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KATOLIKUS TUDÓSilÓ 
XIII. ÉVFOLY AM. l. SZÁM Gyöngyös, 1941. jan. hó, 

Boldog új esztendőt. 
--·- --------------

lrta: Stiller Kálmán. 

Az új esztendő küszöbén belekapcsolódva az actio catholica 

munkaprogramjába szerelnénk mi civil emberek néhány helyi 

jelentőségü gondolattal a jó ügy előmozdítására lenni. 

Bennünket itt Gyöng} ösön nehéz egy gondolatban össze

fogni. Mint katolikusok túlnyomó többségben vagyunk, épen ezért 

annyi sokféle gondolat, eszme, irány választ el, mint ahogy egy 

nagy szervezetben természet~zerüleg lenni szokott. Kisebbségi cso

portoknak könnyebb egységes célokat kitűzni, egységes gondola

tok szervit berendezkedni. Minthogy azonban korunk a totális 

szervezkedés korszaka, nekünk is kötelességünk egységes gondola· 

tokkal a nagy többséget a legkisebb kunyhóig áthatni, le-hetőleg 

mindenkit átható szervezetet l~tesiteni. Közös gondolat és alap 

ebben szent vallásunk, a szépséges katolikus erkölcs, gyönyoru 

vall:\sos szertartásaink stb. Ennek a nagy egységesítő munkának 

természetes irányitója az egyházközségi tanács s a benne helyet

foglaló alsó- és felsóvárosi egyházközség lehetne. Oda kellene 

halnunk, hogy ezt a szépreményü szervezetet minél szélesebb 

körben tudnák ellátni feladatokkal, hatáskörrel és munkával. 

Neki kellene irányítani különbözó ~zakosztályaival a városunk 

vallásos, kulturális, erkölcsi és társadalmi életét. Mindenben az 

egyházközség járjon elő jó példával. Elsősorban a saját keblében 

hozza közelebb egymáshoz tagjait. Jó eszköz volna ehhez a gyak
rabban összehívandó gyűléseken kivül ha magának az egyház
községnek volna évente több miséj'e, néhány közös megjelenése, 
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együttes áldozása. Főként a templombúcsú napját kellene e célra föl

használni, mert e napnak a jelentősége mintha kicsit elhomályo

sodott volr.a. 

Az egyházközségre vár a feladat, hogy a külömböző ka

tolikus egyesületeket egymáshoz közelebb hozza, s a köztünk mu

tatkozó társadalmi ellentéteket csökkentse. A katolikus felfogás 

szerint ugyanis az életben lehetnek köztünk rang- és osztálykü

lönbségek, sőt maga a mi vallásunk egyenesen védi a tekintélyt, 

azonban a keresztény testvériség gondolatával közöttünk harmó

niát teremt s vallása tekintetében csak a buzgalmat és eré

nyes életet tekinti érdemül, s ezen 3. téren mindnyájan az elsők 

közé kerülhetünk. Kuhurális tekintetben volt már egy ~okat igérő 

kezdeményezés, az Erdélyi-est, folytatását őszinte szivből óhajtjuk. 

A vallásos szervezkedés is megindult, eljutott minden házba, 

azonban hogy állandóan élet lüktessen benne, az utca és a ház

csoport megbízottakat jó volna olykor közös megbeszélésre össze

hivni. Ilyen módon elérhetjük, hogy minden katolikus ember 

vasár- és ünnepnap halálos bíín terhe alatt megszabott köteles

ségét, a misehallgatást teljesítse, húsvétkor megáldozzék. Sokan 

tartanak tőle, hogy ebben az esetben kicsi lesz a templomunk. 

Hiszen ma is már egyik-másik misén zsúfolt a templom. Bár 

csak már ott tartanánk ! A vallásos élet erőssége egyuttal a 

nemzet ~leterejét is növeli, mert a vallásos meggyőződésen nyug

vó tisztaerkölcs a legszilárdabb pillére minden államnak. Majd 

gondoskodunk róla, hogy a közönségünk ne álljon meg a temp

lom ajtóban, hanem foglalja el a Ldsúbb üres térségeket Is, s 

hagyja az ajtóhoz közeli helyeket a késéin érkezőknek. Legalább 

meg lehet látni, kik a későn érkezők. Aztán el lehet rendezni 

a misék szerint is városunk közönségét, hogy ne épen a legrö

debb misén legyen zsúfolt a templom, hanem mindegyiken. 

jó volna rendezni és felvirágoztatni a körmenetek és a búcsú

járások szép szokásait is. A b ú c s ú j á r ás ok vallásos kirán-



j 

dúlások is. Azért furcsa, hogy a legrajongóbb túristákat épen nem 

látjuk a búcsújárók között. Meg kell találni a módját a szervez

kedés útján, hogy minél több társadalmi osztály vegyen bennük 

részt. A Szent Annához, Szent-Kúthoz, Mátrafüredre sth. járó 

hagyományos búcsúinkon inkább több résztvevő legyen mint ut

cai bámuló. Kétségtelenül legeredményesebb búcsújárás a gyalog

lás, aki teheti, gyalogoljon is, azonban lehet kocsin, sót autón is 

résztvenni a búcsúkon. Csak az a fontos, hogy a bevonuláskor 

a körmeneten, s hazaérkezésen mindenki zárkózva, felsorakozva 

vegyen részt, s ne elszórakozva apró csoportokban járja az utat 

hanem közösen ájtatoskodva. Majd akkor a felmerülő nehézségek is 

elosztathaták lesznek, amik étkezés, elszállásolás stb.körül feltünedeznek. 

Az egyházközség, ha majd kezébe veszi mindezeknek az 

intézését, majd magától rájön a feladatokra, miket meg kell ol

dania és lesz benne élet, elevenség . 

Az egyházközség felelevenitheti és elterjesztheti a régi jó 

katolikus szokásokat. A szép katolikus köszöntést, harangszókor a 

kalaplevételt, a születésnapok helyett a névnapok megtartását nem 

ám nagy dáridóval, hanem misehallgatással és szent áldozással. 

.1\ halottakért való misén is a hozzátartozók legszebb kegyeleti 

cselekménye a halottakért felajánlott szentgyóná~ és áldozás. 

Egyébként ehhez a jó munkához, katolikus szeretettel kivá

nunk minden katolikus hivünknek boldog új esztendőt! 

Karácsonyi ajándék. 
Franciából : G. J. 

Két héttel ezelőtt N. úrnő járt nálam. Igen nagy zavarban volt. 
Nem tudta, mit adjon az urának karácsonyra, mert --- amint mondotta 

már mindene van. 

V égig böngészte az ö'szes árjegy1ékeket . . . annyit futkosott 
árúházból árúházba, hogy végül is meghült és influenzát kapott . . . 
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~----------------------------~----
a megoldásra váró feladat azonban még mindég ugyanaz: van egy 
férj ••. 6) esztendős ... mérnök . akinek van már egy sereg 
botja, órája, töltőtolla és irónja . . . kézelőgombja minden elképzelhető 
anyagból stb. Ugyan mi újat találhatna még számára ? Nem talált sem
mit ... Pedig hát az mégiscsak szomorú dolog, hogy ezen a gyö
.nyörü ünnepen, karácsony estéjén, egy szerető feleség semmi ajándékot 

se tudjoó adni az ő édes, jó urának ! 
Segítségül hívta már kedvenc szentjeit is : Szent Antal . . . Kis 

Szent Teréz . . . küldjetek valami jó gondolatot. 

* * * l Hirtelen a homlokára ütött : pompás eszméje támadt. , 
l Hogy az én uramnak mindene megvan ? . . . Oriási tévedés ! 

Éppen az hiányzik ami a legfontosabb ! És még hozzá, én vagyok a 
legilletékesebb arra, hogy ezt a legfontosabbat megszerezzem neki. 

segéd. 

Egyenesen egy katolikus könyvkereskedésbe vette az útját. 
Parancsol, nagyságos asszonyom ? --- kérdi szolgálatkészen a 

Egy Misekönyvet kérnék. 
Talán egy fiatal leánykának? 

Nem . . . az uramnak . . . de teljes Misekönyv legyen ... 
necsak az ünnepekre, hanem az év minden napjára. 

- Szolgálatára, asszonyom! . . . s a következő pillanatban 
válogathat kisebb és nagyobb alaku, vászonba és bőrbe kötött, szebbnél 
szebb kiállításu Misszálék között. 

* * * Az én jámbor hívőmnek, N. úrnőnek az ura igen derék ember• 
Katolikus, de csak úgy hivatalosan . . . Vasárnaponként eljár ugyan a 
szentmisére, de szörnyen únja ott magát. Ami egyáltalán nem csodála
tos, mert hiszen nem érti, nem is próbálta soha megérteni, m1 1s tör- . 
ténik voltaképpen ott fönt az oltárnál . . . Sajnos, nemcsak őnála van 
ez igy, hanem sok másnál is .•. 

Valamikor katona volt, tudja, mi a rend, azért hát ő is föláll, 
leül, úgy mint a többiek és am1kor csöngetnek, előre is hajlik egy ki
csit. Igy unatkozik át egy félórát, míg egyszer csak a kántor odafönt 
a kóruson erősebben bele nem vág az orgonába: ilyenkor tudja, hogy 
a misének nemsokára vége, és készülődni kezd, majd elindul a többi
ekkel együtt kifelé. Persze abban a meggyőződésben, hogy ő most mi
eét hallaatott. Világos ezekután, hogyha a felesége most misekönyvet 
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ad neki karácsonyi ajándékul, azzal egy teljesen ismeretlen világ kapu
ját nyitja meg előtte. 

- Milyen különös ! gondolja az asszony. Közel negyven éve 
élnek már együtt, és az apostolkodásnak ez az e~yszerü módja még 
sohasem jutott az eszébe ! 

Elérkezik a karácsonyeste. 
Hát te körül sem nézel a karácsonyfa alatt, nem hozott-e a 

jé1.uska neked is valamit ? --- kérdi az asszony az urát. 
- Nekem ? ... A jézuska? . . . Ugyan mit hozhatott volna~ ... 

Ezt! - mondja diadalmasan a felesége és átnyujt neki egy 
elegáns csomagot, ami kívülről semmivel sem árulja el a tartalmát 

A férj rosszul palástolt kiváncsiság~al és meglehetösen ügyetlenül 
bontogatni kezdi a csomagot. Mikor végre kihámozza papírburkolatából 
és kiveszi csinos vászontokjából a finom kötésü szép könyvet, csodál
kozva bámul az asszonyra: 

Ezt nekem velted ? 
- Hát ugyan kinek másnak ? Nem örülsz neki ? 
A férj csalódott arcot vág. 
- Én ... én azt hittem ... egy doboz finom szivar van benne. 

Őszintén szólva, mit csináljak én ezzel a könyvvel? 
Mit ? Hát használni fogod. Mégpedig már ma éjjel. Mert ugy-e, 

elmegyünk az éjféli misére ? És ebből a könyvból pontosan követheted 

az egész misét . . . hogy is tudhatnád misekönyv nélkül, m1 történik 
az oltárnál ! . 

* * * A férfi még mindég értetlenül nézi a könyvet. Majd egyszerre 
csak kifakad : 

- Mit veszödjem én ezzel a könyvvel ? Hiszen a m1se ugy•• 
mindég ugyanaz ! 

- T évedsL barátom ! Szörnyen tévedsz. -- Világositotta fel a 
felesége. - A szentmise mindennap más és más. Mert az Egyház 
megünnepli az Ur jézus életén kivül az összes szenteket is. Igy ismer
hetjük meg, micsoda nagyszerü egyéniségek voltak ezek a szentek l 
Minden misének meg van a nap jelentőségéhez illő külön szent leckéje_ 
és evangéliuma, és különféle könyörgései is a napra vonatkoznak. Ez
zel a könyvvel ezt mind együtt imádkozhatod a pappal. Majd meglá
tod, milyen érdekes ... Igy legalább nem fogsz unatkozni és ásitoz.-i 
a szentmise alatt. 
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M. ' A. . . ) E' ) - 1t r • . • sttozm . . . . n . .. . . 
- Bizony te, kedvesem. Te, a nagytudású, müvelt ember, aki 

6rákat tudsz tölteni egy világhirü festmény elött, apróra megcsodálva 
minden részletét -- te, aki annyira el tudsz merűlni egy·egy komoly 
könyv olvasásában -- te ásitozol, amikor ott állasz minden tudomány 
és müvészet eleven forrásánál ! ... Pedig milyen nagy szükség volna 
éppen napjainkban, amikor a világ elpogányosodott, hogy a hit dolgá
ban jártas emberek, erös, öntudatos keresztény férfiak segitségére sies
senek a papoknak az apostolkodásban ! ... Milyen büszke lennék rád, 
ha te ie ezek közé a férfiak közé tartoznál ! , 

-Hm ! Es ez mind benne van ebben a könyvben? 
- Benne bizony. Megtalálod benne azt a szentmisét u, amit a 

te nevednapján mond a pap. 

- No jó l - Sóhajt megadással a férfi. - Amire nem képes 
az ördög, azt keresztül viszi az asszony ... 

- Talán megfordítva: Amit az asszony akar, azt az lsten JS 

akarja l 
A férj, hogy visszavonulását leplezze, még egy megjegyzést tesz: 

MiDdegy ... De a d~boz szivart azért mégis sajnálom. 
- Meglesz az is -- nevet az asszony -, ha szorgalmas, jó 

tanítvány leszel.* * * 
Mindez két héttel ezeJött történt. 

A férj elsörendü tanítványnak bizonyult ... Annyira lelkiismere
tesen veszi új könyve tanulmányozását, hogy ma reggel, ~mise után 
elém állt a sekrestye ajtajában és megrovó tekintettel nézve rám, 1gy 
szólt hozzám: 

- Egy szóra, Plébános Ur . . . mondja csak . . . nem hagyott 
ki egy könyörgést a szentmiséböl ? ... 

Ó, ezek a buzgó hitujoncok ! . . . 

Köszöntő. 

Az idö, ez a nagy tolvaj, ismét meglopott. Egy évet vett el 
té5lünk. És nem is adja többé vissza. Elszállt messze a tegnap. Szinte 
még csak kartávolságban van, még kinyujtjuk felé a kezünket, de nem 
érhetjük el többé l 1910 eredj utadra. Többé már nem vagy valóság. 
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Már történelem lettél. Sok bajt hoztál ránk, nélkülözést, drágaságot, 
é~ő, vonagló világot. Nem voltál azonban egészen mostoha hozzánk. 
Magyar reménvek, álmok, vágyak a te napjaid alatt váltak valóra. Ezt 
köszönjük neked. --- Az lstentől jöttél "ki az idők határit kiméri .. , 
neki adunk hálát, amit kaptunk, Neki köszönjük. 

Kinyitjuk a jövő ajtaját: 1941. Mit rejtegetsz, mit tartogatsz, 
ködös fátyolod mögött? Emberi szem hiába fürkészi a holnapok jöttét. 
A jövő csukott könyv, az lsten nyitja csak feL 

Felénk csak egy. szó hangja csap: remény ! Remény a szebb 
jövőben, remény az új világban, ami most még az lsten ölében pihen. 

Az Isten adjon nekünk magyaroknak bízó hitet, türelmet to
vábbra is és adjon egészen, igazán, százszázalékosan katoliku• gon
dolkozást és ennek lesz az eredménye - a boldog új esztendő. (d. 1.) 

~ 

Kereszt a kenyéren. 
Ismerós eset. Árvízkárosultak új házai közölt megjelenik a m1. 

niszterelnök. Begyujt saját kezével az egyik tüzhelyen, az egyik új 
kemencében sütött kenveret pedig ősi szokáa szerint a kenyérv,gó 
késsel történt keresztvetéssel szegte meg. Mily szép cselekedet l 
Egy magyar nagyúr, a kormán y feje tett igy. V alahogy jelkép~• 
cselekedet ez, hogy a szeretet tüze kapcsolja isaze a házban lakó

kat, s hogy a kenyérből mindig jusson nekik! 
Gondolkozzunk el, ezen a keresztvetésen. Milyen szent, drága 

jel a kereszt! Évtizedekkel ezelőtt, a liberalizmus és a hitközöny 
korában hihetetlen lett volna ez a keresztvetés. Mennyit változott a 
világ! A Katoliku~ Akció lassan rázza a lelkf'ket. Ilyen példák kel
lenek, mint a miniszterelnöké, hogy öntudatosodjunk, erősödjünk. 

Ha valahol a kenyérszegés előtt a keresztvetés szép azokása 
elkallódott, ujitsuk meg, keltsük újra életre. Áldás lessz a kenyéren. 
S hol áldás, ott lsten. Ahol pedig lsten, ott azükség - soha nincseni 

Az Erdélyi est 
egy hónapja volt, de kell még vele itt is foglalkoznunk. A helybeli 
lapok ismertették, méltatták bőven. Hir jelent meg róla a katolikusok 
napilapjában a Nemzeti Ujaágban is. 
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Első kulturális, nagyarányu kulturális megmozdulás volt, amit hi
vatalosan a Szent Bertalan egyházközség rendezett. Nem az egyes egye
sületek, hanem az egyházközség. V alahogy tehát mindnyájunknak job
ban szivü~yünk lett. Lett is sikere. Dr. Csengő Nár.dor gimnáziumi 
igazgató nyitotta meg mindkét estet. Tartalmas, céltmutató megnyitója 
után a Katolikus Enekkar szerepelt finom kidolgozásu, preciz tudással 
vezényelt dalokkal. Pátzay János dirigáita biztos ho1Záértéssel sok szép 
si kert ért dalosait. , 

Koller Eva pompásan, csodálatosan zongorázott. Körtélyesy 
Liozelbold Ferenc erdélyi pap-szónok nagyhatásu beszédében az el
nyomatás éveinek kálváriáját fejtegette. Dr. Hornyák Miklós városi 
jegyző a tőle megazokott előadói müvészettel ismertetett erdélyi költőket. 

Igazi népmüvészet csillogott a lövétei betleheme3 játékban és a 
székely táncokban. A Rk. Kereskedelmi Szaktanfolyam és a Mezőgazdasági 
Középiskola növendékei adták elő. Geibinger Sándor és Kolár Erzsébet 
érdeme a biztos tudású, szép játék. A szereplő lányok és fiúk pedig 
fáradságot nem sajnálva lelkesen próbáltak sokáig és eredményül szép 
sikert szereztek. 

Az egyházközség kulturális szakosztálya Dr. Csengő Nándor el
nökletével ülést tartott december 12-én a Szent Koronaház kis tanács
kozó azobájában és összegezvén az Erdélyi est tapasztalatait,. megálla
pitotta a legközelebbi kulturest időpontját és müsorát. Március l-én 
lesz a zenei élményszámba menő kulturest. Erről a következő szám
ban már bővebben irunk. 

Elóadás a szentséghírében levő 
Hám János püspökről. 
Guba Pál kegyesrendi érdemesült gimnáziumi tanár dec. 1 O-én a 

Szent Korona ház tanácstermében, az Emericana gyülé!' keretéhen rend
kivül tartalmasan ismertette a szentéaYatás lehetőségeivel gazdag Hám 
püspök életét. 

Guba Pál izzó hazaszeretete fokozottabban nyilvánult meg min
dig, ha szülővárosáról, Gyöngyösről volt szó. Ez érthetővé teszi azt az 
imádságos szereletet, amely jelen előadásának vonala volt. Hám püspök 
8Yöngyösi családból, egy kiterjedt tekintélyes családból származott. Sok 
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rokoni lelket remegtet itt meg az a remény, hogy ami dicsőség egy or
szágnak, mivel mennyivel több uralkodója volt minden országnak, mint 
szentje, mily_ nagy dicsőség lenne az a városnak. 

Gyöngyös város mindig utolsó helyen állt azon kérdésnél, mt
lyen országos nagyságokat adott a hazának. Most mint szegény ember 
házában a főnyeremény, hatása alatt tartja a családot az öröm, gazda
gok lettünk, nem muló anyagiakkal, hanem egy szent varázsának kisu· 
gárzó boldog lelki öröméveL Eddig a legnagyobbak a miniszteri taná
csossági~, egy-egy tanári állásig emelkedtek, mig zöme elvész a tömeg
szerűségben. Most földink, rokonunk, Krisztus udvartartásában kap kelyet, 
fején a fénykarika dicsőségével, honnan állandóan szemmel tart bennün
ket és mi állandóan rajta tarthatjuk szemünket 

Az életben keressük az emelkedést. Aki az emelkedés utját jár
ja, nehezen esik vissza. Nincs vágya visszaesni. A gazdag sem óhajt 
szegénysorsra jutni. Akinek lelkiszemei képzeletében a hozzá közeleiő 

szentre szegezödnek, gyarapodik az erényekben, az erények gyüjtésével 
előáll a lelkigazdagság, ugyan ki akarná elherdálni eme lelkigazdagságot. 

Ez volt Guba Pál előadásáról megmaradt i~presszió. Mélyen a 
lélekbe gyökere~ve. Nagyobb vágyat érzett egy imádság elmondására : 
Istenem, ismerd el szentnek Püspökünket 

Guba Pál Hám jáno·nól másik előadást is tartott dec. 26-án a 
Szent Koronaházban nagy hallgató közönség jelenlétében. . . . ·--·-· 

Mit feleljek erre a nem egyszer hallható kérdésre: 
Először magyar vagy-e, vagy katolikus 1 

T apasztalat szerint nem komoly, gondolkozó, lelkileg is müvelt 
emberek szokták ezt a kérdést feltenni. 

Mit felelj rá? Ne felelj rá! V égre tudatára kell ébredned, hogy 
mi kotolikusok nem vagyunk kis elemisták, akiket kérdések és vádak 

nyílzáporával lehet !!akkban tartani. Ne felelj rá, hanem te is kérdezz! 
Kérdezd meg az illetőt, ki a kérdést felveti, hogy előbb ember-e vagy 
magyar? Ha azt mondja, hogy előbb magyar, csak aztán ember, akkor 
szerényen megjegyezheted, hogy eddig ezeréven keresztül a magyarság 
olyan egyénekből állott, akik magyarságuk mellett ugyanakkor "emberek" 
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is voltak. Vagy vess fel egy másik kérdést: előbb becsületes-e vagy 
magyar? ... 

Csak komolytalan, izgága emberek mások tájékozatlanságára és fé
lénkségére épitő otromba fogása lehet, hogy lényegileg egybetartozó fo_ 

galmak közé éket akarjanak verni. Amint a becsületesség előfeltéte
le az igazi magyarságnak, éppúgy a vallásosság és számunkra a katoli
kusság l Mivel a katolikus vallás Krisztus vallása, ez nem kerülhet el

lentétbe a magyarság igazi érdekeivel! Mi, mert magyarok, igazságot 
kereső és elfogadó emberek vagyunk, azért vagyunk Szent Istvánnak 
katolikusai ! És mert katolikusok vagyunk, a7ért szereljük Krisztus pa
rancsából is hazánkat, népünket, azért akarunk lenni : a legjobb magyarok. 

Egyébként az a legjobb, ha sohase vitatjuk az elsőhséget hitünk 

és hazafiságunk között, hanem egyszerre vagyunk mindig jó magyarok és 
katolikusok. 

A Katolikus ~nekkar szerepelt 
a rádióban. 

Hosszu hetek izgalmas, sokszor fárasztó, de lelkesen és ki

tartóan végzett próbái, előkészülete után december 18-án 1eggel 

nekiindult Budapestnek az énekkar hatalmas csapata. 

Sajnáljuk, hogy Sédy József. közszeretetben álló dalostestvé

rünk nem jöhetett velünk. Gyász, illetve temetés akadályozta eb
ben. 

Az énekkar tagjain kivül mint énekkari tisztséget vise
lők, lelkes barátok és támogatók, felutaztak Budapestre még Mo

nostory Adorján prépost-plebános, Dr. Náray Béla főügyész, aki 

lelkes támogatásával most is az énekkar melletr áll, Libisch Ká

roly az énekkar fáradhatatlan elnöke, Fazekas D.>di a népsztrÜ 

titkár, P. Horváth Zsigmond és Duklai László. Dr. Puky Ár-
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pád polgármester Budapesten várt ránk és volt jelen a studiábeli 

szereplésen. 

Lelkes hangulattal voltunk eltelve. 

A vonatkésés miatt Pátzay János karnagy aki el6z6 

nap uta·zott a fővárosba - autótaxikba pakolta a társaságot. Ez 

a költségtöbblet Fe hér Gyula derék pénztárosunknak okozott 

mérsékelt örömet. A studióban rövid próba, majd hangzik a jel

zés, vitéz Hevessy bemondó kellemes hangja tudtul adja ország

világnak: következik a gyöngyösi Katolikus Énekkar. Hát követ

kezett is. Ahogy szokctt. Fényes tudással, pompásan, értékesen. 

Imponáló, szép, nagy énekkar. 

Pompásan vezénylő, énekkarából minden értékét kihúzni 

bíró karnagy: Pátzay János. 

Csengve-bongva szállnak a dalok. Viszi a hullám, az éther. 

Hallják, hallgatják mindenfelé. Persze legelsősorban Gyöngyösön. 

Csillog a szem, talán könnyes is lesz, az örömt61, a sikertől, 

hogy olt messze, a függönyös, érdekes, sejtelmes studióban a 

mieink szerepelnek. Az id() elmult. "Itt az idő, induljunk, indul· 
j unk," hangzik a Viszhang a rádióban is. 

A közvetítésnek vége. Szép volt, jó volt. Köszönet ezért a 

dalosoknak, akik fáradtak és fognak még fáradni ezután is min

den kedden • pénteken, amikor talán nem ilyen nagy szerepre 

készülnek, hanem csak maguknak a gyöngyösieknek és elsősorban 

az Isknnek tanulnak énekelni. A délután, az est elmult Pesten 

szépen. Prograrnak alakulnak, bevásárlás, hiradó mozi, este Nem

zeti Szinház. Fazekas Dódi lót, fut, mindent elintéz, örömmel, 

jókedvvel. 

Éjjel indultunk vissza. Egy órás késéssel. Az utazás kedé

lyes. Dalosok utaznak, hát dalainak. A vonat robog a télben, 
az éjszakában. . . Vámosgyörk. 

Itt azután kellemes meglepetés. A gyöngyösi vonat elment. 
Várni ke il fél 8-ig. 

Vannak hősi vállalkozók, gyalog nekiindulni. Aztán mégis 
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maradunk. Fázva, majd a szerelvény kocsiaiban meghuzódva, 

egy kevéske panasszal, de az új hely1et kellemetlenségébe 

a kedély elpusztithatatlanságával beleilleszkedve. 

Hazajöttünk gyűrötten, fáradtan, másnapra azonban kipihentük 

magunkat. 

Most az énekkar ismét friss, lelkes. Él benne a szép si

ker. És nem lanyhul, nem enged a nekilendülésbóL A próbák 

ismét folynak kedde~ és pénteken este 8-1 O-ig. A létszám tel

jes. Esetleg tessék felnézni - kedves Olvasó ellenőrizni a 

Szentkorona házba. V agy akár énekelni is. 

Hitéleti tájékoztató. 
Szent Bertalan plebánia. 

Január hó. 
1. Szerda. Ujév. 9 órakor ünnepélyes nagymise. 
2. Csütörtök. jézus szent Nevének ünnepe. 6, ne~yed 8. 8 és 9 

Órakor szentmisék vannak. jézus szent Nevének nyolcada alatt a szo

kásos feltételek mellett teljes bucsu nyerhető. 
3. Első péntek. Előző csütörtökön d. u. 3- 6 Ór;íig gyóntatás. 

Pénteken 6 órától g~óntatás_ Menház kápolnájában egéu napon át 

szentségimádás. 
5. Első vasárnap. Délután fél 4 Órakor az Oltáregylet évi köz

gyülését tartja a központi elemi iskola emeleti termében. Este 6 Órakor 

az Oltáregylet imádási órája, végezzük a két imaórát. 
6. Vizkereszt ünnepe. Előző napon délután a w~sperás után viz

szentelés. Vizkereszt nyolcada alatt házszentelések. A magánházak meg

szentelését a plebánián kell bejelenteni - - 12 Szent család ünnepe. 

Szent Ferenerend i plebánia 
1. Szerda. Ujév ünnnepe. Vasárnapi istentisztelt'ti rend. 

. 5. Vasárnap jézus Szent Neve ünnepe. Reggel h ó, a kor a Jén•s 

Szive Társulat offertóriumos szent miséje. D. u a R<'>lsafűúr Társulat havi 
sorsolását tartja. 

6. Vizkereszt ünnepe. Szakott vasárnapi rend. R.e~~el 6 órakor 
a Rózsafüzér-társulat offertóriumos miséje. Akik családi otthonukat 
megáldatni akarják, sziveskedjenek ezt a plébánia hivatalLan miclőbb 
beJelenteni. 
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12. Vasárnap. Szent Család üimepe. 
19. Vasárnap. Délután a litánia végeztével a ferences Ill. Rend 

havi gyülését tartja. 

Gyöngyöspüspöki templom ban. 
l. Ujév ünnepén d. e. 9 órakor ünnepélyes nagymise Oltáriszent

ség kitételéveL D. u. 3 órakor ünnepélyes vesperás. 
5. Ur jézus szent Nevének ünnepén szokott vasárnapi rend. D. 

u. vízszentelés és litánia. 
6. Vizkereszt ünnepén szentbeszéd és nagymise Oltáriszentséggel. 

D. u. fél 3 órakor vesperás, utána házszentelés. A templomtól északra 
a Püspöki ut páros számu házaiban a páratlan számuak közül körölbe
lül 1- 17 számig. 

7. Reggel S órától folytatólagos házszentelések.! 

Hirek. 
Uj lap Jászárokszálláson. Pár évvel ezelőtt még gomba

módra szaporodtak a lapok, most - a sajtókamara fennállása óta 
ritka és érdekes hir egy-egy uj lap megindulásának hire. Nagy örö
münkre szolgál, hogy lapunk testvérlapja a jászárokszállási Katolikus 
T udósitó Aczél józsef apát. plébános szerkesztése mellett kapott enge
dél}~ a megjelenésre. január l. után tehát a szomszéd jászok asztalán 
ott lesz az a katolikus lap, melynek cikkei, hírei és hirdetései felett 
nem kell gondolkozóha esni az olvasónak, mi igaz a sorokból ? ... 
milyen okok és érdekek mellett iródtak e sorok ?, mert a Krisztus ne
vében megindult lapnak természetszerű célja a hívők anyagi, szellemi 
és lelki jóléte. T estvéri szeretettel köszöntjük a testvér lapot. 

A Felsóvárosi lfjusági Egyesület, rvint városunk legöregebb 
földmives társadalmi egyesülete immár 43. müködési évét kezdte meg 
az őszi évadban. Nagy érdeklődés nyilvánul meg az ifjusági tagok ré
széről, mert feltünűen szép számmal jelennek meg esténként az egye
sület helyiségében. A megnyitás óta már három kulturdélutánt tartottak 
szép számu érdeklődő közönség előtt. Szorgalmasan is készülnek estén
ként előadásaikra. F. hó 6-án kezdődött egy "Férfi jellemképző" tan
folyam a tagok részére, mely iránt nagy érdeklődés nyilvánul meg. A 
nagy kedv és szor~alom mellyel a kulturális munkához hozzáfogtak a 
tagok, csak biztositék arra, hogy a vezetőség irányító, nevelő munkája 
nem hiába való fáradozás. Isten adja áldását kulturális munkájukra. 
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Aranymennyegzö. Szabó józsef és Rejlik Rozália december 

12-én ünnepelték házasságuk 50. évfordulóját. Az aranymenyegzős há
zaspárt a prépost-plébáno~ áldotta meg. Az lsten szerető kezét még 
sok éven át érezhessék maguk felett. -- Szivből kivánja nekik a T u

dósitó is. 

Szent Boritáfa flnnepe a tűzéreknéL December 4.-én vé
dőszentje napján a 20 tűzérezred szentmisén vett részt. Este a Kioszk 
nagytermében volt színes, előkelő díszvacsora. A vacsora keretében 

Kovács Tibor ezredes és P. Hermann Hermenegild mondtak pohár

köszöntőt. 

Mi készOl? Emericana bál. Január 4.-én rendezi az Eme
ricana gyöngyösi csoportja hagyományos farsangi bálját a Kioszk ter
meiben. A fényes társadalmi esemény, a gyöngyösi katolikus értelmi
ség nagy találkozója elé az idén is várakozással nézünk. 

Hertelendy cserkészek. A 776. sz. Hertelendy iparostanonc
iskolai cserkészcsapat a közbejött akadályok miatt a szokásos kará
csonymásodnapi táncmulatsággal egybekötött szinelőadását az idén nem 
rendezte meg. E kedves összejövetel helyett január hóban rendez a 
csapat vidám farsangi estet. 

Katoliku• Legényegylet. V árasunknak ez a régi, értékes ka 
tolikus intézménye, céltudatos munkával folytatja kulturális tevékenysé

gél hétröl-hétre. Dec 29-én alapos és közismerten jó gárdával adták 
elő a » Mesék az irágépről « cimü opereltet a magától értetődő nagy 
sikerrel. 

A Székely menekOitek karácsonyfa ünnepséget rendeztek 
aiFelsővárosi ifjusági f.gyesület dísztermében december 22-én és 29-én. 

Ferences Hittudományi Főiskola. Hangulatos müsor kereté
ben rendezte meg december 8-án, a Ferences Hittudományi Főiskola 
Szent Bonaventura Egyházirodalmi Iskolája tartalmas évi diszgvülését. 
Az előadások a jól értelmezett hazafiság, a magyarság-kereszténység és 
az ifjuság időszerű kérdéseit világitották meg a ferences teológus szem
szögéből. Az ünnepély kiemelkedő száma magyar dalköltészetünk és 
népi balladáink gyöngyeit mutatta L~ eredeti tisztaságukban, mint a 
magyar lélek és szellemiség leghub b tükörképei t. Ferences Főiskolásaink 
irodalmi munkásságát és komoly törekvését Főtiszt. Schrotty Pál, fen~n
ces tartományfőnök köazönte meg magasröptü zárószavában. 
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Mária Valéria tanintézet. December 5-én az új iskolaévben 
már másodszor látogatta meg vitéz Derencsényi Miklós körzeti iskola
felügyelő a Mária Valéria intézet elemi népiskoláit, aki az iskolai 
előadásokon tapasztaltak alapján elismerését fejezte ki a kitünő isko
lában elért kiváló eredményért Karácsony első napjának délutánján 
adták elő az intézet növendékei a Karácsony éj cimü szindarabot a 
közönség nagyszámú és lelkes részvétele mellett. 

Dolgozó Leányok. A D. L. csoportok igen élénk múködést 
fejtenek ki a S1entkorona házban. Vasárnap, december 15-én igen 
ügyes bábszinház volt músoron. Természetesen a leányok igen nagy 
tetszéssel és vidámsággal fogadták az ötletes szórakozási lehetőséget. 

Sze nt László emlékév. A most lepergett 1940-es esztendő 
kilencszázados emlékéve volt Szent László királyunk születésének. 
A nyomasztó viszonyok nem engedték a nagy király emlékének méltó 
megünneplését, de nemes alakja, izzó magyarsága, férfias életszentsége, 
katonai képességei és hősiessége nemcsak a magyar honvédség gya
logosainak védőszentjévé avatták őt, hanem az összmagyarsá~ csodálatos 
példaképévé, akinek örök vezénylése nyomán boldog jövő felé mene
telhetünk. 

Új Szent József azobor a Szent Bertalan templomban. 
A Római Katolikos Kereskedelmi Szaktamfolyam lelkes és áldozatos 
gyüjtésének eredményét, templomunk új ékességét, a müvészi ~hent 
józsef szobrot december 15-én szentelte fel városunk prépost-plebánosa 
szentbeszéd keretében. 

A Dolgozó Leányok Szent Korona csoportja december 20-án 
családias karácsonyi estét tartott. Monostory Adorján prépost plebános 
igen meleg hangú beszédet mondott a tagoknak s utána kiosztották az 
ajándékokat. 

A Szent Korona Házban a Katolikus Akció vitadélutánia 
keretében december 16-án délután magas nivóju előadást tartott P. 
Horváth Zsigmond. Az előadását január hónapban folytatni fogja. 

T iz éve szolgálja közmegelégedésre Fehér Sándor sekrestyés 
a Szent Bertalan templomot. A szép évforduló alkalmából az összes 
templomlátogatók s a Szent Bertalan egyházközség hivei örömmel fe
jezik ki megelégedésüket a derék se~: restyés iránt. Szép a templomunk, 
rendes, tiszta mindig. Megcsodálják az idegenek, boldogan érezzük 
mi, akik benne imádjuk az Urat. Az Ur, akinek hajlékát Fehér 
Sándor oly buzgón gondozza, adjon áldást még sokáig az ö és övéi 
életére. 

A Katolikus Legényegylet megismétli a Mesék az irógépről 
c. operett előadását többször is, majd sorozatosan kolturdélutánokat ren
dez, vig és komoly műsorszámokkal. 
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F ejérváryné Intézet. December 5-én látogatta meg vitéz 
Derencsényi Miklós iskolafelügyelő a F ejérváryné rk. elemi iskolát. A 
gyermekeknek búcsúzául azt mondta: "Boldog vagyok, hogy köztetek 
lehettem." E kijelentésével a legnagyobb elismerését fejezte ki. Decem
ber 8-án az intézet Mária leányai a Katolikus Legényegyletben elő
adták. "A nyolcadik parancsolat" c. 5 felvonásos színművet. A 
szereplők kedvessége megfogta a közönség lelkét is. Mindenki együtt 
örűlt és szenvedett velük. S reméljük, hogy minden jelenlévő lelkében 
visszhangra talált az, hogy: "Tartsd meg mindig hűségesen a nyolcadik 
parancsolatot, különben nagy lesz büntetésed életedben és halálodban!" 
Ezuton is hálás köszönetünket fejezzük ki Bakó lstvánnénak, aki szép 
játékával gyönyörködtette vendégeinket. A hatásos szinmüvet december 
15-én a Felsővárosi Ifjusági Egyesület nagytermében megismételték. -
Az előadás szünetében Plankó jános káplán "Látatlan ellenség" eimmel 
az alkoholizmusról beszélt. 

Látogatások. vitéz Zatskó Gyula tanügyi tanácsos a Rk. Keres
kedelmi Szaktanfolyamot és a Mezőgazdasági Középiskolát, Bódy 
Kornél miskolci polgári iskolai igazgató pedig a Polgári fiuiskolát láto
gatta meg december második hetében. Mindkét látogató megelégedését 
fejezte ki az iskolában szerzett tapasztalatai felett. Bódy Kornél a 
gyöngyösi cserkészcsapatokat is végig látogatta s mindenütt jó cserkész 
munkát észlelt. 

Nővérem özv. Csabay Istvánné szül. Medveczky Mária 
elhunyta alkalmával mindazoknak köszönetet mondok kik részvé

tükkel fájdalmunkat t:nyhiteni szivesek voltak. 

Varga lgnáczné. 

Szerkesztöi üzenetek. 
Kossuth utcai lakos. Nincs igaza, ha azon panaszkodik, hogy 

fiatalok foglalják el a templomi padokat és az idősebbek állni kény
telenek. Tessék a szentmise kezdete előtt 5 perccel érkezni, akkor hi7-

tosan lesz ülőhelye.- Ön egyébként közel is lakik, nem kerül az út 
annyi idejébe mint a víztorony közelében lakóknak. 

A Tudósítónk most ismét a régi terjedelemben kerül olvasónk 
kezeihez. Mint karácsonyi-újévi szám. a kormány engedélyével jelenhet 
meg régi lap illetve oldalszámmai.F agadják szeretettd. Mivel sajnos 
a legközelebbi szám ismét sovány lesz, megpróbáljuk tartalmilag pó
tolni, amit a lapkorlátozás nem enged. 

Februári számunk számára rövid cikkeket, hireket szive~en fo
gadunk. 

KérjOk az elmaradt előfizetések megujítását is. A Tudósítónak 
más bevételi forrása nincs, mint olvasóinak támogatása. F eiülfizetéseket 
természetea örömmel fogadunk és köszönettel nyugtázzuk. 
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Fógel Gyul-a 
óra•ííwe•, ék•zeré•z é• fiát .• 
szeré•z. Eteraa, Alpiae, Tellas.~ 
Wyler 6rák egyedáru•ii6Ja. 

Óra é• •zeJDiivec kiilönlece•·· 
•é«•~ 

... 
Teleloa: 

388 

Uwecc•i•zolások. 

Szelllavegek recept szeriat k .. 

Gyöagyösön 
Haalaz-16r 

AlaRit-va : 1884-ben 

Kunsav Béla . 
mézeskalácsos és 
viuzgyertyakéazitő 
Ménotemény, 
méhviasz. 

templomi gyertyák nagy 
válaaztékban állandóan 
rakt4ron. 

GJ6Dtyle, 
Zita kinllyné u. 6. 

~-----------------

Mietött kalapját be az e
rezné, j6jj6n el éa néae 

me1 Dzletemet! 
Kaphatók: IJ'&pju és nyui~ 
szlSr kalapok minden IDi· 

nlSaé1ben! 
Jayitáaok pon toaan él5 

1zakazerGen kéazDinM ·: 

Kriszt Lajos 
Gyan,,a., ., 

·K-th-u. 10. ·' 

--------~~------------
• 

Huog,ria-nyomda nyomta"•· Gyöngyös. Tulajdonos: Ni.srioyi f~ .. ..: 
Bhlö: Czobor Mih61y Felel& sze1·ke•ztő és kiadó: Dr. Bena't Ft~t~llw 

· ·F eletESs nvomJavezetó: C1.obor Mih,ly 
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TAKAREKPENZTAR R.T. 1 

EGER - GVÖNGVÖSI 
FIOKINT~ZETE 

GYÖNGY:ös 
TELEFON: 230. 

Legelőnyösebb feltételek meUdtt tolyó~t 
kalc!&l&ket vállalkQ".záAOir.:at 6nanciroz, át. 
utaláBOkat gyonan é! olcaón teljesi 1 , 

letéteket könyveeskéte és Fölyóuámlár~ 
elfogad é'd a leckedvezclbht~n kamatm~tat. 
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