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Magát sorozatos kellemetlenségtöl, 
kiadóhívatalt és postát 
rengeteg fölösleges munkától óvja meg, ha 

címváltozását bejeleuti és 
előfizetését idejekorán megujítja ! ! 
Tiizelöjét, 
szénsziikségletét, 

Budaynál 
sze r ezze be. Püspöki u. 2. Telefon: 41. 

NeDlzeti Hitelintézet r .. t .. (Budapest) 
GJongJösi fiókja HaDisz-tér 4. sz. Telefon: 83.sz. 
Betéteket elfogad: 

Kölcsönöket folyósít. 

takarékbetét- könyvecsKére és 
folyószam l ára. 

Minden bankszerü üz 1et lebo
nyolitasára rnegbizásokat át
vesz. Az Elsö Magyar Általános 
Biztosito Tarsaság képviselete. 

Hungária-nyomda nyomtatása, Gyöngyös. Tulajdonos: Nigrinyi Ferenc 
Bérlő: C1ohor Mihály Felelős kiadó: Dr. Aernát Ferenc 

Felelős nyomJavezető: C7ohor Miháh 
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KATOLIKUS TUDÓSilÓ 
XII. ÉVF OL Y AM. 7. SZÁM Gyöngyös, 1940. julius hó. 

lsten malmai 

hssan, de annál biztosabban Őrölnek. Az utóbbi napok tanulsá~ai 
nemcsak ezt a közmondást, de ezen kivül még nagyon sokat eszünkbe 
juttatnak. Amilyen mértékkel mértek, olyannal mérnek nektek 1s. 
·'Ha az úr nem őrzi a házat, hiába őrködnek kik őrzik azt.« 

A francia birodalom egyenlőre összeomlott. Német birodalmi 
zászló len~ Versailles és Trianon ép~letein. A párisi Notre Dame 
székese~yház évszázados kőszörnyei a német bakák bakkancsainak 

csatto~ását hallgatják. 
o o 

Hogy is volt husz év előtt a compiegnei erdőben: 
1918. november 8-án a francia fővezér F oc h marsall vasuti ét

~t>z.Ő kocsiban fogadta a német küldöttséget. A németek tisztelegtek. 
A franciák nem viszonozták a tisztelgést. F oc h marsall jegesen adta 
ki az. utasítást a tolmácsnak: Kérdezze meg al urakat, hogy mit óhaj

tanak? 
A németek elmondták mondókájukat. Elöadták, milyen lehetet-

l··n~k a francia feltételek. Veygand egy kicsit felengedett : 

.Jt'gyene fel kérem, amit lehetetlenuek tart. 
Oberndorff gróf írásban. majd szóban is előadta kéréseit. A győ-

7t•lemittas W ey ~and nak mmdenre csak egy mondata volt: 

A gyéiztesnek nincs mitől félnie ! 
o o 

!lust luhetetiemil san\'aru esttenJi.í köszöntciti Európa le!;!\'Őlött 

nt·peut>. l\1inden kérés. előterjt>sztés, sir<ínkuzás teljesen hiába való 
. olt. \'1 i magyarok talán még nagyobb megaláztatásban 1 észesü ltünk, 
mé~ jobban kifou.tottak bennünket, mint német fegyvertársunkaL Pa
naszaink elsülyedtek a népszövetség papirkosarában. Százezreknek 
~ellett stülőlüldjuket elhagyni. Milli,) és millió magyar testvérünk gör
nyed még mai nap is idegen 1Qa alatt. Panaszos hörgésünkre csak 

r-o!_y \'ult ;l \·i!álast 
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A győztesnek nincs mitől félnie ! 
Az uj francia politika szerepe egy volt: A zsandár, a fegyházőr 

nerepe az uj Európában. Igazolva látta minden szabadkőműves, IS

tentelen elgondolását. Epitette a maga ábrándjait Dőzsölt a Gloire, a 

dicsőség fényében. Pontos számitásaiból. csak egyet felejtett ki: Istent. 
Azt az Istent, aki ott· él még a Quai D Orsay Palota i vei alatt JS, 

aki Franciaországban is fenntart mindent, azt az Istent, aki Ura min

dennek, még az atheista, szabadkőmi ves Franciaországnak is. 
Az istentelenség programmja szinte állami hitvallás lett. Zsidó 

Leon Blumok, Mandelek, Szabadkőmíves Chautamps-ok ragadták ma
gukhoz az államhatalmat. A régi voltéros gyülölet volt minden tettük
ben: Kiirtani a gyalázatos kereszténységet. Ezzel a programmal nem 

elégedtek meg otthon, hanem külföldön is terjesztették. Ennek a zsidó 
bolsevista irányzatnak a tüzénél és segitségénél hamvadtak el a remek 
spanyol katedrálisok. Ezek miatt kellett ezer és ezer spanyol anyának 

siratni fiát, vagy férjét. Azt hitték, hogy hatalmuknak sohasem lesz 

vége. Nemcsak az egyes franciák, hanem az egész francia nép a V ér 

és Arany bálványoltára előtt fetrengett. Ünnepelték a nyárspolgár di
adalát. A nagy üdvrialgásban nem hallották lsten malmának halk za

katolását. A fülükbe nem jutott el az Ige. '' Nilarn nélkül semmit sem 
cselekedhettek.,. 

Ott más dübörgött. Fölényesen s mindent tulharsogva: 

A győztesnek nincs mitől félnie ! 

Az ár azonban, mely lsten malmait hajtotta, napról-napra egyre 

jobban nőtt, zajlolt. Odabenn részegen énekelték a V ér és Arany 
himnuszát a francia dicsőség reflektor fényében. mig egy pillanat 

multán kialudt a fény, összeomlott a nyárspolgári élet diadalíve s a 
nagy francia éjben, a rideg fekete éjben felhangzott Pétain francia tá

bornok szavaiban lsten malmainak dübörgése: . . . . . "ke\'esebb ba
rátunk volt ... luiságosan ke\'és volt . . . luiságosan kevés gyermt"

künk, luiságosan kevés a fegyverünk .... az elveszett küzdelemböl 

levonjuk majd a tanulságot. A győzelem óta az él vezet felülkerekedett 
az áldozatkészség szellemén. Többet követeltünk az élettől, mint 
amennyiért megszolgáltunk. T akarékoskodni akartak a· fáradozással. Ma 
elért bennünket a szerencsétlensé~!' 

Nagy szellemnek őszinte megnyilatkozásai ezek. Talán a régi 

hagyománytól gátolva nem mert őszintébb ler.ni és ajkára venm egy 



nevet: lstennek nevét. Még Sorsot emleget Istenigondviselés helyett, 
de már jó uton jár, mert beismeri a tévedést: 

A győztesnek is kell Istentől félnie. 

o -- o 

Mikor a német csapatok Pária előtt álltak, Páris érseke Suchard 
kardinális Páris védszentjének Szent Genovénának ereklyéivel könyör
gő körmenetet tartott. Ami nem történt meg 1879. óta, most megtör
tént. A francia kormány minden egyes tagja, élükön Lebrun elnökkel. 
megjelent ezen a körmeneten. Ki hitte volna még csak két évvel eze
lőtt is, hogy az istentelen francia miniszterek is tudnak térdelni egy 
~yenge kis leánynak a tetemei előtt. Elképzelhetetlen volt, hogy azok 
a kezek, melyek remegés nélkül uták alá az égbekiáltóan igazságtalan 
páriskörnyéki békéket, remegve tudnak imára kulcsolódni. 

Talán azt mondják, hogy ez a körmenet nem kapott meghallgat
tatást. Az igazság azonban az, hogy egész biztos~n elérte. Meghalt a 
régi Franciaország, de megszületik, mert meg kell sz ü letnie az UJ 
Franciaországnak, a katolikus Franciaországnak. Ez az orszá~ már 

tudja, hogy 
a győztesnek is kell Isten malmaitól félnie. 

o - o 

Nálunk még alig virrad a trianoni éjszaka. Álljunk ki az éjbe 
hallgatódzunk, nem zakatolnak-e nálunk is lsten malmai ? Hogyan ál
lunk mi is a gyermek kérdésével ? Van-e elég gyerekünk, hogy le
gyen elég fegyverünk? T artsunk lelkiismeret vizsgálatot ; F eiülkereke

dett-e vajjon az élvezet vágy az áldozatkészség szellemén ? 
Ugy hihetünk igazában LViagyarország feltámadásában, ha hiszünk 

az isteni örök igazságban és sohase felejtjük el, hogy 
a győztesnek is kell lstentől félnie. 
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Ulmanek Ignác aranymiséje. 
1890-1940. 

Erdőkben, fiatal sarj erdőben ha járunk, sokszor szemünkbe ötle

nek a magfák. A fiatal surjánok a derekáig sem érnek fel ezeknek a 

fáknak. Sok vihart megértek ezek már, sok embert láttak elmulni, ha 

megtudnának szólalni, de sokat tudnának beszélni. Van köztük olyan 

hatalmas fa is. melyik talán 2-300 ével is megélt már. Nem egyszer, 

~e több rendben is kivágták a felnlStt erdőt mellettük .. V1aguk megma

maradtak. mint mondani szokás, makkegészségesen. 

június 22-én is, mikor megszálalt a kora reggeli misét jelző 

harangszó, ilyen érzelemmel s gondolattal néztünk Ulmanek lgnácra, 

ki pappá szentelésének 50. évfordúlóját, aranymi éjét ünnepelte. 

'Kant !mmánuelről mondja a hagyomány. hogy a világhírű tudós 

bölcselő oly pontos volt, hogy az egyetemi város összes óráit hozzá

igazitották. A városi rendeletre folyton siető gyöngyösi toronyórákat is 

egészen nyugodtan lehetne Ulmanek Ignác bátyánkhoz igazítani. Hosz

szú évek során, korát meghazudtoló frissességgel végzi minden reggel 

6 órakor a szentmisét, a Szent Bertalan templomban. Most is ezt az 

időt választotta ki. A Szent Bertalan templom papsága, élén Monostory 

prépost plebánossal, már felöltözve várta beléptekor a sekrestyében. 

Ulmanek Ignác természetéhez hiven teljes csendben akarta elvégezni 

aranymiséjét de a szerető találékonyság túljárt az eszén. 

A hivek is igen szép számmal vettek részt a szentmisén, pedig 

alig tudott valaki az aranymise pontos napjáról s mindnyájunk szivéből 

őszintén tört elő az ének: Jó atyánkért esdeklünk. 

Sztvünkből kívánjuk, hogy a Mindenható őrizze meg. Arany
misés testvérünket a gyöngyösi hivek s az Egyház hasznára még sz;;

mos éveken át. Érje meg r a mai erőben s egészségben a gyémánt és 

vasmiséjét. A primiciáját egy boldog Nagymagyarországban mondotta 

el. Adja az Ur lsten, hogy 10 év mulva a gyémánt miséjét 1s ugyan
ilyen körülmények közt végezhesse. 

Ad multos anr.os! 
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Hitéleti tájékoztató. 
julius hó. 

Szent Bertalan templom. 

2. Kedd. Sarlós Boldogasszony ünnepe.A szent Ferencrendi temp· 
lom bucsuja. A stent Bertalan plebánia hivei fél 9 órakor körmenettel 
vonulnak a ferencrendi templomba, ahonnan a szentm1se után körmenet
tel jönnek vissza a szent Bertalan templomba. 

5. Első péntek. Előző csütörtök d. u. 3 órától 6 óráig g' óntatás. 
Reggel 6 órától gyontatás A Menház kápolnájában egész nap szentség
imádás. 

7. Első vasárnap 6 órakor az Oltáregylet offertóriumos miséje. 
Este 6 órakor az Oltáregylet imádási órája. Végezzük a 12-ik imaórát. 

16. Kedd. Kármelhegyi Boldogasszony ünnepe. A szurdokparti 
kápolna búcsúnapja. A körmenet 7 órakor indul a kápolnához 

26. Péntek. Szent Anna ünnepe. A Sárhegyen l~vő Szent 
Anna kápolna búcsúnapja. Ezen a napon reggel 7 órakor indul a 
körmenet a kápolnába. Szent Anna tiszteletére julius hó 26-tól au
gusztus hó 2-ig minden reggel a 6 Órai szentmise után litánia és kö
nyörgés van a Szent Anna oltárnál. 

Augusztus hó. 

2. Első péntek. Előző csütörtök délután 3 órától 6 óráig gyón
tatás. Reggel 6 órától gyóntatás. Menház kápolnájában egész napon át 
szentségimádás. Porciunkula búcsú a ferenrendi plebánia templom

ban. 
4. Első vasárnap. Reggel 5 órakor az oltáregylet offertóriumos 

mú.éje. Este 6 órakor az Oltáregylet imádási órája. 
15. Kedd. Szentkútra zarándoklat indul reggel 4 órakor. Vissza-

.érkezés 15-én fél ;' Órakor. 
15. Nagy Boldogasszony Ünnepe. --- A Szent Urbán templom 

búcsúnapja. A körmenet 8 órakor indul a Szent Bertalan templomból 
20. S1ent István Király ünnepe. A Szent Erzsébet templom 

búcsúnapja. A. körmenet fél 9 órakor indul a szent Bertalan templomból. 
24. Szombat. Szent Bertalannak a város és plebánia templom 

védőszentjének ünnepe, a szokott ünnepi rend szerint. 
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Szent Ferencrendi Pebánia. 

1. Hétfő. Sarlós Boldogasszony ünnepe. A szent Ferencrendi temp
lom hucsuja. A szent Bertalan plébánia hivei fél 9 órakor körmenettel 
vonulnak a ferencrendi templomba, ahonnan a szentmise után körmenet
tel mennek vissza a szent Bertalan templomba. 

5. Első péntek. Előző csütörtök d. u. 3 órától 6 óráig gyóntatás. 
Reggel 6 órától gyóntatás. A Menház kápolnájában egész nap szentség
imádás. 

7. Első vasárnap. 6 órakor az Oltáregylet offertóriumos miséje. 
Este 6 órakor az Oltáregylet imádási órája. Végezzük a 12-ik imaórát. 

16. Kedd. f( ármelhegyi Boldogasszony ünnepe. A szurdokparti 
kápolna bucsunapja. A körmenet 7 órakor indul a kápolnához. 

26. Péntek. Szenl Anna ünnepe. A Sárhegyen levő szent Anna 
kápolna bucsunapja Ezen a napon reggel 7 órakor indul a körmenet a 
kápolnába.-Szent Anna tiszteletére julius hó 26-tól augusztus hó 2-ig 
minden reggel a 6 órai szentmise után litánia és könyörgés van a Szent 
Anna Oltárnál. 

HIREK. 
A gyöngyösi Föegyházi Énekkar és a Katoliku& Ének

kar a győri énekversenyen indult. Az énekkar nagyon szép eredményt 
ért el, habár az első dijat nem is tudta elhoz11i mert a győztes után 
első lett mind a három versenyben. További buzgó munkával remél
hető, hogy a legközelebbi versenyeken az első díjakat szerzik majd 
meg. 

Ugyanezen a versenyen indult a gyöngyösi Iparos dalán-Ja 1s. 

Szép technikájával, előadásával. a nehéz helyzetben is megállta helyét 
é~ az első tíz közt nyert elhelyezést. 

Az Emericana junius 3-án tartotta meg szokásos é,·i kirándu
lását Mátrafüreden, melyen a tagok s hozzátartozóik a teljes létszám
mal vettek részt. Az ünnepség egyházi részét a bete~ P. Zsigmond 
atya helyett Karácsonyi józsef vezette. A kirándulás .a legJobb hangu
latban a késő délutáni órákban' ért véget. 
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13 teológust szenteltek fel pappá Egerben junius 16-án. Ezen 
kivül még több ferencrendi teológus is vett fel kisebb és nagyobb 

egyházi rendet. Munkájukra a Mindenható áldását kérjük. 

Az AC Hölgyek részére rendezett vitadélutánja junius 
17 -én gyült össze utoljá.ra a nyári szünet előtt. A kezdetnek töretlen 

lelkesedése volt ez utolsó gyülésen is. A vitadélutánokat és az ősz· 
folyamán folytatni fogjuk. 

A Menház utcai Napközi Otthont Szent Péter és Pál ünnepén 

szentelték fel. Ennek a jelE-ntösége igen nagy, mert éppen a Menház 

utca környékén laknak olyan szülők, akik csaknem egész napon át el 

vannak foglal va a szőlőben végzett munkálatokkal. Igy gyermekeiket 
a legAagyobb biztonságban hagyhatjék a napközi otthonban, ahol a 
legjobb neve:ésben lesz részük. 

A Mátrafüredi búcsút ez évben junius 30-án, vasárnap ünne

peltük meg a legszebb sikerre-l. A. búcsú lelkiszintje évről-évre egyre 

jobban emelkedik. Hála a hivek katolikus gondolkodás módjának. 

A Katolikus Legényegylet junius 30-ra 

j ubi le u ma, a közbe jött technikai akadályok miatt 

el lett halasztva. Az ünnepség megtartásáról újabb 

illetékesek. 

tervezett 7 5 éves 

bizonytalan időre 

éitesítést kapnak az 

Az Egyházközségek képviselötestülete julius 3-án a Szent 

K'"Honaházban közös ülést tartott, hol a kezelésében levő katolikus is

koLík zárszámadásait, majd a jövő évi költségvetést tárgyalták le.- Ez

uttal megválasztották az állami elemi iskolák gondokságába küldendő ta

got is Nig ··,yi Ferenc személyében. Eddig a gondnokságában Stiller 

K<ílm;ln k~i>':iselte az Egyházközségeket, mivel azonban a városi kép

nseliítestlllet is beválast.totta a kiküldöttek közzé, az Egyház községek 

me~biLatásán)l mondott le azon céllal, hogy a katolikus szellem erő

sebben legyen képviselve az állami iskolák gondnokságában. 

HIRDESSEN 
LAPUNKBAN! 
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TAKAREKPENZT AR R. T. 

EGER-GYÖNGYÖS l 
FIOKINTÉZETE 

GYÖNGYÖS 
TELEFO H: 230. 

Legelőnyösebb feltéklek mellett lolvó~it 
kölesöRöket vállalkozásokat financiroz: át
utalásokat gyorsan és oksón klje~it. 
Betéteket könyvecskére és folyó~zámliíra 
elfogad és a legkedvezi>bben kamato7lat. 
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6ramüves, ékszerész és lát
•zerész. Eteraa, Alpiae, T elias, 
Wyler 6rák eeyedárasit6ja. 

Óra és szemüvec külöaleges-
ségek 

•• 

Telefon: 
388 

Uvegcsiszolások. 

Szemüvegek recept sze~ial is. 

Gyöngyösön 
Raaiaz-16r t2.01'•zá.rzászl6 aaellell 

Alapítva : 1884-ben 
~ 

l Kunsay Béla 
mézeskalácsos és 
viaszgyertyakészitö 
Mézsütemény, 
méhviasz, 

templomi gyertyák nagy 
választékban állandóan 
raktáron. t. -

Gyöngyös, 
Zita királyné u. 6. 

l 
l 
l 

Mie(Ött kalapját besze
rezné, jöjjön el és nézze 

meg üzletemet! 
Kaphaták: gyapju és nyul
ször kalapok minden mi

nöségben! 
Javítások po n t·o a a n és 

szakszerüen készülnek ! 

Kriszt Lajos 
Gyöngyös, 

Kossuth-u. 10. 

--------------------~-----------------------Előfizetés egesz ev re 1 pen~ő. Egy~·~ --~zá~~ ·á·;~-1 O- fi! l er. 

Szerkesztöség és kiadohiva taJ Gyöngyös 
fel~övárosi plébánia. 
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