépség
tisztán szubjektív vagy egyben objektív valami-e; a
szépség csak a formában van-e vagy pedig a dologban
magában is? Ettől függ a ,kérdés megoldása, vajjon
az erkölcsileg rÚltat lehet-e a formával széppé tenni?
Mi katolikusok térjünk csak vissza a mi klasszikusainkhOz. Nincs okunk őket szégyelni é!, elavultaknak tartani.

S. J.

Szent Agoston, a világ legnagyobb láng eiméinek
egyike a széphez szintén megkívánja, hogy gyönyörködtessen. Amde mi ébreszti fel bennünk ellt az esztéti,kai gyönyört? Alapja ennek - nézete szerint az egység a sokféleségben. ha ez feltűnő, áttetsző,
ragyogó. Igy ismerjük ugyanis allt meg, éspedig mindinkább. Ha az egység a sokféleségben rejtve .marad,
nem szembeötlő, az esztétikai gyönyör nem ébred fel,
a szépség nem érvényesül.
Szent Agoston szerint tehát a szépséghez három
dolog kell: egység a sokféleségben, ragyogó világosság és áttekinthetőség.
Meghatározására még visszatérünk.
Előbb azonban szálljunk keresztül 800 évet és kérdezzük meg a világ másik zsenij ét, a keresztény
teológia fejedelmét, Aquinói Szent Tamást. Mint vélekedik ő a szépségről?
Az angyali tudós, ahogy őt hívni szokták, a széphez ugyancsak három dolgot kíván: részarányosságot,
ragyogó világoss4got és a tárgy tökéletességét, jóságát.
A részarányosság - mondhatnók - ugyanegy az
egységgel a sokféleségben. A ragyogó világosság,
fényesség mint feltétel Agostonnál is szerepel. A
dolognak, a tárgynak jóságát, tökéletességét Agoston
nem emeli ki, csak feltételezi.
Midön mind a két tudós a ragyogó fényességet s
ebböL kifolyólag az áttekinthetőséget hangsúlyozza,
feltételnek szabja, nem a külső érzékeÍlnkre gondol, mégha ezeken át szüremkezik is a szép a lelkünkbe
- hanem értelmünkre, szellemi megismerő tehetségünkre hivatkozik.
A szép ugyanís mindíg valami érzékleletti. A dolgokban tehát voltaképen nem az a szép, amit látunk,
hanem amit nem látunk. Igy van ez, ha a szép a
művészetekben, mint zenében, festészetben vagy a szabad természetben, avagy tisztán szeHemi dolgokban,
mint Istenben, angyalban, lélekben mutatkozik.
MiDdent egybevetve tehát igazat adhatunk Kleutgen S. J.-nek, aki a szépet így határozza meg: "Szép
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a dolog jósága, amennyiben azt megismerve benne
gyönyörködünk."
lsten szép.
Bizonyíthatjuk a kinyilatkoztatásból. Isten megmondta önmagáról, hogy Ö végtelenül szép.
A Bölcseség könyve 13. részében felsorolva a mindenség egynémely nagyszerű dolgaÍlt, amelyek sokakat
annyira félrevezettek, hogy Istent láttak bennük, így
folytatja: "Ha már ezeket isteneknek gondolták, mert
. szépségük elbájolta őket, tudhatták volIUl, m e n n y ivel k i v á l ó b b ezek Ura, hisz a szépség szerzője
alkotta mindezeket." Tehát mennyivel inkább I Quanto
magisi
A Példabeszédek könyve azt mondja: ..Erő és
ékesség a ruhája (Istennek)." (Péld. 31, 25.) A Zsoltáros így énekeh "Uram, én Istenem, te felette magasztos vagy! öiItözeted pompa és ékesség, ruházatod
fényesség." (103. zs. l, 2.) ..Napkelettől napnyugatig
felragyog a Sionból (Istennek) dicsősége." (49. zs. l, 2.)
Vagy vegyük elő az Énekek Énekét, ahol Isten mint
szépséges vőlegény oly megkapóan magasztaJ.tatik.
Szépen' mondja a szentatyá'k kőzül Szent HiláI: "A
nagy dolgok alkotója a legnagyobba,k közül való, a
legszebb dolgok alkotója a legszebbek közül való. És
így Istent á legszebbnek kell mondani, aki fogalmunk
feleH szép." (De TriIDtate Hb. XII. in I. 28.)
De teológiai érveléssel ~s ugyanerre az igazsár,tra
jutunk. Istennek nemcsak szépnek ,kell lennie, hanem
Ö szüksé~épen maga a szépség. A szépnek egyik
kelléke ugyanis a dolog jósága, tökéletessége. Ám
akkor Isten vég,telenül szép, mert végtelenül tökéletes,
Ö maga a tökéletesség.
Ez már az ő önmagától való, szükségszerű létezéséből következik. lsten ugyanis maga a l é t, maga
a "Vagyok", ahogy magát Mózesnek kijelentette. "Ez
az én nevem mindörökké." (Exod. 3.) Vagyis ez jelöli
meg, fejezi ki lényegemet. Isten <tehát nem ilyen
vagy amolyan lét; nem ekkora vagy akkora lét, hanem
maga a lét. Nál'a nincs semmi tekin1etben sem korlátja a létnek, mint azokban a lényekben, amelyek a
létet mástól kapták.
Ez a végtelen tökéletesség végtelen s o k I é l e s ég e t tételez fel. Istenben ugyanis minden tökéletesség
megvan, amit csak el tudunk és
nem tudunk gondolni, képzelni.
Ez a sokféleség azonban nála tökéletes e g y s é gb e olva,d. Isten ugyanis a legegyszerűbb lény s éppen
végtelen tökéletessége minden összetételt kizár. Azért
mondja a teológia: "mi Istenben van, az maga az
lsten".
/'
Istenben tehát megvan a sokléleség és egység. De
megvan a ragyogó fényesség ~I
A Credóban azt valljuk róla: "Lumen de lumine"
- "Vilár,tosság a világossár,ttól". A Szentírás azt állítja
az isteni Bölcseségröl: "Az örök vilár,tossár,t kisur,tárzása az Isten felsér,tének szeplőtelen tükre." (Bölcs.
7, 26.)
Isten mindezt tökéletesen ismeri, látja. Világos
tudatában van a benne levő egysér,tnek a sokfélesér,tben. Szemléli azt és végtelenül r,työnyörködik benne,
végtelenül boldog általa.
Isten tehát az abszolút szépsér,t, minden szépnek
ősmintáj a és forrása.
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a) Három úton. Először is figyeljük meg a makrokozmoszt, a nagy mindenséget. Valóságos remekmű I
Még a kevésbbé tudományosan képzett is, annál
inkább a tudós észreveszi és bámulja a sokféleségben
jelentkező fenséges egységet, ragyogó rendet, célszerü.ségeL Pl. a csillagrendszerek ben, organizmusokban.
Mindenütt mekkora befejezettség, tökéletesség . .. Mily
csodaszép az lsten világa! És a vil(ignak az a szépsége s ragyogó lensége, amely szemünkbe ötlik, az nemcsak külső máz rajta, hanem a világ belső lényegéből
és az egésznek teljességéből ered." (Meyerberg Albert:
Ob wir ihn finden? S. 53.)
Már Plutarchus megállapítja ugyanezt: "Az ember
lsten ismeretére annak a szépségnek megligyeléséből
jut, amely a világon tapasztalható. Mert a szépség
nem véletlenség, hanem művészetet tételez lel, amely
azt előhozza."
b) Vegyük aztán a mikrokozmoszt, az embert. Mily
pompásan van megaLkotva! A szem, a fül, az orr, a
száj, a kezek, a lábak és az egész szervezet. Minő
szép pl. a haj színe, a szem fénye stb. Mikor - már
az ókorban - a pogány Gallienus a ~estről ír, megjegyzi: .. O lsten, aki bennünket alkottál, azt hiszem, a
te himnuszodat zengem, amikor az emberi testet ismertetem. Sokkal ir.kább megtisztellek, amikor a te mű
vednek szépségét feltárom, mint midőn templomodban
a tömjént áldozatul meggyujtom."
Más alkalommal ugyanez a Gallienus az istentagadó
Epikurushoz így szólott: .. Csak figyeld meg tulajdon
testedet és annak lelépítését és mondd nekem, hogy
enr.ek ellenére is tudnád lsten létét taectdni? Ime, én
I!eked száz évet engedek annak meglontolására, vajjon
az egész emberi testben találsz-e, amit a Mesternek
emberi
hibául lel lehetne róni? Vajjon lehetne-e
tagokon bármit változtatni a nélkül, hogy s z é p s é gb e n, hasznosságban, erőben kárát ne vallaná? Ember
soha, csupán lsten tud ilyen mesterművet alkotni!"
c) Hátha még a mikrokozmosz szellemi lelkét
vesszük. Már Origenes mondja: "Az emberi lélek
nagyon szép, sőt csodálatosan szép l"
Az emberi szellem szépségére már csak a 1nÚvekból
is ráeszmélhetünk, amelyeket alkot. Mily könnyű és
édes viszont ebből a szellem Alkotójának szépségére
visszakövetkeztetni. .. Istennek lehellete van minden
mesterművön; mondja Contardo Ferrini (t 1902)
- hányszor éreztem magam lsten szeretetére ragadtaini
München, Drezda, Berlin, Bécs, Róma és Firenze
múzeumaiban." Pedig a legmagasabb művészet is szinte
kontármunka az igazi nagy erényekhez képest, a
hősiességhez, az életszentséghez viszonyítva, amelyet
a lélek Isten kegyelmével művelhet, megvalósíthat.
Az ember lelke már magában véve is a legmagasabb
származású remekmű, mert egyenesen Istentől ered.
"Teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra!" Hozzá még víz és Isten igéje áLtal a Szentlélek temploma lesz. Mily szépnek kell lennie a léleknek a kegyelem állapotában! Mi ehhez képest az
ásvány-, a- DÖvény- és állatvilágnak összes szépsége?
Egyik szónok (Breiteneicher) a kegyelem állapotában
levő lélekről így beszél: "Az Isten Lelke által az
ember szíve Isten templomává válik, az Úr oltáIává.
Gondolj gömbre, kristálytiszta, átlátszó gömb re , amelyet vakító fényforrás belülről megvilágít, amely
minden irányban szórja szét sugaraÍlt. Minő színpompa I
Ilyen a lélek a kegyelemben, amely egész .Iényét,
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minden képességét beragyogja és természetfeletti,
i s t t! n i s z é p s é g g e l, mennyei fénJnyelára8ztja el.
És valamint a sugár, ha háromoldalas prizmára esik,
~ét színre oszlik, í!Íy a kegyelem is, ha hármas lelki
tehetség ünkre veti fényét (az emlékezőtehetségre, az
értelemre, az aklN"atraJ, a Sz·entléleknek hét ajándékát bontja ott ki."
Amde melyik szónok, költő tudná azt méltóképen
festeni 71 Annak a léleknek szépségét, amelyben a
szépség ősforrása lakozik 7 Van azonban 'két emberi
lélek, amelyekrö1, midőn a szépségről beszélünk, külön
kell megemlékeznüTlk.
Szűz

Mária.

Egyik az lsten anyjáook lelke. Mondanunk sem
kell, hogy lsten azt, nevezetesen annak lelkét, akit az
összes ·teremtmények fölé ,magasztalt, midőn szent Fia
any jává választotta, mindennél jobban felékesítette,
a !lermészetnek és kegyelemnek minden mesével legbővebben elárasztotta. Oly széppé tette, hogy még a
kerubok és szeráfok is az égben elragadtatással szemlélik és csodálják.
Ha Jézus az igazságnak és szentségnek n a p j a,
akkor Mária a h o l d, amely szelíden visszasugározza
Fiának, az isteni Napnak fényét.
Körülötte hódolnak az angyalok és szentek, mint
az égnek csillagai. De fényük alig észrevehető a boldé
mellett. A nap fénye 'mellett pedig egészen eLenyészik.
Mária Jézusnak anyja. Jézusnak tehát oly széppé,
tisztává, elragadóvá kellett öt tennie, hogy ő maga,
a végtelen szépség, tökéletes tetszését találhassa benne.
Ment ..a hasonló a hasonlóban gyönyörködik" mondja a deák közmondás. A lelkiekben ez feltétlenül igaz.
Kellett, hogy Mária lelke a gyönyörűségnek kertje
és kimondhatatlan boldogságnak forrása legyen Fia
számára örökkön-örökre ...
- Mária lelkének olyanná kellett lennie, hogy semmi
kifogásolnivaló ne legyen benne s szépségének szemléletében maga a végtelen Bölcseség és Jóízlés elbájoltassék és kielégüljön.
Oly eszményi szépnek kellett lennie, hogy maga,
minden szépnek forrása, Isten megadhassa neki azt
a t i s z t e l e t e t, s z e r e t e t e f, e l i s m e r é s t,
ame1\yel egy tökéletes fiú anyjának tartozik.
Oly szépnek ke1\ebt Mária lelkének lennie, hogy
mag.a Isten, mint az Énekek Éneke jegyese elmondhassa róla: .. Tota pulchra es ..." Egészen tökéletesen
szép vagy! Isteni szemem foUot nem talál Tebenned I
A költők és művészek órákaJt töltenek a természet
szemléletében. Megittasulnak annak szépségétől. Hajdan a pozsonyi óriási, remek városparkban egy völgy
torkolatánál, arra a "mély út" felé, sokszor olvastam
Petőfi versét nagy betűkkel kiírva: "Ú természet, 6
dicső természet, mely nyelv merne versenyezni véled 7 l"
A csillagok vizsgálóit elragadja a mindenség csillagrendszeré.nek fenséges harmóniája. Pedig mi ez
mind, ha szemMlődő elmém és szívem Mária lelki
szépségével összehasonlítja?

Úr Jézus.
Pedig a teremtett világban, a szépség fokozatában
egy hasonHthatatlanul magasabb lépcső is van még.
Ez Jézusnak lelke. Bár ezt a lelket már az istenség
sugarai itatják át, de ettől elvonatkoztaiva, most
csupán mint emberi lelket tekintjük.

Mint ilyen is elképzelhetetlen szépségű műremek.
Mily jó, hogy elborítja az Eucharisztia leple, mert
emberi szemünk megvakuina töle s lelkünk állandóan
elalélna közelében.
Szent Pál hajdanában látta még az ókor összes
szépségeit. Megjárta Rómát, Athént, a müremekek
klasszikus hazáját. A jóízlés, széps~g formai kifejezése talán akkor kulminált a világon.
Aztán szemlélhette az ószövetségi kuLtuszt, annak
magasztos fényét, amelynek csodálatára a világ járt.
De mindezt összehasonlítva Krisztussal, csupa sárnak,
hitvcinyságnak minősítette.
A nagy szónakfejedelellll, Lacordaire is így nyilatkozik: .. Mióta Jézus Krisztust megismertem, azóta
semmi sem oly szép nekem, hogy szemlélni vágy jam.
A lélekre, amely egyszer már Jézust megismerte, minden földi dolog hitványság/'
Ez mind csak ugródeszka volt, hogy rajta szinte
a végtelenbe lendüljünk.
Mindez: a makrokozmosz, a mikrokozmosz, a lélek,
de sőt a Szűzanya lelke s hozzá isteni Fiának, Jézusnak lelke is, csak csepp a tengerhez, csak sugár a
naphoz, csak homokszem a Himalájához. De még ennél
is ·kevesebb, mondhatnók merő semmi. Mert a teremteU dolgokat a Teremtő v é g t e l e n ü l f e l ü lm ú l j a s így nem is lehet azokat összehasonlítani.
Az elsorolt szépségek mind megvannak Istenben,
mert senki sem ad olyat, amije nincs. De ami sokkal
több, Isten a szépségeket nemcsak bírja, Ö nemcsak
szép, mÍIIlt más dolgok, hanem m a g a a s z é p s é g!
Talán láttunk már este a távolban felvillanni egy
kis fényt. A napnak egy elkésett sugara volt az, amely
egyik abla.kJtáblából vagy eldobott cserépből visszasugárzott. Ha valaki életében csak ezt látta volna, el
tudná-e valaha képzelni a déli, nyári nap hevét, nagyságát, pompáját 7 Mindaz a szépség, amit mi itt látunk,
csak ilyen kis csi1\ám Istennek végtelen szépségébő\.
Mindazt a szépet, boldogítót, elragadót, fenségeset,
amit csak el tudunk képzelni, Isten végtelen mértékben bírja. Sőt mindezek felett a szépségben is utolérhetetlen magasságban, fenségben tróno\.
Mindebből önként adódik egynémely
g y a k o r l a t i k ö vet k e z t e t é s.
•
Könnyen érthető, hogy amint a kinyilatkoztatásból
tudjU!k, az üdvösség lényege, a le~nagyobb boldogsá~,
amire teremtmény eljuthat, Istennek színről-színre való
szemlélete. Hiszen ez még magát Istent is örök elragadtatásban tartja. Ez a "mi Urunk öröme". (Mt.
25, 21.) Nem csoda, ha már Mózes is oly epedve kéri
az Urat: "M\lJtasd meg nekem dicsőségedet!" (Exod.
33, 18.) Ámde az emberi erők és képességek terjedelmét ez életben felülmúlja. "Arcomat nem láthatod,
mert nem láthat engem ember úgy, hogy életben maradjon." (U. o. 20.)
Nincs az a szenvedés, lemondás, áldozaJt, amelyet
Istennek színelátása túlgazdagon ne kárpótolna. A
középkornak egyik legna~yobb misztikusa, Suso Henrik ezt hasonlatban így fejezi ki: "Ha a világ végéig
tüzes kemencében kellene égned, - így szól Isten a
lélekhez - hogy engem egyetlen pillanatra megláss,
ez a pi1\antás IIJeIlIl volna megérdemel ve. "
. A francia forradalomban három fiatal leányt vittek
a vesztőhelyre. Bájuk, szépségük még azt a vérpad
körül kíváncsian ácsorgó, vérszomjas tömeget is anynyira lenyügöllte, hogy kegyelemért kiáltozolt érdekükben. "Hiszen túlfiatalok, szépek, hogy meghaljanakI" Mire az egyik büszké.ri így felelt: "Istenért
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semmi sem túlszép'" És odanyujtotla nyakát a nyaktiló alá.
Viszont minő ő~ültség a mennyországról, Isten
végtelen szépségének szemléletéről bármi áron lemondani. Mikor VIII. Henrik Boleyn Annával, aki miatt
törvényes hitvesét eltaszította s aki mia;tt Angliát az
Egyház kebléről le~zakította, egyik szép nyári este
a csillagos eget szemlélte, Anna felkiáltott: "Minő
szép a'csillagos ég! Hát még mily szép lehet, ami azon
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túl van, a boldogok ege!" VIII. Henrik csak annyit
felelt: "Igen, Anna! De nem a mi számunkra!"
Hála Istennek! - nekünk nem kell ezt mondanunk.
Mi édes reménységgel nézünk fel 'az égre. Gondol~
Istennek, Atyánknak, Urunknak, lelkünk Jegyesének
végtelen szépségére. Mi hi~szü.k, tudjuk, hogy Isten
végtelenül szép s számunkra is szép.
"KeH egy jobb világnak lennie, - mondja Hettin- '
ger - mert különben az alkonypír nem volna oly
szép ... "

ErőL: Lalára
Irta. Rótl. Antal S. J.

F Ul csa, nagyon furcsa lények vagyunk mi
emberek.
Nemcsak azért, mert:
"van úgy, hogy Tündért csókol ez a balga
s el tudja egy varangyosbéka is
csábítani: elmegy békanyálat enni", hanem
mert sokszor úgy érezzük, hogy a "jó úton" erőn
kön felül vagyunk megterhelve és a "nagyobbra
születtem" jelszó már hihetetlenül hangzik ajkunkról. A tehetetlenség élménye aztán: úgysem
bírom, képtelen vagyok rá, nekem ez magasvégleg a söpredék közé lök sl)kakat.
Ne foglalkozzunk most a sárban, mocsárban
fulladozók segélysikolyaival, hanem kövessük a
nagyratörők, e rettenetes életben is a szépet
keresők merész ívelését és szárnyaszegett tompa
zuhanását.
Az Isten országát önmagukban művelő szépszámú, névtelen munkást feszülő ereje hajtja.
Nekiszegik szárnyukat a viharnak és kedvezőtlen
szélben is bámulatosan emelkednek felfelé. Fülükbe
cseng: a mennyország erőszakot szenved és csak
az erőszakosak ragadják el azt.
Mqat a szántóvető ember, amikor megérzi a
tavaszi napsütésre a friss földszagot és látja az
élet megmozdulását a rÖJ!ökön, veleszületett ösztönével szántja, ássa, kapálja, vágja, kaparja, szúrja
a földet, hogy az élet bent ne szoruljon. Aztán
nyes, irt, tapos, gyomlál, hogy álma - a százszoros termés - valóra váljék.
Az Isten napszámosa elméjébe is sokszor
vissza-visszatér a krisztusi hasonlat: vegyetek
példát a szántóvetőrőI. Azért önmaga ellen is meri,
tudja használni szerszámát. Lelke szántó ját nem
hagyja parlagon és nem engedi, hogy a földre szórt
átok rajta is fogjon: tövist és bojtorjánt nem tűr
magában. És mivel átélte, talán nem is egyszer,
a kegyelmi élet ütemét, a malaszt tavaszát szentpáli formában is: Krisztus szeretete hajt minket, nekilát, hogy elsősorban magában, de másban is
széppé tegye az újszövetség ígéretföldjét : Isten
országát.
Eddig rendben is volna minden. De . . .
De . . . ami ezután következik, felér egy
májusi kemény faggyal, egy koranyári jégveréssel
vagy sokszor egy északsarkitelepítéssel.
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Mi meg vagyunk győződve, hogy pl. ilyen oktalanságot nem követnénk el, hogy a Szaharában
konyhakertészkedjünk, úszó jéghegyeken búzát
vessünk. Egyenesen sértésnek vennők, ha valaki
ilyennel meggyanúsitana, mert hiszen ez egyenlő
volna azzal, hogy nálunk fent baj van.
Mi más sokszor a mindennapi életünk, a lelki
életünk is, mint istenkisértés. Annyira bízunk
magunkban I Pedig erőnk korlátozva van, lehető
ségeinknek határa van.
Vagy nem ezt az erő-határt lépjük át, amikor
szemünkkel végiglegelünk mindent, amit csak
látunk. Kalandozunk arcokon, ruhákon, testeken.
És ezek nyomán féktelenül száguldozunk a vágyak
határtalan birodalmában. Sivataggá ég a lelkünk
és mi ebbe erénypalántákat akarunk ültetni I
És a szívünkkel olyan hidegen megy el az
"idegen" mellett, a törvényes felebarát mellett,
mintha a főparancsolat másik szakasza nem is
nekünk szólna. E jégkéregre aztán hiába hull az
Isten igéje.
A szánk megértésről, segítésről, szeretetről
beszél és a munkaasztalnál, hivatalban, kissé eldugott sarkokban megnyúlik a karunk és két kézzel
ragadjuk meg a bunt. És mérget szívnak az ajkak.
Csak üdülni akarunk kettesben, távol minden
zajtól, magános utakon, elhagyott utcákon. És a
"hös" kiejti a kardot a kezéből, önmaga ellen
nem tudja használni a veszélyben; és lehull a
mirtuszkoszorú és a sertések elé dobod a gyöngyöket.
Fehér lelkedet, érintetlen testedet hányszor
mutatod a bűn kirakodó vásárán? I
De miért tévedtünk ide, hisz a fejlécben ott az
Igéret: most nem a bűnözőkről lesz szó.
Hát nem is beszéllünk a megrögzött bunösökről. A fenti hibázók mind nagyratörők és szépet
akarók. Csakhogy náluk is megvan az ideje az
erénynek, de sajnos a bünnek is. Nem a rosszaság
viszi öket, hanem az, hogy nem tudják, az erőnek
határa van, az övéknek is.
A zuhanásokból sebek maradnak és erő pazarlódik. Nincs is már meg a kezdeti lendület.
Szűkül a határ, nő a gyengeség és minden oldalról szorongatnak ellenségeim.
Törött szárnnyal nincs már repülés. Most . . .
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most kezdődik a mocsárban a szörnyü lakoma: ugyan tehetetlen vagyok, mégis ... mégis "nagyobbtündércsók után a békanyálevés.
ra születtem". De ez a nagyobb, ez a több isteni
Ilyen lenne az én életem? Ez lenne a vége a származás, nem önnön erőm.
sok akarásnak, nemes törekvésnek?
Bízom, és erősen bízom, de nem magamban
. (hiszen olyan jól ismerem most már magam I),
Nem I Ezerszer nem I
Ha már zuhantam is, ha át is lépegettem erőim hanem abban, aki minket megerősít, Istenben.
Nagy nyári küzdelmeim elején, a nagy csata
határát és megsérülve, megsebezve még nem törtem össze, akkor okulva-tanulva számító an lépek kezdetén felújítom a régi szövetséget és Szent
Pállal vallom: Mindent megtehetek Krisztusban.
az én utamra.
Tudom, nem vagyok hős. Ismerem gyengéimet\
Tehetetlenségemből erőre ébredtem.
Ennek
alapja Isten és igy Benne nincs határa.
és azért nem kísértem ezentúl az Istent.
Lankadtságomból újra munkás életre térek.
Csendes, veszélytkerülő munkása leszek magamban Isten szőllőjének. Türelemmel várok a kegyelem
Megszünt vergődésem, mert küzdeni akarok.
Megfújtam a riadót, nem hátrálok I
üzenetére és csak ennek noszogatására fogok
A régi, szép, az Istentől megtervezett életemet
neki nagyobb munkának.
Nem tesz tönkre kicsinységem tudata. Magam kiharcolom.

A. SzentLáro.uság tisztelete a szentDIiséLen
Irh•. Nleder...ann Isl ....án

A szentmisén az Atya és a Szentlélek is résztvesz. Ezt hirdeti az Úr Jézus szava: "Úgy szerette
Isten a világot, hogy az Ö egyszülött Fiát adá érte,
hogy mindaz, aki őbenne hisz, el ne vesszen, hanem
örök élete legyen." (Ján. 3, 16.) A Szentlélek pedig
mint kegyelemosztó Isten azt a kegyelmet adja, amit
a Fiú érdemelt ki számunkra.
EZ/b a hittani alapigazságot fejezi ki a szentmise
egész liturgiája, amikor abban át- és átszövődik a
Szentháromság tisztelete. A szen:trrnisét a keresztvetéssel, az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek nevé- ben ke2Jdjük. A keresztvetés régi keresztény magyarázat szerint azt jelenti, hogy az Atya leküldötte
szent Fiát 11. földre, hogy az embereket a bal útról
a jobb útra vezesse és szívünkben így mindíg a
Szentlélek kegyelme lakozzék.
A lépcsőima, majd az egész mennyei udvar és
Isten színe előtt tett bünvallomás után felhangzik az
Introitus. Az áldozatot bemutatni induló pap bevonul ó
éneke ősidőktől kezdve a Szentháromság dícséretével fejeződik be: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és
Szentléleknek, miképen kezdetben vala, most és
mindörökkön-örökké. Erre a nép egyetemesen felelte
az Ament. Az Introitus szövege mindíg változik, de
a Szentháromság dícsérete csekély kivétellel változatlanul mindegyikben benne van. Az Introitus egyel5:Y -zsoltárrész, a zsoltárokat pedig a Szentháromság
dicsőítésével fejezzük be, hogy
annak némelykor
nagyon is ószövetségi tartalma az újszövetség legmélyebb títkával emelje lelkünket a Szentháromság
legszentebb trónja elé. Ugyanez áll a lépcsőima zsol!árára is, amikor a szenm!Ísében legelőször mondtuk el a Szentháromság dicséretét.
A Bevonulás éneke után elemi erővel tör fel a
pap és az isteni irgalomért esdeklő nép ajkáról a
Szentháromsághoz a Kyrie. A Kyrie még az Egyház
számkivetési dala, - írja Parsch Pius - amellyel
a Confíteorban bűnét már megvallot! ember omlik
az élet keresztje alatt összetört lelkével a Szentháromság o),tára elé. A legelső századok szentmiséiben csak a Kyrie eleison kiáltás szerepelt, ké-

sőbb többször ismételve, de még mindíg a Christe
deison nélkül.
Nagy Szent Gergely pápa határozta meg kilences
számát és hármas beosztását úgy, hogy most az első
három Kyrie az Atyaistenhez, a hármas Christe eleison a FiúisteMez, míg az utolsó három Kyrie a
Szentlélek Istenhez könyörög.
A Szentháromság irgalmában megtisztult lélekben
már visszhangra talál az isteni Kisded karácsonyi
szüldését hirdető angyalok éneke, amit csak a tisztaszívű pásztorok hallhattak először: a Gloria.
A Gloria szavai hozzák el nekünk a mennyei
Atya szeretetét, mellyel karácsony szent pillanatában,
az évezredek bűnében ellene tárr,adt és a kárhozattal véPleg elíegyzett emberhez saját Fiát küldte, hogy
a végleges kárhozatba-zuhanástól megmentse, megváltsa és magához errcelje.
A bevezető szavak után átcsap a dal az Atya
dicsőítésébe, aki mennyei Király, mindenható Isten.
Ezután a második isteni Személyt dicsöítjük, aki az
Atya Fia, az Isten Báránya, aki elveszi a világ bűneit,
mint ezt Róla Keresztelő Szent János előre hirdette.
Ö az, aki lT'e~hallgatja könyörgésünket, aki egyedül
Szent, egyedül Úr, egyedül a Legfölségesebb. Most
egy pillanatra felhangzik a Szentlélek dícsérete, akivel együt! - mintha az előbb elmondott hódolatot
mind eléje szórná - a Fiú az Atya dicsöségében
tróno!.
.
Az ősegyház mélységes Szentháromság-imádását
azonban az e1ömise részei közül a ler,kiemelkedőb
ben a l5:yüjtöimák fejezik ki. A gyüjtőimák kéréseiben mindíg egyenesen az Atyához fordulunk, híven
az Úr Jézus útmutatásaihoz, aki maga is az Atyához
imádkozot! és minket is erre tanított. A legrégibb,
köztük főleg a vasárnapi gyüjtőimák szelleme híven
követi az Úr Jézus meghagyását: "Bármit kértek az
Atyától az én nevE·rr,ben, meg teszem azt, hogy az
Atya dicsőíttessék a Fiúban." (Ján. 14, 13.) Ezért a
~yüjtőimá.k a Miatyánk folytatá.saként foghatók fel,
amelyek annak hét kérését a hívek testi és lelki
szükségleteinek megfelelően részeire bontják. Szent-
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háromság imádását azonban a gyüjtőima befejező
szavai fejezik ki legszebben, amikor Jézus által a
Szentlélekkel együtt kérjük az Atyát. Ebben a Szentháromság hittétele mellett Jézus közbenjáró szerepe
is szépen kidomborodik, híven az Apostol tanításához: "Egy az Isten, egy a közbenjáró az Isten és az
ember között, az ember Jézus Krisztus, aki önmagát
adta mindenekért váltságul. (I Tim. 2, 6.) A gyüjtő
imák e befejezéséből elénk tárul az ősegyház hite,
melynek alapján kegyelmet mindig a Szentlélekkel
együtt kér. Szent János szavai szerint ugyanis maga
Jézus biztosít minket, hogyaSzentleLket elküldi: "És
én kérni fogom az Atyát és más Vigasztalót ad nektek, hogy veletek maradjon mindörökké." (14, 16.)
Ezért a Szentlélek mindörökké az Egyházzal van. Az
Egyház pedig mindig a Szentlélekkel kéri a kegyel-o
met az Atyától, amit szent Fia közbenjárására kapunk.
Különösen figyelemreméltó, amit Gihr: Das Heilige Messopfer címü hatalmas munkájában ír a gyüjtő
imák Szentháromság vonatkozásairól: A gyüjtőimák
eredetileg, kivétel nélkül az Atyához esengtek. Az
Atya az isteni Szentháromságban az első személy és
mint ilyen ősforrása nemcsak az isteni természetnek,
amit a Fiúval, majd a Fiúval együtt a Szentlélekkel
közöl, hanem az összes teremtett javaknak is. Krisztus maga egész életét, müködését, szenvedését és
végül imátát az Atyának ajánlotta föl, hogy mint
mindnyájunk közös Atyja irgalmazzon, kiengesztelőd
jön, a Szentlélek pedig eljöjjön és a lelkekbe kiáradjon. Az imádkozó Üdvözítő nemcsak közbenjárónk,
hanem előképünk is az imádságban: Ű a mi Elő
imádkozónk. (356. oldal.)
Az újabb misék kollektái is egyenesen az Atyához könyörögnek, - megtartva a régi keretet - de
bennük kimondotlan Jézus szent Szíve irgalmát kérjük vagy Krisztus Király iránti hódolatunkat fejezzük
ki, amit korunk erősen krisztocentrikus iránya indokol. Azonban ezeknek is megvan a maguk kapcsolata a Szentháromsághoz. A világ feletti uralmat az
Atya a Megváltónak adja át, amit már a királyi
Zsoltáros által háromezer évvel előre hirdet: "Mondá
az Úr az én Uramnak: űlj az én jobbom felől." Ezeknek a gyüjtőimáknak Szentháromság vonatkozásait is
a befejező rész emeli ki, mert egyetemes en vallja,
hogy Krisztus Király fönségében, Jézus Szíve irgalmában az Atyával és Szentlélekkel együtt él és
uralkodik.
A szentleckék és az evangéliumok Szentháromságról szóló részei közül azok válnak ki, amelyek az
imádságról, a Fiú ezeretetéről az Atya iránt, a Szentléleknek küldéséről és a szentségek kiszolgáltatásáról hoznak örömhírt és üdvözítő tanítást nekünk.
Különben is a Szentháromságról kapott kinyilatkoztatásokat az evangéliulT,okban és a szent levelekben
találjuk meg.
Az egész Szentháromság-tan azonban a legérthea Krédóban van kifejtve. Ez a maga teljes
egészében a Szentháromságról szól. A Szentháromság
alapigazsága az ősegyház legégetőbb és legvitatottabb problémája volt, az egyháztörténelem egyik legádázabb eretneksége: az ariánizmus ezt az igazságot
támadta a legfanatikusabb dühvel és az első egyetemes zsinatok világraszóló lángelméi ezt a tant vitték a legdiadalmasabb győzelelI'.re. Igy e zsinatok
hitva!l;isa lett a Szentháromsál!ról nyert kinyilatkoztatások legpontosabb összfoglalata.
tőbben
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A szentmisében mondott Krédó az apostoli hitvallásnak a 325-ben Niceában és a 381-ben Konstantinápolyban megtartott egyetemes zsinatoknak az áriánus tévelyekkel szemben éppen a Szentháromságra
vonatkozó hittételekkel kibővített alakja. A konttantinápolyi zsinat nemcsak az ariánusokkal foglalkozott,
hanem a Szentlélek istenségét tagadó tévedésével is
és ezért vette fel a hitvallásba: "Et (credo) in Spiritum Sanctum, Dominum et Vivificantem Qui ex Patre
procedit: Qui cum Patre et Filio simul adoratur et
conglorificatur: Qui locutus est per Prophetas." Mint
látjuk, a zsinati határozatban nincs benne a Filioque szó, mert ez a kifejezés került a Krédóba és
szépen kiegészíti a szimbolum Szentlélekre vonatkozó tanítását.
A IDszekegyet az Egyház hitünk megvallásául és
a hit erényének felélesztésére mondatja, hogy azokat mélyen a szívünkbe véssük és keresztény őseink
hez méltóan készek legyünk azért mindent elszenvedni, sőt érte ha kell, meg is halni. A mai időkben
mindennél fontosabb azt mindenkor terjeszteni. Gondoljunk csak arra, hogy éppen napjainkban a hitetlenség, bolsevizmus micsoda sátáni dühvel küzd a
maga aljas eszméinek és hazugságainak diadaláért
és éppen ezért nekünk, mindezek ellensúlyozására
egyik legfontosabb feladatunk a krisztusi igazságokat terjesztenünk. Ha mást éppen nem tehetünk, legalább a hit indulatát élesszük fel magunkban. De
melyik az a hitigazság, amelyik a legjellegzetesebben
emelkedik ki a Krédóban, ha nem a Szentháromság
tana? Hiszen az egész szimbolum a három isteni
Személynek irántunk tanúsított szeretetét és jóságát
hirdeti. Az Atya-Isten teremtő fönségét, gondviselő
na~vságát, a Fiú-Isten megváltó irgalmát és a Szentlélek-Isten megszentelő kegyességét,
az Egyház
fenntartó erejét, de különösena keresztség és szentgyónás szentségének felemlítésével a bünösöket
vonzó türelmét, kegyelmét, lelkünkbe permetező szentségét sugározza. Igy az egész hitvallás, mint egész
hitrendszerünk és. egész életünk a Szentháromság
sarkalatos igazságán épül fel.
.
A szentmisének oktató része után következik a
"Szent titok" ünneplése: az áldozati cselekmény. A
felajánlás ban sok szép Szentháromság-imát találunk.
Az ostyakenyeret magának az Atyának ajánljuk fel.
Nagyon szép ebben a bűnbánó és a közösségi gondolat. A pap a szeplőtelen áldozatot saját megszámlálhatatlan vétkeiért, sértéseiért és hanyagságaiért,
nelP..különben az összes megjelentek ért, az élőkért és
halottakért mutatja be. Egészen különös kegyelmet
kérünk az Atyától, mikor a pap a bort és a vizet
a kehelybe önti. :Éspedig nem kisebb dolgot, mint az
isteni sorsközösséget: Isten, add, e víz és bor titka által annak istenségének legyünk sorsközösei, aki a mi
emberségünk részesévé lenni méltóztatott: Jézus
Krisztusé, aki Veled és a Szentlélekkel egyetemben
él és uralkodik. A felajánlási imák közül a le~szebb
a "Suscipe sancta Trinitas" kezdetű, mert ebben a
Szentháromságot a szentek egyességében ünnepeljük, kérve azoknak a szent vértanúknak a közbenjárását is, akiknek a csontjai az oltárba vannak foglalva. Ezt az imát a pap az áldozati adományok felajánlásának befejeztével az oltár közepén mélyen
meg,hajolva mondja. Utána megcsókolja az oltárt és
a hívek felé fordulva, kiterjesztett kezekkel kéri őket
mintegy a Szentháromsá~, a Szűzanya, az egész menynyei udvar és az oltár vértanúinak szeretetével, hogy
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imádkozzatok, testvérek! Orate Fratresl Miért? Nem
kisebb dologért, mint hogy a mindenható Atya-Isten
elfogadja a ti és az én áldozatomat.
Sokan megcsóválják fejüket s kérdik: hát azért
kell imádkozni, hogy Isten elfogadja áldozatunkat?
Hát nem elég maga az áldozat? Hát hányan vannak,
akik el sem jönnek a szentmisére, még többen, akik
Istent és parancsait semmibe veszik, sőt megbántják,
káromolják. Mi pedig eljöttünk, bemutat juk az áldozatot, s most még egyenesen kérnünk kell Istent, hogy
azt elfogadni kegyeskedjék? Valóban, nagy nevelő
az Egyház, amikor imádkozni szólít fel arra, hogy
kérjük a Szentháromságot áldozatunk elfogadására.
Hisz neIJl.rég még mi is mint ellenség álltunk Vele
szemben, hányszor csak emberi szempontok hoznak
el a szentmisére, talán csak nagynehezen jöttünk el
a 12 óraira s most mégis azt gondoljuk, hogy kitüntettük Istent megjdenésünkkel. S ha eljöttünk, nézzünk csak egy kissé lelkünkbe, mi volt a mai első
kérésünk? Az, hogy fogadja el Isten a mi áldozatunkat? Vagy inkább minél kevesebb baj és nehézsé~ érjen? Hányszor kértünk apró földi dolgokat, s
talán egyelvesztelt pénztárca, egy nehéz vizsga, egy
súlyos operáció, elöljárónk neheztelése vagy valami
jobb állás, nem egyszer bőségesebb földi élet vagy
éppen a szűkös anyagi körülményektől való menekülés
reménye hozott el Isten oltárához. De hogy ami áldozatunkat Isten elfogadja, valljuk be őszintén kevésszer jutott az eszünkbe. Isten azonban ezt ~ földies
kérésekkel átitatott szívet is szeretettel veszi. Hisz
az Ö gondviselő jósága engedte ránk jönni a sok bajt
és nehézséget, hogy ha már más nem, legalább ezek
vezessék el hozzá vergődő lelkünket. Valljuk be
őszintén, sokkal kevesebb ember lenne a templomban,
ha Isten nem kényszerítene térdre az élet keresztjével s be nem láttatná velünk, hogy Nála nélkül
semmit sem cselekedhetünk. Igy mód és alkalom
nyílik az Ö nagyságának és szeretetének kinyilvánulására, mert aki felemel, ha térdre estünk, az maga
az Isten vagy az Ö me~bízásából a Szűzanya, az
angyalok és a szentek. Szent János apostol evangéliumában olvassuk: És tovább menvén, Jézus láta egy
vakon született embert. És kérdezék őt tanítványai:
Mester, ki vétkezett, ez vagy a szülei amiért vakon
született? Felelé Jézus: sem ez nem 'vétkezett, sem
az ő szülei, hanem hogy megnyilvánuljanak benne az
Isten művei. (9, 1-3.) Ez az Üdvözítő tapintatos
~zeretete, me ly nem bélyegezte meg sem a vakot, sem
őseit, hanem arra tanít, hogy mi emberek ne azt nézzük, hogy kit hogyan ítélhetünk el, hanem mindenben
azt keressük, hogyan segíthetünk másokon s mi az
Isten dicsősége. S az a szeretet, mely neni ítélte el
a vakot, hanem segített rajta, sőt szemevilágát is
visszaadta, bennünk sem oltja el a jóakarat pislogó
mécsét, hanem kegyelmével folyton éleszti, hogy
lassan viIá~ossága legyünk mindazoknak, kik a házban vannak. Isten szívesen veszi kéréseinket, mint
az édesanya örömmel hallgatja névnapján kisfiának
versikéjét, amit talán hibásan mond el, s kedvesebb
neki minden más értékes névnapi ajándéknál az a kis
csokor, amit az ő leánykája a mezőn gyüjtött virágokból font, mert azt az ő szeretete adta. Igy a
mennyei Atya is szeretettel veszi földi bajokkal telített szívünket, ha szent egyszerűsé~gel elébe tesszük,
hogy alakítsa szent Fiának, az Úr Jézusnak Szíve
szerint, sőt kegyesen megengedi, hogy ugyanarra a
szeplőtelen oltárra tegyük, amelynek első áldozati
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ajándéka a Szentháromság Báránya volt. Igy leszünk
mi is mint áldozat ajándék, a Szentháromság báránya.
Az erénygyakorlatra, az áldozatra nekünk embereknek van szükségünk. Isten végtelen boldogságát,
föuségéb önmagában nem változtatja meg a mi imánk
vagy engesztelésünk, mert mindez Isten külső dicső
ségét növeli.
Cirenei Szent Simon segített az Úr Jézusnak a
kereszt hordozásában, s ez az Úrnak nagyenyhülést
jelentett, s nekünk sem lehet nagyobb és kitüntetőbb
megtiszte1t~és, ha az Úr a kereszthordozásban, az
áldozatban résztvenni enged. Az "Orate Fratres"-ra
,:sak egy szavunk lehet: "Suscipiat." Fogadja el az
Ur a te kezedből az áldozatot az Ö nevének dicső
ségére, a mi és az Ö szent Egyházának hasznára.
A Prefációkat mélyértelmű bevezető feleletek
után az Atyához intézett üdvözléssel és hálaadással kezdjük. Jellegzetes a megszólítás: Domine sancte,
Pater omnipotens, aeterne Deusl Szentséges Úr,
núndenható Atya, örök Isteni Mindegyikben jelezzük
a hálaadás okát: az ünnepelt titkotl A Prefációk
közül egyik legösibb a Szentháromságról szóló, s az
Egyház majdnem minden vasárnap ezt mondatja:
Valóban méltó és igazságos, illő és üdvösséges,- hogy
mi neked mindenkor és mindenhol hálát adjunk szentséges Úr, mindenható Atya, örök Isten, ki eg;szülött
Fiaddal és a Szentlélekkel egy Isten vagy, egy Úr
vagy, nem a személy egységében, hanem egylényegü
Há.romságában, mert amit kinyilatkoztatásod alapján
a te dicsőségedről hiszünk, ugyanezt valljuk Fiaddal
és a Szentlélekkel elválasztó megkülönböztetés nélkül, hogy az igaz és örökkévaló istenség megvallásában imádjuk mind a személyekben a sajátosságot,
mind a lényegben az egységet, mind a fölségben az
egyenlőséget, melyet dícsérnek az angyalok és fő
angyalok, a kerubok és szeráfok, kik nem szűnnek
meg mindennap egy hangon kiáltani, mondván: -Szent,
szent, szent a seregek Ura Istene. A Szentháromságról szóló prefáción kívül nagyon szép Szentháromság
vonatkozásai vannak a Szentlélek, a Szűzanya és
Szent József előénekének.
A Sanctus Szentháromságot imádó jellege miatt
a rabkiváltó Trini1árius rendnek volt kedvelt imáj a,
olvassuk Fallenbüchl Ferenc kiváló munkájában.. A
Szentháromság rendjének atyái a hosszadalmas, rendkívül fáradságos, sok néLkülözéssei járó rabkiváltó útjukat visszatértükben méltóképen szokták megiinnepelni.
Végigjárják a kiszabadított foglyokkal azokat a városokat, aho. rendházaik vannak. Harangzúgás, trombi1aszó jelzi a bevonulást, keresztekkel és zászlókkal fogadják a sokszor rabláncaikat viselő férfiak és nők borzalmas csapat ját, kiknek élén a Redemptor, a rabkiváltást vezető atya halad, majd a Szentháromság-rend
tagjai, a város papsága és a nép pálmaágakkal, gyertyákkal. Mivel másvallásúak is vaIliD.ak akiváltottak
között, sokan közülük megtérnek és példájukhi erre
másokat is serkentenek. A rabkivál,tó körmenetben a
~ép nagy.tömegekben vett részt, élükön az ország legJelesebbjeI, hercegek, grófok, magas állami tisztségek
viselői, mint az Erdődiek, Harrach, Lambert Vallenstein, Zichy, Széchenyi, Károlyi grófok. A' menet a
Szentháromság-rózsafűzért imádkozta vagy a Szent
Atanáz-féle hitvallást zengte a Te Deummal felváltva.
A nép nem egyszer hangos zokogásban tört ki, látván
az ő fíllérein kiváltott rabokat és sürű könnyhullatás
között mondott hálát az Úrnak a Redempció sikeréért.
A Szentháromság rózsafüzére a rendestől abban tér
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el, hogy akis szemekre a Sanctust mondjuk a Gloria
Patri-val, mel'l a Sauctus a Szentháromságba vetett hit
megvallása a pogányok, törökök, zsidók, ariánusok és
unitáriusok Szentháromságot nem ismerő vagy azt egyenesen tagadó tévedéseivel szemben. És bár a Szentháromság I'EIIldjének magyarországi kilenc rendházát,
sajnos, a Kalapos Király feloszlatta, az Egyház rabkiváltó tevékenységét ma is folytatja a tisztítótűzben
szenvedő lelkekért mondott szentmiséiben, imáiban, de
főleg a missziókban, amikor a pogányság és az iszlám
sötétségében tévelygöket menti egy boldo~bb földi és
egy kimeríthetetlen szépségű örök élet számára, a
pápáknak a háborús foglyok érdekében kifej te tot hatalmas diplomáciai tevékenységét és erőfeszíté.soeit nem
is számítva. Nem véletlen, hogy a missziók égi, legfőbb
pártfogói a Szentháromsághoz egészen közel állottak,
min~ a Szűzanya, aki a mis~ziók égi királynője, az
"Oh Sanctis.sima Trinitas"-t írták zászlaju'kra, mint
Xavéri Szent Ferenc, vagy éppen SzentháromSoág vasárnapján kaptárk a hön óhajtott quasi-mál'tíromságot,
mint Lisieuxi Szent Teréz, sőt a legnagyobb német
missziós rend alapítója, tiszteletreméltó Janssen Arnold
a mUiIllka hátvédjéűl a Szentháromság,ról nevezett miseszövetséget rendelte.
Mivel a Sanctus a Szentháromság dicsőítő fohásza,
azért állítha1'juk a háromszoros csengetésről, hogy ez
a Szentháromság imádására hív és csendül fel. A Misekönyv Altalános Szabályai paptól és hívőtől egyformán fokozottabb ös.szeszedettséget kívánnak, a térdelést is előírják, mert percek mulva megjelenik az
eucharisztikus színek alatt az Üdvözítő. A Szabályok
ugyanúgy, mint az oltárkő, a feszület vagy hármas oltárterítő használatát, a szentlecke oldalán külön gyertya
meggyujtását írják elő, hogy a szentségi Jézus jelenlétére figyelmeztessen. (Rubr. Gen. Miss. XX.) Ez nálunk Magyarországon nem szokás, de küIföldön gyakran
látni, . Sanctus vagy Atváltoztatás gyertyána,k nevezik,
legtöbbször a falraerősített gyertyatartón ég és a
mínisLrá.ns áLdozás után oltja el. Hasonló szertartás
ehhez a pü&pöki gyertya meggyujtása a megyésfőpász
tor miséjén, jelezve, hogy Krisztus fölkent főpapja van
a templomban jelen.
A Sanctus után a pap kezeit kitárja, majd felemeli,
kérve a legkegyesebb Atyá,t, hogy az Ö szent Fia, a
mi Urunk Jézus Krisztus által fogadja kegyesen az
áldozati adomá.nyokat, amelyeket elsősorban az Egyház
egységéért mutatunk be a pápával, a megyésfőpásztor
ral és az apostoli hit összes híveivel együtt.. Ez a legszebb bevezetése a Kánonnak, melyben az eucharisztikus színek alatt az isteni szeretet csodálatos megnyilatkozása következtében a magát feláldozó isteni Bárány
jelenik meg mint a Szentháromság báránya és vele
együtt a három isteni személy elválaszthatatlan egysége révén a teljes imádandó Szentháromság: az Atya,
a Fiú és a Szentlélek.
Szentháromság és Eucharisztia! Nem volt a világtörténelemnek, a szellemkultúrának, de a vallástudománynak sem fölségesebb két tétele, mint ekeUő, nem
is támadtak hevesebben semmit, mint e kettöt és évszázadoknak eretnek szelleme sem tagadott tán semmit
jobban, mint e kettőt. Hányan vannak, akik kételkednek vagy elvetik, ami lényegében nem más, mint okosabbnak gondolják magukat az Istennél. Amit az isteni
értelem tud és talD.ít, azt ember el nem vetheti, amint
az egyszerű szántó-vető ember még ha falu esze is,
nem tagadhatja a rádió, az autó, a vonat belső szerkezetének nagyságát vagy létét, mert az ő képessége
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egy Edison vagy egy Marconi láng.elméjét föl nem éri.
Vajjon kételkedett-e Lázár azon, hogy feltámadt és
a körülállók, hogy az imént még hullaszagot terjesztő,
immár negyednapos halott sirjából előjött? Vaj jon
elhiUe-e a naimi ifjú vagy Jairus leánya, hogy életrekelt, a vak, hogy lát, a vérfolyásos asszony, hogy meggyógyult, a bélpoklos, hogy megtisztul,t és az inaszakadt, hogy hazavihette ágyát? Vajjon kételkedett-e az
ötezernyi tömeg, hogy jóllakott kenyérböl és két halból a pusztában, s leleplezték-e a farizeusok Krisztust
mint csalót a kenyérszaporításkor, bár minden törekvésükkel azon volta'k, hogy ·elveszítsék Öt? Vajjon
felelősségre vonta-e Kaifás .az apostolokat a hullarablásért, mikor azt híresztelte róluk katonái által, hogy
míg ök aludtak, a tanítványok ellopták a holttestet.
SajáJtlságos, de úgy van, hogya X., XI., XVI. és
a XVIII. század hitetlenjei, akik nem voltak ott,
azok kétségbe vonták és a vak, aki látott, Lázár, a
naimi ifjú, Jairus leánya és a megszámláLhatatlan szemtanú, köztük az apostolok elihitték Krisztus csodáinak
valódiságát, sőt sokan közülük e hitért készek voltak
meg is halni. A legsajnáliatosabb azonban, hogy sokan
mégis azoknak hismek, akik nem voltak ott, de tagaJd~
ják és kételkednek azoknak a szavaiban, aki'k ott voltak
és áHítják. sőt áUításukat vérükkel pecsételték meg,
készek voltak börtönt is elviselni, mert maguk is
érezték, hogy lehetetlen azokról nem szólni, amiket láttunk és hallottunk. Ugyanaz a krisztusi szó, amely
a háborgó tengert csendessé, a vizet borrá, a vakot
látóvá, a poklost tisztává, a beteget egészségessé, a
halo1:rtiat pedig élővé változtatta, szól az Enngéliumból
hozzánle "Ez az én testem." A krisztusi jelenlét isteni
szeretete pedig, mely elválaszthatatlan az Atyától és
a Szentlélektől, hozza el nekünk a teljes Szentháromságot. De álljanak itt a legnagyobb magyar hittudósnak, Schü'tz professzornak szavai: Jelen van-e az Oltáriszent~égben a Szentháromság? Felelet: A szentháromsági lényegi azonosság, illetve egymásba válás miatt, ott,
hoI a Fiú van, okvetlen jelen van az Atya és a Szentlélek is, tehát az Oltáriszentségben is jelen vannak. (Per
concomitantiam mediatava.) (Dogm. II. 89.).
Jézus nemcsak a mennyországban akar "kelyhem
osztályrésze" lenni, hanem már itt a földön. A szentáldozásban pedig azért jön el hozzánk, hogy az Atya
türelme, igazságossága, szelídsége, a Fiú engedelmes~ége és a Szentlélek szeretete rajtunk keresztül hasson
a világra, és így az Ű szentsége rajttmk keresztül
vonzzon mindenkit a Szentháromság i·máda.ndó isten&égének lel!szentebb trónja elé. Ez csendül ki az Üdvözítő
szavaiból, am..i.kor aTTa int, ,,hogy az emberek látván
jócselek~deteinket dicsérjék az At yát, ki a mennyekben van.
Az Eucharisztikus Értesítőben a Pázmá.neum ~udós
rektora, Záborszky István ebből elmés teológiai spekulációval fejti ki, hogy ezért az "isteni tulajdonságoknak
az Üdvözítő eucharisztikus életében is ki ,kell csillanniok, ha még reitettebb alakban is, mint a megtestesült
második isteni Személy földi életében észlelhető volt".
(LIV. 1.) Ezért beszélünk az Eucharisztiában az isteni
tulajdonságokról. Tehát a Szentháromságnak az
Eucharisztiában való jelenléte azt jelenti, hogy minden
isteni tulajdonságával van jelen: fönségének hatalmával, végtelenségének mérhetetlenségével, önmagától
valóságának egyedüliségével, mindenhatóságának erejével, mindentudásának bölcseségével, irgalmának szelídségével, türelmének elnéző lágyságával, jóságának
kiáradó vonza.lmával, szeretetének teljességével és

augusztus l.
szentségének imádandó istenségével. Ahol pedig lsten
jelen van, ott az egész mennyei udvar, az angyalok
megszámlálhatatlan serege csakúgy, mint az üdvözült
lel-kek hódoló tömege. Ez a magyarázata annak, hogy a
~zentek körül a hitélet csodálatosan lendült fel és
lelkük hasonlít a Szűzanyáéhoz, kiről a loretói litániában mondjuk: lelki tiszta edény, vagy mint Szent
Pálról mondja az Úr: kiválasztott edényem Ö.
Valóban a szentek az ő le~kük edényével az Istenből sokatmeritettek, a kegyelem bőségét fogták fel, hogy
Istentől átitatott lelkük teltségéből lelki gyermekeiknek bőségesen lehessen a kegyelem nektárát kanalazni.
Az életszentség nem a viMgtól elkülönült jelenség, hanem az üdvtörténet gazdag~tó forrása.
Az Úrfelmutatás és a szentáldozás között a Misekönyvben kétszer említjük a Szentháromságot. Közvetlen a szentáldozás előtti imában e szavakkal:· Uram
Jézus Krisztus, az élő I.stennek Fia, aki az Atya akaratából a SzenJt.lélek közremüködésével halálod áltat a
világnak életet adtál, szabadíts meg engem e szentséges tested és véred erejével minden gonoszságomtól és
minden rossztól. Add, hogy parancsaidhoz mindíg híven
ragaszkodjam és ne engedd, hogy tőled valaha elszakadjak. Ki ugyanazon Atyai:stenne~ és a Szentlélekkel
együtt élsz és uralkodol, Isten, mindörökkön-örökké,
Amen. A következő előkészítő imát is a Szentháromságnak hódoló imával fejezzük be,
A -másik Szentháromságot dicsőítő rész az átváltoztatás és a szentáldozás között a Kánon befejezése:
"Altala, Vele és Benne van a mindenható Atyaisten, a
Srentlélekkel egyetemben minden dicsőséged és tiszteleted,"
Valóban gondolkodásra késztető, hogy mi módon
van az Atyának a Szentlélekkel egyűtt ebben a kis
lehelletkönnyű szentostyában minden dicsősége és tisztelebe, Az Úr nem a mennydörgések és orkánok mindent elsodró viharában, nem a tűzhányók lávatÖInegér!ek mindent elsodró viharában, nem a tűzhányók lávatömegének mindent eltemető halotti maszkjában, hanem
az eucharisztikus színek mindenkit magához szelídítő
és éltető köntösében jön közénk. Az euchariszti:kus
Jézus szeretetének e szerénysége nyilatkozott meg
földi életében is. Nem kelleM neki több, csak egy kis
barlang, egy kis jászol, egy kis szalma, Nem kérte
Róma császárjaÍIla'k palotáját, sem a konzulok illatos átriumát, de Heródes aranyos trónját ,gem. Még
az emberek lakóháza sem kelletit, ha már a szeretetlenség egy szobácskát sem juttatott neki. Meghúzta
magát az áHatok tanyáján, a barlangi~táfTóban, mert
a szeretet, melynek isteni méretei voltak, csak azt
kérte, hogy valami módon köztünk lehessen. Csak azt
kérte, hogy meghúzhassa magát köztünk, hogy azután
majd Ű nemcsak a mennyországot adja nekünk, hanem egy szebb, békésebb világot e földön és teljes
istenséget az eucharisztikus színek alatt. A barlangnál egyszerűbb helyet nem adhattun-k volna Neki,
mert nincs az az emberi elvetemültség, amely ennél
uto!Jsóbbat talált volna. Ű azonban ezt is szeretettel
elfogadta. Az emberi gőg, a kétes hatalmát s bűnös
trónját féltő elvakultság gyilkos tőre azonban még
innen is száműzte, hogy hazájából menekülve, hont alanul bolyongjon. Egész életén át szerényen élt,
köntösét nem szegte a római szenátorok bíbora, fekhelyén nem kényeztette numídiai párducbőr, asztalánál nem' szolj:fáltak a rabszolgák gyülevész tömegei,
nyilvános életében nem ünnepelték őt az imperátorok diadalívei alatt s nem ístenítelte magát a cézárok
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győzhetetlen légióival, mert nagyságának elismerésére
mindez úgyis kevés lett volna, Olykor, ha megkérdezték, hogy hol a palotája, szerr.rehányás nélkül
felelte: "A rókáknak oduik vannak, az ég madarainak
fészke van: az Emberfiának azonban nincs hová fejét
lehajtsa," Halálos ágyán megelégedett a kereszt durva
fájával, hogy ott a gyalázkodó tömeg pokoli istenkáromlásának sátáni rikácsolása között, mint megbélyegzett gonosztevő kapja az ostorozáskor agyonvert teste végső vonaglásában a római katona kegyelemdöfését. Mindezek ellenére prófétája által évszázadokkal előre hirdette: "Gyönyörűségem az emberek fiaival lenni." (Péld. 8, 31.)
Igy tesz az Eucha,risztiában is. Csak egy kis anyagot kér, egy kevés búzából készített kenyeret és
szőllőből préselt bort. Azontúl csak a lélek kell neki.
A lélekben pedig az engedelmesség, a türelem, az
Istenben való m.egbékéltség, az önfeláldozás és az
önátadás, s mindezek gyökere a szeretet, mert a
lelkét gyökerestül, fönntartás nélkül akaría, A szent
titok ünneplése után a pap a Postcommunióban ad
hálát a Szentháromságnak a szentáldozás kegyelméért.
A PostcolT'..Jr.unio mind számban, mind befejezésben
rr:egegyezik a gyüjtőimával és a secrétával, s tőlük
csak abban különbözik, hogy míg azok mindíg kérnek valarrit vagy az áldozati tárgyak elfogadás áért
esengnek, addig a Postcommt1lIlio az egész közösség
nevében hálafohászaikat szórja a Szentháromság trónja
elé.
.
A Postcommunio mint hálaima egyik legfontosabb
rlosze szentáldozásunknak.
Valóban, nem lehet itt másról szó, mint a teljes
és imádandó Szentháromságnak hálát mondani. Az
Atyának, ki saját Egyszülöttjét sem kímélte, hogy
minket megváltson, a Fiúnak, ki "engedelmes volt a
haláláig", hogy ne partra vetett halk én t tengődjünk,
"hanem életünk böségben legyen" és a Szentléleknek,
ki megszentel rr:ínket az igazságban -és megerősít a
végső győzelemig. Ezért a Postcommuniót mindíg a
Szentháromság dicsőítésével fejezzük be,
A szentmisének utolsó Szentháromság vonatkozása
az áldás. Az Egyház a kegyelmet krisztusi meghagyás
alapján a Szentháromság nevében adja, mert minden
kegyel~m forrása a szentháromságú egy Isten. Különösen szembetűnő ez a keresztség kiszolgáltatási
parancsánál: Elmenvén, tanítsatok minden nemzetet,
megkeresztelvén őket az AtylÍ.nak és Fiúnak és
Szentléleknek nevében. (Mt. 28, 19.) A szentelmények
közül az áldást mindíg a Szentháromság nevében
kapjuk. Először a pap az oltár közepén mélyen meghajolva a Szentháromsághoz imát mond: Legyen
tetszésedre, Szentháromság, szolgálatom hódolata és
add, hogy az áldozat, melyet Fölséged színe előtt én
méltatlan bemutattam, neked kedves legyen, nekem
pedi!!: és mindazoknak, kikért azt bemutattam, könyörületből engesztelést szerezzen, a mi Urunk Jézus
Krisztus ·által. Amen. Majd megcsókolva az oltárt,
kezeit az ég felé tárj a, ismét összecsukja, kifordul
s kereszt alakjában adja ránk áldását: "Aldjon meg
belmeteket a mindenható Isten, az Atya, Fiú és
Szentlélek." S rri ráfeleljük: "Úgy legyen. Amen,"
A papi áldás e szentháromságos kegyelmével
távozunk az élet útjaira, amely egyeseket a gyárak
műhelyébe, az esztergapad mellé, másokat az iskolába vagy az akták poros világába vezet, de mindenki magával viszi a teremtéskor lelkébe vésett
Szentháromság-arcán a szentmise áldását, A kegye-
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lern, az áldás ad erőt, mtmkakedvet, életörömet,
bogy ne legyen az élet robot, hanem az istenes élet
diadalmas üteme. Ennek kell meglátszani azokon,
akik Isten dicsőségén fáradoznak, s valóban, ez kapta
meg azt a hitetlent, aki az egyik szerzetes rendház
meglátogatása után csodálkozott, hogy mennyi örvendező embert talált ebben a kolostorban. Nincs is
lélekvidámítóbb valami, mint az áldás és nincs is
szomorúbb és tragikusabb valami, mint az átok. A hívő
nép mindíg nagyra értékelte Isten áldását. Az újmisés
egy alkalommal áldást osztott és nem egy volt, aki
többször is odatérdeit. Áldás után a sekrestyében
megjegyezte egy öreg magyar: Tudja, tisztelendő úr,
hogy az Isten áldásából sohasem elég.
Szépen írja Schiller és ragyogtatja fel az áldás
nagy hatalmát örökszép balladájában, a Habsburg
gróf jában. A fiatal gróf egy alkalO<ll1mal odaadja lovát
egy papnak, aki a szentséget bet.egéhez viszi, s nem
tud átkelni a megáradt folyón. A pap másnap visszaviszi 'a lovat, de a nemeslelkű gróf nem akarja többé
világi célokra használni azt a paripát, amely az

12. szám. 1942.
eucharisztikus színek alatt a világ Teremtőjét vitte.
A pap megáldja őt:
úgy hallja az úr ...
Mit cselédje imádkozik itt lent,
úgy téged az lsten oly nagyra emel,
Mint te most magasztalod az Istent.
Hatalmas egy Úr vagy! Hősre~ekint
Viszi híred Helvetia törzsöke mind
S van hat szép ifjú leányzód,
Hát hozzanak ők haza bat koronát,
És hajtson az é~ áldotta család
Sűrű sarjat, örökre virágzót.
Az áldás teljesült, Habsburg grófja a német császári trón magasságáig emelkedett, s gY'ermekei is
mind trónra jutottak. A Szentháromság áldása minket is mint Isten gyermekeit a ke~ye),em királyi
palást jába öltöztet, s az égi baza Szentháromság
készítette trónjára emel. ha lelkünkben a Habsburgok
fiatal grófjána:k nagylelkűsége él, mert az Istent
semmiben, de legkevésbbé lehet a nagyl,elkűségben
legyőzni.

Irodalo...
Dezső Istyán: Jézus evangéliuma és a szentatyák.
Szemelvények Aquinói Szent Tamás Cateníl Aurea
című művéből. Szalézi művek, 472 o. Ára: 7.50 P.
Első kötet.

IV. Orbán pápa bízta meg ennek az összefoglaló
munkának elkészítésével az angyali doktort, aki
1264-re el is készítette hatalmas művét. Kortársai
a Szentlélek Isten különös segítségének tartották. Az
is volt, de jelentősége ma sem kevesebb.
Már régóta vártunk ilyenféle munkára: a hívek
és a papság egyaránt, Hiszen nemrégiben is történtek ilyen kezdeményezések, mivel abból az óriási
vallási és kultúrkincsből, amit a Szentatyák jelentenek, magyarul eddig jóformán semmi sem jeleITt meg.
S a mégis megjelent könyveknek - a mellett a komoly nehézség mellett, hogy ma egyáltalán nem kaphatók - az is a hibájuk, hogy magyarra fordították
őket, de nem magyarul, vagy pedig a magyar stílus
kedvéért megkéselték alaposan az eredeti szöveget
és értelmét.
Ezt a könyvet nem lehet azzal elintézni, hogy hézagpótló, mert hézagot sok mindennel lehet pótolni.
Inkább úgy mondanánk: lényegpótló. Azt pótolja, ami
nincs és nem is volt meg magyarul. Amit nem is lehet mással pótolni.
Bezuhant bánya, amelyről most kaparják le a ráomlott földet: az elmult századok minden eretnekségét, szakadását, elfogultságát és kicsinyességét. Most
ássák elő azt a kincset, amelyről már sokan el is felejtkeztek. Hiszen mindinkább fakul, szűkül a latin
tudásunk. Lassan már alig értünk ezen a nyelven.
S az egyetemes, nagy katolikus hagyományokról alig
tudjuk, hogy léteznek.
König Kelemen O, F. M.: A keresztény egyházak
egysége. Gyöngyösi Ferences Könyvek. 2. szám.
Gyöngyös, 1942. 244 lap. Ára: ' . - P.
Végre egy szakszerű könyv a kényes és mindenek-
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kérdésről.

Sokan utópiának tartják a
mozgalmakat, míg mi a szerzőnek
adunk igazat, aki dogmatikai és történeti érvekkel
igazolja, hogy nemcsak Krisztus akarata az egység,
hanem megvalósítható programm is egyúttal. A
keresztény egyházak egységét sürgeti a kommunizmus
pokoli erőfeszítése és harca a Krisztus-hívők ellen,
a válságba jutott keleti egyház és protestánsság gyengülése és a pogányság vészes előretörése. Voltak a
multban is úniós kísérletek, de újabban nem értek el
átütő sikert. Utalunk a híres mechelni tárgyalásokra.
Közeledtek egymáshoz látszat szerint a protestáns
és egyéb keresztény felekezetek, de még a lényeges
kérdésekben sem tudtak megegyezni. Vannak katolizáló törekvések, elsősorban Angolorszá.gban, de ezek
sem mutattak fel olyan eredményeket, mint kezdetben várni lehetett. A szerző élénk színekkel ecseteli
a jövő korszak vallási veszedelmeit. Utal az együttműködés lehetőségeire !; kérdi, milyen alapon jöhet
létre a megáhított egység? Az egyházfe~yehni kérdések mellett ott vannak a dogmatikai akadályok. Miképen siker!1iJ áthidaini a tátongó űrt? A puszta miszsziós tevékenység ma már nem elég, mélyebben kell
keresni a megoldást, s ez nem lehet más, mint a
keresztény egyházak összefogó egysége. A kilátások
nem nagyok, míg a tennivaló nagyon is sok. Istenbe
vetett bizalommal, a kegyelemre építve, imádsággal.
irodalmi tevékenységgel, hatványozott érdeklődéssel
és teljes bekapcsolódással kell munkálnunk az egység
szent ügyét. A magyar mozgalom és eredmények
összegezése megmutatja, hogy P. Bangha cikkei visszhangot keltettek ugyan, de eleddig pozitív eredményre
nem vezettek. K-enetes és kendőző beszédeknél és
írásoknál egyebet nem jelentenek a válaszok. Átütőbb sikerre akkor lehet számítani, ha az evangélium hite nemcsak szóbeszéd, hanem élet is a
másik oldalon, Mindenki örömmel üdvözli a könyvet,
mert magyarul ilyen még nem jelent meg: határozott,
világos, rendszeres, mely alapul és programmul szolgálhat a hazai egyesítő mozgalmak munkálásában.
vallásegyesítő

ÚJ MAGYAR KöNYVEK:

LELKI KöNYVEK:

Szent Bonaventurától. Fordította: Burka P. Kelemen dr. O. F. M.: Szent a szentről. Assisi Szent
Ferenc életrajza. Ára 4.- P.

Lelket az életbe I III. kiadás. Irta: dr. Schmiedt Béla.
Értékes lelki könyv. Lélekbe markoló példákra
épített lelkigyakorlat. Egyháziaknak, világiaknak
egyformán élvezetes olvasmány. Ára 4.20 P.

Le Buffe P. Ferenc S. J. Fordította: dr. Slachta Irén:
Leghívebb Barátom. Meghitt elmélkedések az
Oltáriszentsé!lben lakó Úr Jézusról. Ára 1.30 P.
Erőss

János: I~y végződtek a háborúk Európában.
A nagy európai konfliktusok befejezésének drámája. Ára 1.80 P.

Gál Sándor: Európa öneUátása a nyersanyagtermelés
tükrében. Ára 2.40 P.
P. König Kelemen O. F. M.: A keresztény egyházak
egy~e, különös tekintettel a németországi protestantizmusra. Ára 4.- P.
.P. dr. László Ákos O. F. M.: A ferences iskola természetbölcseleti problémái. Ára 4.- P.

Dr. Ore I Géza: Az ügyes eladó kézikönyve.

Bővített

kiadás. 280 oldal. Ára 1.40 P.
-

A tanoncélet kapujában. A szakiskolákról általában. 121 iparágat is ielsorakoztat benne a híres
szerző. Ára 1.40 P.

Sereghy László: Az újszövetségi eucharisztíkus helyek
és Loisy Alfréd feUogása az Eucharisztiáról. Ára
2.50 P.
Schouppe Ferenc S. J.: Fordította: Jankovics Sándor:
A pokol. Ismertetés a szentek életéből és a világi
történetből vett események alapján. Ára 2.80 P.
Szunyogh X. Ferenc O. S. B.: A szent zsolozsma
története, szerkezete, szelleme és magyarázata.
2 kötet. Művészi képekkel díszített, értékes mű.
Ára 8.50 P.
Tempefői:

Európaiak Amerikáról. Ára 1.80 P.

Varga József:
Tanulságos
iskola és a
elfogytak.)

A kis katekizmus példákban. V. rész.
esetek és oktatások a szószék, az
családi kör számára. (Az előző kötetek
Ára 1.- P.

Halász Pius S. O. Cist.: Örök liturgia. A mű új szempontok felvetésével és új formanyelvek felhasználásával viszi közelebb a mai lélekhez a hit örök
és változatlan tartalmát. A mű nemcsak tartalmában, hanem külső felépítésében is elárulja liturgikus
beállítottságát. Ára 4.50 P.
Krisztus embere. Irta: Blazovich Jákó. A fínom lelkiségre törekvőknek, de a vergődőknek egyaránt
kiváló anyagot szolgáltat ez a munka. Pompás
vezetőt lel benne az életúton. Elmélyítő és gondolkodtató könyv, mely sok lelket vezérel vissza
Istenhez vagy szilárdít meg hitében. Ára 5.80 P .
Noll püspök-gróf Wenckheim: Győződjünk meg az
il!:azságról. Érdekes párbeszéd alakjában tárja
elénk hitünk igazságait. Különösen áttérők oktatásánál elsőrendű segédeszköz, de szüksége van
rá különösen az apostolkodó világiaknak, hogy
okosan feleljenek a hitetlenek ellenvetéseire. Ára
3.80 P.
Csávossy Elemér S. J.: A századok nagy jele. A Jézus
Szíve-tisztelet kódexe. Tájékozódást nyer benne
mindenki, aki ezzel a korszerű ájtatossággal meg
akar i!:merkedni. Kristálytiszta nyelvezet, következetes tárgyalásmód, áttekinthető beosztás, alapos irodalmi előtanulmány és hittudományos mélység jellemzi a páratlan könyvet. Egy sorba tehető
P. Bangha: Világhódító kereszténység című művé
vel. Míg P. Bangha könyve elsősorban a külső
frontra tereli a figyelmet, addig P. Csávossy műve
a lélek belső világát alakítja és így építi fel Isten
földi országát. Ára 7.50 P.
Tower Vilmos: Kit vegyek el feleségül? Értékes tanácsokkal szolgál a neves szerző ebben a művében.
A kiválasztott személyére, lelki és testi, valamint
jellembeli adottságaira s mindarra kitér, ami a
kialakuló jegyesség közben felmerülhet. Ára 2.30 P.

Várkonyi Irnre: Az efezusi levél dogmatíkája, különös
tekintettel az Egyházra, mint Krisztus misztikus
testére. Ára 4.- P.
Wimmer M. Anzelm O. S. M.: Farkas Edith és életműve. Ára 2.20 P.
Kelemen Krizosztom: Opus Dei. Az Úr szolgálatának
iskolája, imakönyv a magyar ifjúság részére. Rendkívül tartalmas, 600 oldalas, énekeket is bőven
tartalmazó liturgikus imakönyv. Ára 6.- P.
Dr. Magyar László: Játszva németül Felnőtt és diák
egyaránt használhatja ezt a kitűnő módszerű mű
vet, amely nemcsak nyelvtanozással akarja elsajátítani az élő nyelvet, hanem egy család életéből
olyan olvasmányokat hoz, melyek szigorú módszerességgel vannak felépítve s ugyanakkor igyekeznek életszerűek lenni. A szerző "Játszva
latinul" cimű kitűnő segédkönyvével megszerezte
magának már a közönség bizalmát. Ára 3.60 P.
Bogner Mária Margit imalapjai horvát nyelven is
kaphatók 3 és 4 filléres árban. Ajánljuk horvát
nyelvű ismerőseinknek!

Magyar róna acélos búzája. M. Almássy Mária angolkisasszony élete. Tanulságos életrajz. Ára 1.80 P.

LeáDyköDyvlárakb61
nem hiányozhatnak:
P. GAUSZ TIBOR S. J.
értékesnél-értékesebb könyvei.

•
Sok regényben, elbeszélésben talál
érdekesnél-érdekesebb részeket,

az

olvasó

Skolaszter-Czékus Géza:
BEATA NöVÉR című regénye
azonban első sorátó! kezdve az utolsóig annyira
leköti a figyelmet, hogy nem lehet a kézből letenni.
Ráadásul még az is emeli értékét, hogy igaz
történet. Ára 3.40 P.

Nihány értikes lelkipásztori segédkönyv:

Játszua némel ül
címmel
rendkívül értékes könyv jelent meg a KORDA
kiadásában. E könyvböl magánúton mindenki
könnyedén és gyorsan elsajátíthatja a német
nyelvet.
A praktikus kö~yvet a "Játszva latinul" szerzöje:
Dr. Magyar László piarista tanár szerkeszti.
Ára 3'60 P.

TAHIT AZ ~LET
Kitűnö

példatár
Fattinger után
átdolgozta
Solymos Vendel bencés tanár.
Úgy hitoktatók, mint egyházi .szónokok nagy sikerrel
használhatják.
Ara 6'80, kötve 8'80 P.

S:.;ónoL:i taglejtés
Irta : P. Szabó József S. J. szónoklattan tanár.

Nagy hiányt pótol
Kenyeres Lajos összeállításában megjelent

SZEBB JÖVŐ
cimű

levente-beszidsorozaL

A hatalmas kötet az év minden vasár- és ünnepnapjára, valamint hazafias ünnepélyekre közöl különféie szerzök tollából beszédeket.
Ára 5'- P.

A hitoktatás "súlyos kötelességét" végzö ft. papság
és világiak legjobb segítöje a

Kalolikus

nevelés

(Kat. Hittanárok és Hitoktatók
Egyesületének Közlönye)
európai szinvonalon álló, Magyarországon az egyetlen
hitoktatási szaklap. Havonta l-én jelenik meg változatos
és gazdag tartalommal. Elöfizetési ára évi 8'- P.
Ingyen mutatványszámot szívesen küld a kiadóhivatal:
BUDAPEST,

m.,

SAN MARCO-UTCA 50.

(Papnövendékek 50 OJO kedvezményt élveznek.)

Templomi szobrok, keresztúti kipek,
esküvői keresztek, iskolai is falifeszületek, keretezett kipek, mindenfile papíráru is irószer dús választikban kaphatók:

KORDA Ipari és Kereskedelmi Részvénytársaság
könyv-, paplr- él kegytárgykereskedésében,
Központ: Budapest, VIII., Mikszáth Kálmán-tér 4.
Telefon: 136-185.
Nyomdaüzeme: Budapest, VIII., Clepreghy-u. 2.
Telefon: 136-113.
Fi6kok: H6dmez6vásárhely, Kecskemét,
félegyháza, Kolozsvár, Szeged.

II

Kiskun-

Abonyi Gézának, a Nemzeti Színház nagy művészé
nek alakításával dolgozza fel Prohászka püspök,
' Bangha Béla és Tóth Tihamér egy-egy beszédét.
Az összes gesztusokat egy-egy kép illusztrálja.
Ára 7'- és k ötve 9'- P.

A SZEt-n IRÁS IDÉIETTÁRA
Kitűnö reálkonkordancia.
Rövid verbálkonkordanciát is tartalmaz.

A szerz ö Dr. Egyed Lajos veszprémi teológiai tanár
nagy gonddal és szakértelemmel állította össze.
Szónokok, egyházi irqdalommal foglalkozók
Ara 7'50, kötve 9'50 P.
nem nélkülözhetik.

"M A R G I T V I R Á G O K"
címmel negyedévenként megjelenö uj ság jelent
meg Kassán. A lap Bogner Mária Margit vizitáció.s
apácának most Rómában folyó boldoggáavatási
peréröl és az újabb imameghallgatásokról tájékoztat. A lap elöfizetési ára évi 50 fillér. A lap a
Kordánál kapható.
Katolikus

szellemű

HeuelésbJn

Huszár Győző tudományos alapon megírt
két kötetes műve
I. kötet : Általános nevelist~n (350 oldal). Ára 6'- P.
II. kötet I. rész: Különös nevelistan
(544 oldal) . Ára 9'- P.
II. k ötet II. rész : Tanítástan a népiskolák ,
is tanítókipzők számára (312 oldal). Ara 6'- P.
A műn e k úgy anyaga. mint elöadása a világirodalomban is megállja a helyét. Teljesen a katolikus
skolasztika filozófia alapján készült és mindenben
Aquinói Szent Tamásn ak, a kereszténység legnagyobb
filozófusának irányításait követve.
Nagy haszonnal forgathat ja
minden pap, tanító és tanitónö!
ISKOLAI FÜZETEK, IRÓ$.ZEREK,.
IROQAI PAPIROK, TOMBLEVELPAPIROK,
LEVELPAPIROK DOBOZBAN
nagy választékban beszerezhetők.

könyvek megrendel.fjetök a Korda könyvkereskedésében,
Budapest, VIII., Hiks:átJj KáJDJán-tér 4. szám. - - - Nyomalott : Korda R. T. nyollldájában. Budaput. Vlll .. Ccepretlby.utca 2. (Felelő., Meinin~er Ferenc.)

