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T A R T A L O M :  Dr. Mam.rU M ihály: «Én veletek vagyok a világ végezetéig.* — 
Dr. Székely László: Húsvéti öröm — Fiirt Leander: Az eucharisztikus Jézus 
színe előtt. — Dessewffy Emma: Az Oitáriszentség hatalma. — Galambos Kál
mán: A Megváltó. — Oltáregyleti élet. — Irodalom.

Sz. ü., Cs. I., Neumarkt-Taubental. Kívánsága szerint jártunk cl. Adományát 
Isten fizesse meg!
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. Kérdés : Milyen legyen az alba ?
Felelet : Az alba nagysága lehetőleg mindig annak a papnak a termetéhez 

legyen mérve, aki azt viselni fogja. Amikor méreteink nincsenek, sohase csináljuk 
hosszabbra 150—160 cm-nél. A bősége alul 420—350, hogy elegendő, de mégse 
túlságos sok ráncot képezzen. A szabása szerint a kiterített' alba lehet zsákszerű 
(végig egyformán bő), de helyesebben Irapézalakú (amelynek bőségéből felül 
levettek) így azután nem kerül hátul a nyak közepére az elviselhetetlenre húzott 
ránccsomó. (Felül a lenvászon szélességéből kb. 30 cm vehető el.) Az alba nyak
bősége 50-60  cm (a rómaié 70 cm szögletes kivágással). A mell nyílás 40—45 cm 
legyen. Az újjahossza 60—70 cm lehet, a vállszélesség 20—25 cm. Az albára 
csipkét ne tegyünk 30 cm-nél szélesebbet. Csipke helyett használhatunk 10 cm 
széles fölszegés felett erősen készített azsúrt, legfeljebb 1 cm szélességben. Igen 
kedves és könnyű az albát szálöltéses girlandokkal (fehér vagy piros) díszíteni 
csipke helyett. A magas hímzés nem való albára.
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I R O D A L O M .  A nagy Sien- 

kiewicznek mindenütt ismert könyve, 
melynek cím e: Sivatagban, ős
erdőben. Az író neve maga a leg
nagyobb ajánlás. — Mézes J. Kán
torék Annuskája. Leányok számára 
irt, a küzdelmeket is kacagva vívó 
fiatal leány pompás idealizálása. — 
Feisz Hugolin: Karácsonyi miszté-
~X « --------- --T-----X

riuma és Hvetovics Kuno dr.-nak 
A kereszt diadala című zenés szín
játéka nemcsak értékes tartalm uk
nál, de rendkívül ügyes színi hatásuk
nál fogva méltán tarthatnak számot 
a legszélesebb körű érdeklődésre. Me
legen ajánljuk ezen könyvek bárme
lyikét.
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„Én veletek vagyok a világ végezetéig / 4

H búcsúzás fájdalmát az elválás okozza. Szeretünk együtt lenni azzal, 
kikhez vérségi, lelkiségi kapcsok fűznek. Az útra kelt kis gyerek 

síró jajgatása úgy magyarázható, hogy otthon hagyja drága szüleit, jó 
testvérkéit, a virágoskertet, a játékos udvart... A könnyei csak akkor 
apadnak el, ha valami pótlást talál az elvesztett kedves értékekért. De a 
felnőtt ember válásai is fájdalmasak. Különösen az a válás lelket mar
cangoló, amely a földi élet határkövénél és az örök világok kapujánál 
történik... A halálos ágyon fekvő édesanya révedező tekintettel keresi 
szeretett hitvesét, gyermekeit... A jó édesatya arcán ott ül a sötét gond, 
mi lesz szeretteimmel ? . . .  Utolsó szavai is rendelkezések ! Mindenét, ami 
felett rendelkezhet, övéinek hagyja. Csak a legnagyobb értéket, önmagát 
ragadja el a kérlelhetetlen halál. Maga helyett — gyarló emberi emlék
ként — képét, kicsi használt tárgyait, írókészletét, gyűrűjét, óráját, ima
könyvét osztja szét, hogy legalább ezek a jelek emlékeztessék szeretteit az 
ő szeretetére...

A földi élet határairól elmélkedve az utolsó vacsora szent estéje jut 
az eszembe. Itt is búcsúzás történik. Az Istenember indul fájdalmas 
diadalútjára... A földi zarándoklás után atyai házába... Van abban az 
estében is valami méla, ősi akcentus. Az Úr főpapi imája az itt mara
dottak fájdalmáról beszél. Azért Imádkozik, hogy enyhítse szomorúságukat 
az égi Teremtő. De belecseng a gyászos akkordokba a reménynek, a 
szeretetnek csodás egyvelege is. «Nem hagylak árván titeket!®... «Vágyva- 
vágytam veletek enni a húsvétot».. Mintha azt mondaná az Úr: Bár 
távozom kőzűletek, mégis örömhírt, boldogságot közlök' veletek, mert 
titkos módon veletek maradok a világ végezetéig...

Ez a búcsúzás is emlékszétosztássá magasztosul. De amíg az emberi 
emlékek csak tárgyak, amelyek emlékeztetnek a szerető atyára, addig a 
Mester szent jele valóság, zz ő  szent Személyisége. «Ez az én testem®...
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mondja a megáldott kenyér felett... «Én vagyok az élő kenyér#... fgéri 
már régebben.

Amit nem tud megtenni az ember, azt meg tudja adni a min
denhatóság erejében az Isten. A halódó embertestvér csak vagyona és 
emlékei felett úr, az Istenember személyisége felett O rendelkezik. Azért, 
amikor a legnagyobbat akarja végrendeletben hagyni, akkor saját magát 
kínálja mindnyájunknak. Szent jelet hagy, a kenyér színét, amelyben 
valóságosan, egészen, istenségével és emberségével jelen van...

Nem akadok meg a kenyér színé
nek szent jelén. Az élet szent jelek soro
zata. Az ember nem a teljes valóságok 
átfogója. Az ember jeleken át érti és 
érzi a nagy mindenséget. A föld, a csil
lagos ég mérhetetlen valósága érzékel
hető jele a teremtett világ belső rejtélyé
nek. A test külső jele egy belső átfor
málódásnak. A hang, a szó jele az emberi 
gondolatnak. A betű, a könyv elpihenő 
jele a régen elevenen indító szellemi 
erőnek. A levélke jele az élet megindí
tásának... Mindenütt je l . . .  Végered
ményben az egész nagy világ hatalmas 
szent jele a teremtő Istennek. Amit 
látunk, hallunk, érzékelünk, a végén is a 
mindenség Urához, Istenéhez juttat 
bennünket.

Ezt a különösnek látszó, de a 
természetünkben pihenő tulajdonságot 

használja fel csodás köztünkmaradás szent feltételéül az Úr. Az égi 
kenyér szent színét adja nekünk, hogy az legyen az Ő szent jelenlétének 
isteni jele. Méltón énekli róla az egyház: aEcce panis Angeloi um»... 
Az cgick kenyere, de a földiek tápláléka... Az ég sajátjának tudja, a 
föld eledelül várja... Valóságnak érzi tehát az ember: Velem maradt 
az Isten.

így értem meg az utolsó vacsora örömmel átszőtt szomorú estéjét, 
így lesz a távozó Krisztus velünk maradó Istenember. Fájhat a távozás, 
de örömre hangol az ittmaradás. ..  Ha hívő lélekkel nézek az Úr 
oltárára, akkor víg dallal, emelt fővel járhatom az életutakat, mert érez- 
hetem, hogy közöm van az éghez, mert velem él az égnek mindenható 
Ura, Istene.

Az cimtmuszi találkozás.

Ma reze II atya■
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H Ú S V É T I  Ö I ^ Ö M
Keresztes testvér, százezer bajodban 
[lem feledheted : neked Krisztusod van !

Tja szivedet hét ölyö vájja, ássa,
Krisztus keresztje mégis gyógyulása.

meri rád feküdhet Isten súlyos ujja,
Cárom nap múlva zeng az alleluja !

meghal az éj, (elsüt a zászlós hajnal,
€léd áll Krisztus boldog diadallal.

Zászlót lobogtat s azt kiáltja fennen: 
Győztem, győztem, fiacskám, bízzál bennem!

Jöltérc megzeng szived minden búrja,
Egész lényed ujjongó alleluja.

t

Búd őlyvei riadtan szcrteszállnak, 
hozsánna a feltámadt nagy Királynak I

Székely László.

oOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOtXKHXHMHtOOOOOOOOOO

'l ‘ i

A z eucharisztikus Jézus színe előtt.
(Jézus hívása.)

Az Úr J ézus beszéde az oltárszekrényből: Ó, drága lelkek, hallgas
satok ide, jöjjetek Hozzám, kiket oly nagyon szeretlek és megtanítlak 
benneteket a bölcseség titkaira.

Prófétám által így szólottám: «Megromlott az ember, mert nincs, aki 
szívébe szállna...»

Igen gyakran jártok-keltek e világban, anélkül, hogy kérdeznétek 
magatoktól, hogy hova mentek vagy honnét jöttök: jóllehet ez lenne 
egyedüli dolog, amely méltó az érdeklődésre.

Sokan vannak még kőzületek is, keresztény lelkek, olyanok, akik 
képesek órákat is eltölteni fönséges imák olvasásával vagy elmondásával — 
anélkül, hogy lelkűk figyelmét lekötné, anélkül, hogy azok értelmére 
hatolnának — és igen gyakran anélkül, hogy száraz és hideg szívük tudná 
azt — amit ajkuk Nekem m ond!...

Ezekután lehet-e csodálkozni azon, hogy mindennapi éltetekben oly 
kevés helyet foglal el a Reámgondolás?... Lehet-e így csodálni azt, hogy 
époly lanyhák és erődének vagytok holnap, mint voltatok tegnap?... 
Még azok közűi is, kik naponta olvassák igéimet és elmélkednek paran

fja harcban állasz bűnnel, búval, bajjal,
De félj, testvér, rád süt a búsvélhajnal I

Beárnyékoz Ián bús olajlák árnya,
De csüggedj mégse: megnő lelked szárnya !

Ucrgődő szived vérrel veritékez:
El nem vértz, ba Jézusával érez.

tövist fonnak magaszlos homlokodra.
De így Jézushoz haji a kinok sodra.

Cázas szived Ián kereszt alatt reszket.
De ö segili vinni a kereszted.

Uércsék lesnek, mig mész a Golgotára: 
Szíved galamb lesz, s Jézus erős vára.

$ ha klszögeznele a szörnyű keresztre,
Csak nézz. csak nézz rá, szemed rá meresztve.
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csaim felett — mily kevesen mondhatják prófétámmal: «... hogy szívükben 
lépcsőket készítettek, amelyeken felemelkednek...» szünet nélkül a 
tökéletesség útjain!...

öAscensiones in corde suo disposuit»...
Hívő lélek: Igaz, Uram, hogy nagyon szomorú és megalázó reám 

nézve, hogy szolgálatodban oly lanyha, oly hideg és kislclkti vagyok. 
Uram, taníts meg ezen baj orvoslására! Szólj, ó Jézusom, beszélj — hall
gat a Te szolgád.

Az Úr jézus hangja az oltársze.krényböl: Nézzétek csak és vizs
gáljátok, hívó lelkek, hogy mit tesz az, aki valami emberi tudományt akar 
elsajátítani ?

Szüntelen visszatér ezen tudományág első fogalmaira, mindaddig, 
míg értelmét át nem hatja teljesen — mindaddig, míg mélyen emléke
zetébe nem vésődik. — Ezenkívül tanári is keres, aki a nehézségek meg
oldásában segíti és bátorítja, amikor a tudomány szárazsága leveréssel 
fenyegeti elhatározását.

íme, keresztény lelkek, nektek is hasonlóképen kell cselekednetek 1 
Nektek is egy nagy tudományt kell elsajátítanotok: üdvösségtek tudo
mányát! — De mi volna más az üdvösség, ha nem a Velem való egye
sülés?... Velem visszavonhatatlanul egyesülve lenni: ez az ligiek boldog
sága; Tőlem elválva élni: örök kárhozat! — Minden törckvésteknck tehát, 
a Velem való egyesülésre kell irányulnia; ez az élet célja és ezt Én 
akartam így... Minden gondotokat az képezze, hogy ez az egyesülés 
egyre szorosabbá váljék — tökéletesedjék!...

Az első tennivaló tehát, hogy bele véssétek szívetekbe, telketekbe a 
szentek tudományának elemeit, hogy ez annyira áthasson benneteket, hogy 
gondolkozástok, érzelmeitek szüntelen összhangzásban legyenek ezen tudo
mány elveivel.

* -v *
De mi a szentek tudománya?... Ez a tudomány magába zárja azt ^ 

nagy igazságot, hogy Én a te Istened — minden vagyok — és hogy minden 
más — semmi. Ezt a tudományt akkor éled, ha mindjobban áthat az a 
tudat, hogy ki vagyok Én neked — mit lettem — és, hogy mennyire 
akarom üdvösségedet!...

Hogy erre a nagy igazságra megtanítsalak, azért jöttem a főidre —. 
ezért vettem fel a ti természeteteket, ezért tanítottalak Én magam titeket; 
és hogy az idő ne gyengítse szemeitekben ezen igazság fontosságát, 
nemcsak Egyházamat adtam nektek, hanem módot találtam arra, hogy 
személyesen is köztetek maradhassak szeretetem Szentségében, hogy abban 
a ti világosságtok és éltetek legyek I — De fájdalom — ki hallgat sza
vamra, melyet szentségházamból a lelkűkhez intézek?... Ki kér Engem,
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hogy tanítsam?... Ki őrzi tanításomat szívében és ki forgatja azt szün
telen gondolataiban?!...

Az Én tanom egyszerű..., kevés gondolatban összefoglalható; azon
ban, hogy az teljesen áthasson, hogy az az egész életed mozgatója legyen — 
szüntelen vissza kell reá térned — és az Én színem előtt fontolgatnod!

* * *
Ez azonban még nem elegendő! — Hogy az élet nehézségei köze

pette el ne csüggedjetek, hogy le tudjátok győzni az ördögöt, a világot 
és a rosszrahajló természetetekéi — szükségtek van támaszra, segítőre — 
ezért akartam köztetek maradni, gyermekeim!

De miért gondolnak oly kevesen arra, hogy Hozzám jöjjenek?... 
Miért nem gondoltok arra, hogy Tőlem kérjetek világosságot?... Miért 
nem jöttök lábaimhoz elmélkedni, olvasni és ezekről Velem beszélgetni?... 
Tőlem kérni, hogy világosítsam fel lelketeket, gyulasszam szeretetre szíve
teket!?... Miért nem jöttök elmondani Nekem jó feltételeiteket, megsiratni 
Nálam gyengeségeiteket és kiönteni fájdalmaitokat, hogy tegnap ismét 
hibákba estetek? Miért nem menekültök Hozzám, hogy felemeljelek, ha 
elestetek — és hogy újabb erőt merítsetek Szívemből?... — Vagy hol 
találtok elnézőbb barátot, biztosabb és hűségesebb vezetőt, mint amilyen 
Én vagyok, a ti Istenetek, ki eltakarom fönségemet a szentségi színek 
alá, hogy mindegyiteknek külön-külön odaadhassam Magamat — ki itt 
vagyok mindennap, hogy megoldjam kételyeiteket, hogy megmutassam 
az élet útját, hogy megvigasztaljalak bajaitokban és bátorítsalak küzdel
meitekben ?!...

Ó ha felismernétek szeretetemet, mely a ti foglyotokká te tt... s 
naponta eljönnétek szentségházam e lé !... Mennyi kegyelmet... mennyi 
erőt nyernétek Tőlem !... Fájdalom!... Egyedül hagytok!... És hagy
játok kárbaveszni azokat az áldozatokat, amelyeket meghoztam azért, hogy 
folyton köztetek maradhassak (mert megtehettem volna, hogy csak a 
szentmisén legyek jelen); s aztán még panaszkodtok, hogy szomjan haltok 
a Forrás inellett, melyből az örök élet fakad... Panaszkodtok, hogy 
sötétben jártok a Világosság mellett, mely minden c világra jövő embert 
megvilágít,.. — Panaszkodtok, hogy szomorúak, nyugtalanok vagytok — 
Annak közelében, aki az örökhalmok örömét képezi... Panaszkodtok, 
hogy gyengék vagytok Annak oldala mellett, aki az egész világegyetemet 
fenntartja... Panaszkodtok, hogy gyümölcstelen munkát végeztek — Annak 
közelében, ki a csodálatos halfogást eszközölte.

Eljöttök a szentmisére, a szentáldozáshoz — és azután... — és 
azután?... Ki vagyok Én nektek?... Alig, hogy a szent színek felosz- 
lanak bennetek — máris megfeledkeztek eucharisztikus jelenlétemről. — 
A teremtményektől kértek segítséget, tanácsot — nyugtalankodtok és
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elhagyjátok azt, aki Jó Pásztorotok lett nemcsak azáltal, hogy Testével 
táplál, hanem aki vár benneteket, hogy Nála megpihenjelek cs aki kézen
fogva, lépésről-lépésre vágyik vezetni benneteket az égbe...

Hívő lélek: O, Jézusom, szentségház félreismert Istene — elismerem 
esztelenségemet. — A jövőben Tcreád bízom keresztény életem, tökéle
tesedésem és üdvösségem gondját.

Tanítómnak, Vezéremnek, Mesteremnek választalak meg Téged. 
Mindennap el fogok jönni szentségházad ele imádásodra ha máskép 
nem tehetném — legalább gondolatban.

Szent színed előtt néhány jámbor gondolatot fogok olvasni, meg
állva minden mondatnál, hogy alázatos, könyörgő pillantást vessek Feléd, 
hogy csdvc kérjelek, világosítsd meg leikéinél, hogy gytillasxd ícl szi
vemet Irántad való szcrctetre.

Ó. szentségi Jézusom, legszentebb Szívedre bízom akaratomat, hogy 
tedd készségessé sugallataid teljesítésére.

Szólj, Uram Jézus — hallja a Te szolgád!
I 'iirl Leander.

csjcscj<S3c^cycf^{tc«aKS^cficw<CN<í^ ŝctcs<ct r̂»aNoKrfCSotc!(CftW!<t*cNoHí»cSaE-

A legfölségesebb Oltáriszentség hatalma.*
ĵ UJTÁN több mint három éven át olvastam, sőt tanulmányoztam a 

Bibliát, különösen az Új-Testamentumban Szent János evangélista 
könyvét, megdöbbenéssel vettem észre, az Ür Jézusnak mily sok parancsát 
nem vettem figyelembe, közönyösen mentem el mellette s ennek folytán 
meg se próbáltam azokat követni.

F. tanulmányom után kezdtem a róni. kát. egyház történelme iránt 
érdeklődni, amelyet eddig csak igen felületesen ismertem, megdöbbenés
sel láttam mennyire félre voltam vezetve ez egyház megítélésében. I.éptcn- 
uyomou világosan láttam, mily mélyen gyökeredzik ez Egyház a Szent- 
írás clvitázhatatlan igazságaiban, amelyeken felépült, szertartásainak pom
páját — mely nem egyszer kellemetlen hatással volt reám — már az 
Ó-Tcstamentumban, Dávid, majd Salamon király által fölépített Jeruzsálem 
templomának díszeiben, előírt szertartásaiban fölismertem. De még világo
sabban láttam a Szent János «Titkos Jelenések* könyvében leírt jövő 
Egyház ragyogását, a Bárányt körülvevő dicsfényt, az angyalok, az üdvö- 
zültek imádatát, amely külsőségekben is nyer kiicjezésl, ezekután kevésbbé 
bántott a szentmise pompája, szertartása alatt látott mozdulatok, kivált

'  Fgy — a református nőtábor voll vezető egyénisége — konverlita lolliből.
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akkor, amikor egy kedves kát. barátnőm megmagyarázta nekem a szent
mise tartalmát, menetet $ megértettem fölséges mivoltát.

De különösen Krisztus Urunk azon ismételt szavai járták át lelkemet, 
amelyekkel Szent Pé
terre bízta a kősziklára 
épült Anyaszentegyház 
megalapítását, ame
lyen «a pokol kapui 
sem fognak erőt ve
hetni» — majd a szent
gyónás elrendelése, 

aakinck bűneiket meg- 
bocsájtjátok e földön, 
meg lesznek bocsájtva 
az Égben», «akinek 
megtartjátok a földön, 
az Égben is megtar- 
tatnak». — Az Úrnak 
Szent János evangé
lium fi-ik részében ol
vasott szavai azonban 
nagyon megzavartak:
«Aki eszi az én teste
met és issza véremet, 
örök élete vagyon, mert 
ítéletnapján az örök
életre támasztom föl».

Mind e hatalmas 
szavak íölébresztelték 
lelkemben a vágyat, 
visszatérni az eredeti 
Krisztus által fölállí
tott Egyházba. Elemen
táris erővel tört ki 
bennem e vágy, de 
nem tudtam Megvál
tóm ez utóbbi szavait elfogadni, megérteni. Nem tudtam azon tanítás 
befolyása alól szabadulni, amely szerinl az «átlényegülést», a transsubstan- 
tiaciót, mint elvetendő lehetetlenséget ki kell lelkemből küszöbölnöm.

Értelmem fölkorbácsolása alatt, majdnem, hogy lemondtam égő 
vágyam teljesüléséről, megelégedtem volna a szentmisére való járással,

D r. M á tra i  G y u la , a B O K O . ú j flv. ig a z g a tó ja .
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az Egyházba való visszatérés nélkül. De Isten jósága megkönyörült rajtam. 
Egy barátnőm ajánlatára, kérésére, több napon át elmentem a templomba 
és a legfölségesebb Oltáriszentség előtt leborulva kérve-kérlem Uram 
Istenem fölvilágosító kegyelmét. Egyszerre mint egy tűzcsóvának sugara 
járta át elmémet, az az igazság, amely lelkem mélyén megszólalt. «Ha 
hiszed a Credót — életem majdnem minden napján hittel mondtam el —, 
mivel nehezebb elfogadnod az Eucharisztia szent titkát, anélkül hogy 
gyarló eszeddel akard Isten megfoghatatlanságát megérteni ?»

Isten titkait nem kell érteni, imádni kell megfoghatatlanságát, szivün
ket kell szeretetének magaslatára emelni, hogy szívünk szeretetével ludjuk 
titkait elfogadni. Hajtsunk alázattal fejet e fényló titok elótt. A Szentek 
Szentje van előttünk.

Hálatelt szívvel Isten irgalma iránt siettem az Egyházba való vissza
térésemet sürgetni, hogy mihamarább részesüljek e szent misztérium 
áldásában.

Szent Eucharisztia 1 Van-e emberi szó, képzelet, amely megközelí
tőleg is ki tudná fejezni, mi vagy Te, a remegő, de hívő, Isten jóságában 
bízó léleknek?

Mily boldogság a szememet lezárni s azt mondani: Istenem, én 
Istenem, én hiszek, én szeretlek, én bízom Benned!

Megérteni az isteni nagy titkot nem tudjuk, de leborulva imádni 
az örök Jóságot, azt tudjuk, ha Urunk, teremtő Istenünktől kérjük az 
errevaló kegyelmet. Dcssewffy Emma. \

>»44ft4«4»444«404444444444444

A  Megváltó
Ájtatos ünnepi játék három részben.

Mások írásai nyomán színre alkalmazta Galambos Kálmán.
M Á S O D I K  J E L E N E T .
Előbbiek a tömeg nélkül.

Szűz M á r ia : Én drága, egyetlen 
fiam, de nagy magányban hagytál 
engemet! Árvább vagyok, mint a 
kis madár, kinek szárnya lefagyott.

JÁNOS: Magányban nem vagy, 
Mária. Engem rendelt melléd fiad. 
Szárítsa fel könnyeinket a vigaszta
lás és megnyugvás.

S z ű z  Mária: Vigasztalódhat-e az 
az anya, kinek meghall egyetlen fia?

S ha úgy halt volna meg szépen 
csöndesen, hogy a szemét lefogja 
két kezem, amíg leikéi ajkamra le
heli, tán nem érezném úgy a búbá
nat terhét. De így, a kereszten, bősz 
latrok között, mikor szent arca vér
rel gyöngyözött és vérét ontotta 
drága őt sebe, ó hogy némuljon 
el ajkamon a panasz! S ha ember 
volna! De hisz 6 Isten s azért min
den embernél jobban szenvedett.

János: Mert Isten ez, ki itt szen-

í
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vedett, fogadd el bölcs végzéseit! 
Menjünk haza, pihenj le kissé s a 
szörnyű bútól szabadulsz! Az édes 
álom tán víg képeket szó eléd.

SzCz M á r ia : Te férfi vagy, húsz 
évnek ifjú erejében, de engem, a 
gyenge nőt, megtör a fájdalom. 
Neked barátod volt csak, de nekem 
első-utolsó édes gyermekem. Téged 
parancsa vezetett, mfg én ő t  is 
parancsaimmal vezetém. Te nem 
ismered azt a kisdedet, ki itt virult 
a keblem felett; te nem hallottad 
gügyögő szavát, mikor először hítta 
az anyját. Az első csók sem a te 
ajkadra forrt, picinyke karja is en
gem karolt. Ó, én ezerszer is lefek- 
hetem, nem ad álmot a nyoszolya 
nekem. Azért, míg a kereszten lát
hatom, magamat csak hadd zokog
jam k i! (Hangosan sir.)

Százados : Ne pityeregj itt! Fiad 
meghalt, jajgatni menj haza!

Mária  asszony  : Hát már sírnunk 
sem szabad?

S zá za d o s : Itt nemi Bíz én nem 
tűröm, hogy a magányt sírással verje 
fel. El hát, bús asszony, csak el, csak
e l ! (Tolni akarja.)

JÁNOS: Hozzá ne nyúlj! Testemen 
át érintheted csak ezt az anyát A 
fiát elvette a vak bosszú, de könnyét 
elvenni nem lehet, a könny nem ismer 
törvényeket.

Százados: Ügyvédre bízd a ma
gyarázatot, de én római katona va
gyok. A helytartónak m égis felelek, 
de neked nerti. Előre, menjetek I (0*i 0

Szűz Mária: Atyám az égben, hát 
nézheted, hogy fiamtól így elűzze
nek?

Szalomií asszony  : Hozzá ne nyúlj 
mert ő Mária, az Isten anyja. Ha Isten 
is úgy akarja, egy szemrebbenés és 
a porban vagy. (vuiámiái dsrgís.)

M a gdolna  (felemeli fejét): Hallod, 
hallod? Az Isten beszél. Ki volna 
más? Hallgass szavára és én velem 
borulj le e szent helyen.

Százados : Bolond beszéd! így 
csak az szól, ki a dörgéstől is fél. 
Én is hallottam, de mit nekem! Mégis 
elverlek innét benneteket. Tovább, el 
innen, türelmem végkép megszakadt. 
(Újra űzi őket.)

J á n o s : Kit itt keresztre feszítettek, 
örök türelme nem szakadtmeg, pedig 
többet szenvedett, mint a mennyit 
felfog a képzelet Gyötrődött ő te
érted is, mindenkiért. Ó, hogy le
het ezen kétség, hogy itt függsz, édes 
Istenem!

Sz á z a d o s : Ha bacchanáliáknak 
napja van, az én kancsóm is áldja a 
nagy Bacchuszt Ha száli-i papok vad 
tánca lejt, Mars istennek az én ajkam 
is ejt egy dalt.de itt fejet én sohsem 
hajthatok, mert szabad polgár és 
római vagyok. Csinált meséteket én 
kinevetem. Nem győz meg engem 
az ámítás... En katona vagyok és itt 
én parancsolok. Azért el innen, a 
dárdám hegyes, ha nem mentek, 
belétek szúrom azt.

FÖLDIEK KARA (távolban ínekei):
A keresztfához megyek,
Mert máshol nem lelhetek 
Nyugodalmat lelkemnek.
S ott talállak, ó szfiz Anya 
Fájdalom közt bágyadozva,
Tör veri ál lelkedet.

Mely gyötrelem volt neked,
Isteni szülöttedet
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'  ’ Látni szegény jászolyban !
S midőn amryi ellenségek 
Romlására esküvének,
Tőr véré át lelkedet.

A nap elsőtétedett.
Ennyi kínt nem nézhetett 
S borzadván rengett a föld.
Sírt, kesergett, gyászolt minden 
Az egész nagy természetben,
De gyötrelm ed nagyobb volt. .

S Z Á Z A D O S  (az. é n e k re  •fe lfigye l, m e g h a tó *  

d ik , a z tá n  v e r g ő d ik ) :  Ki V O lt  ez ? Mi V o l t

ez? Honnét-e hangok?
János: Az egész világ, az egész 

em beriség! A forró dél, a hideg észak 
mind meghajol a kereszt előtt és 
Istenének vallja a felfeszílettet. Az 
Isten Anyját pedig tiszteli, bánatá
ban osztozik.

S zá za d o s : Bocsássatok m eg, po- 
gányból én is már hívő vagyok. Te 
bús Asszony, bocsáss meg énnekem. 
Most már én is vallom, hogy Isten 
Anyja vagy. Leborulok a kereszt előtt 
s imádom azt, akit megölt vakságunk 
és bűnünk. (Letérdel.) Bocsáss meg, én 
megbántott Istenem. Most már hi
szem és vallom, hogy te valóban az 
Isten Fia vagy. Erősebb bennem e 
hit és bizalom, mint a római nagy 
birodalom.

János: Látod, szűz Anyám, ezért 
halt meg a Fiad, hogy megválthasson 
ily pogányokat. Vigasztaljon meg, 
amit itt láttál sbéke tölti el szívedet!

Szűz M á r ia  : Szívemben, érzem, él 
a béke, mely édesebb a föld kincsei
nél. Most már magasztalja az én lel
kem az Urat és örvendez lelkem az 
én üdvözítő Istenemben. íme mos
tantól boldognak hirdet engem min
den nemzedék. (Függöny.)

H A R M A D I K  R É SZ .
S í i n :  m int az első részben. Hujnalhasndás.

ELSŐ JELENET.
A d Am , L u c i f e r .

ÁdÁM ( s z e m é i  d ű tz s o lv e  jö n  a s á t o r b ó l ) : 

Ébren vagyok vagy csak álmodom? 
(N y ú j tó z k o d ik ,  k i fú jja  m a c á t .)  Lelkem oly 
nyugodt, szívem úgy megkönnyeb
b ü lt... Mégis csak aludtam, mert 
a fáradtságnak semmi nyoma, oly 
ép és erős, oly friss és egészséges 
vagyok,.minő csak hosszú, zavarta
lan alvás után szoktam lenni. Tehát 
csak álom volt?

Lucifer (iiesoinpoiyog) .• Álom bizony, 
semmi más. Semmi sem igaz belőle! 
H a h a h a !

Á d á m : Menj, menj, megcsaltál!
Lucifer: Nem megyek, jussom 

van hozzád I Vétkeztél, enyém vagy s 
enyém leszel egy örökkévalóságon át.

Ádám (sírva): Ó, hogy bánom én 
a bűnt! S hányszor sirattam én 
meg azt!

Lucifer: Mit használ a bánat, a 
könny?

Ádám: Bocsánatot és irgalmat 
várok és reményiek, magamnak is, 
a jövendőknek is.

Lucifer: A jövendők majd az én 
utamon szaladnak, gőgösen, a pénz 
után és élvezik a testi gyönyöröket, 
míg poklom lángjai elnyelik őket.

MÁSODIK JELENET.
E l ő b b i e k , R e m é n v s é o .

Reménység (beaiet): Ne higyj neki!
Ádám: Hazudsz!
L u c i f e r : Hazudsz? Hahahal Ha

talmam meg nem töröd. Lángra gyuj-.
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lom benned újból a kevélység, az 
érzékiség és kincsvágy lángjait, fel
korbácsolom újból a véredet, mely űz 
és hajt a bűn útjára téged is, a jö
vendőket is.

Ádám : A Messiás eljön és meg
váltja a világot.

Reménység : Megtöri a bűn ural
mát s visszaszerzi az embereknek a 
szép, fenséges és szeplőtelen ke
gyelmi életet.

Lucifer : Ábránd a délibáb!
Reménység: Ádám, láttad őt a 

kereszten ?
Á d Am  : (áhítatul) : Láttam, most is 

látom; hallottam, most is hallom; 
éreztem szeretetét, most is érzem...

Lucifer: Még most is álmodsz!
R e m é n y s é g : Nem álom, hanem 

való. A Mc:siás eljön és megváltja 
a világot. Bizonyítod magad. Lu
cifer az égnek legszebb és legha

talmasabb angyala volt. Mikor meg
tudta, hogy az Isten Fia emberré 
lesz és megváltja a világot, Ádá- 
mot és a jövendőket, megtagadta 
néki az engedelmességet, a hódola
tot, az imádást. Ezért pusztulnia 
kellett az égből. Mihály arkangyal 
vezetésével a mennyei seregek ki
űzték az égből és a pokolba taszí
tották, veletartó társaival együtt. 
Lucifer, emlékszel még erre? Vagy 
ez is csak álom volt? Vagy álom 
az is, hogy birodalmad most is a 
pokol, a legrettenetesebb kínokkal 
és gyötrelmekkel? Álom az is, hogy 
a pokol tüzét viszed magaddal, bár
merre mégy és kínod nem szűnik 
meg soha?

L u c if e r  (gúnyosan): Nem álom a 
pokol, nemi De jegyezd meg ezt 
magadnak, Ádám, te is, a jövendők
ÍSl (Fenyegetve el.)

>̂ í> 5><í>0
Lisieuxi Szent Teréz zászlajára Orosdy Fiilöpné báróné 150 P-t ado

mányozott, Szölgyémy terencné úrnő a középső ferencvárosi egyházköz
ségben 50 P-t gyűjtött és Csupor Ilona a Burgenlandból 5 schillinget 
küldött. Szent Terézke éreztesse velük égi háláját!

A különböző folyóiratokban eddig 
megjelent krilikák mind a legnagyobb 
elismerés hangján emlékezlek meg dY. 
Székely László szombathelyi theológiai 
tanár «A szirtnek álma van* című vers
kötetéről, melyet lapunk olvasóinak is 
kedves figyelmébe ajánlunk. Ritkán 
jelenik meg a könyvpiacon versgyűjte

mény. mely oly szerencsés kézzel ol
daná meg problémáinkat és oly biztos 
látással mutatná a megnyugváshoz, bol
dogsághoz vezető utat. Aki egyszer el
olvasta, muzsikál szivében minden sora; 
aki végigmeditálta, könnyebben száll 
lélekben az Isten felé.

Olvassák a *Katholikus Háziasszonyok Lap»-ját, mert ez a kétheten
ként megjelenő pompás asszonyujság kétheti étlapot és számos kipróbált 
receptet közöl a sütésről-főzésről. Dacára, hogy a legtartalmasabb, de 
egyidejűleg a legolcsóbb asszonyujság, félévre 2 50 pengőbe kerül. Ha nem 
ismerné, írjon egy levelezőlapot a «Katholikus Háziasszonyok Lapja» 
kiadóhivatalának, Budapest, Mária-utca 7., ahonnan ingyen és bérmentve 
megkapja a mutatványszámot.



Kiállításunkat március 14-én dél
után nyitotta meg dr. Serédi juszti- 
nlán bíboros-hercegprímás eszter
gomi érsek, őeminenciája pontosan 
4 órakor érkezett dr. DrahosJános 
prelátus, irodaigazgató kíséretében 
és a kápolna oltáránál elhelyezett 
trónszéken foglalt helyet. Ekkor elő
lépett dr. Mészáros János prelátus, 
a B. O. K. Oe. országos főigazgatója 
és rövid lendületes beszéddel kö
szöntve a bíboros főpásztort, fel
kérte ót a kiállított tárgyak meg- 
áldására. Mielőtt az áldást elvégezte 
volna Őeminenciája, keresetlen ked
ves szavakkal fejezte ki őrömét 
a felett, hogy az oltáregyesület imád- 
ságos munkája ilyen sok szép dol
got eredményezett. Felemlítette, 
hogy még X. Pius pápa jubileumán 
volt először alkalma megtekinteni 
az oltáregyesület munkáját és el
mondhatja, hogy a magyar oltár
egyesület kitett magáért, mert mind 
anyag, mind’ ízlés tekintetében a 
legjobbat nyújtotta az összes nem
zetek közül. Tudja — úgymond a 
bíboros főpásztor —, hogy őszent- 
ségének ezidei jubileumáru küldendő 
ajándékaival szintén nagy örömet

fog  okozni az oltáregyesillet. Meg
emlékezett arról a szép nemzeti 
zászlóról is, amelyet a magyar ka
tolikusok imádságának szimbóluma
ként augusztusban Lisieuxbe fog 
vinni a2 oltáregyesület, hogy ott 
is hirdesse a kedves Szent Teréz 
iránti szeretetünket és a jó Istenbe 
vetett rendíthetlen hitünket. Ezután 
egyházi ruhákat öltve magára meg
áldotta a kápolnában az annak foly
tatásaként a Szent Erzsébet nagy
teremben, az I. emeleti folyosón és 
lépcsőházban elhelyezett 5000 tár
gyat. őeminenciájának — a vigadói 
Pázmány-gyűlés miatti gyors távo
zása után dr. Hanauer Á. István váci 
püspök konszekrálta a kelyheket. Az 
előkelő meghívottak soraiban ott 
láttuk Orsrnigo Cézár dr. pápai nun- 
ciust, Szmrecsányi Lajos egri érse
ket, dr. Rótt Nándor veszprémi, 
Mikes János gróf szombathelyi. 
Virág Ferenc pécsi püspököket és 
Kriston Endre felszentelt püspököt, 
a klérus számos képviselőjét, élükön 
Bednárz Róbert apát esperes-plébá
nossal. Feltűnően kedves nemzeti 
jellege volt a kiállításnak, a kis 
Teréz kiállított zászlajának kazulák-
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ból készített nemzetiszínű mező, úgy
szintén a kápolna és a nagyterem 
közötti íven kisebb — szintén egy
házi — ruhadarabokból készített 
diadalkapuszerű nemzetiszínű ív. 
Annál kedvesebb meglepetés volt eza 
látogatóknak, mert a kiállítás egész 
elrendezése a Mária reparatrix szer
zetesnők ésfőnöknőjük fáradhatatlan 
munkájának és leleményességének 
köszönhető. Igazán megérzett ezen 
a kiállításon, hogy a messze ide
genből ideszakadt szívek is magya
rok lettek s a magyar hazának ügyé
vel imádságos lélekkel törődnek: 
ez a spontán megnyilatkozás egy
úttal bizonyság a felől is, hogy a 
katolikus lelkiélet legbensőségesebb 
terrénumán is helyet kap a haza- 
szeretet és a hangos lárma helyett 
a nemes tettek és tiszta áldozatok 
gyümölcsével akar segíteni a haza 
egyik nagy kulturális hiányán. 
A kiállítás ezidei anyaga ugyan
olyan gazdag volt, mint az elmúlt 
évben. Az ajándékozók között szere
pelt fgw fennkölt lelkű érseke és a 
mindig nobilis Csanádi püspök egy- 
egy nagy ciboriummal az oltár
egyesületet minden évben nagylel
kűen támogató veszprémi püspök 
egy kisebb ciboriummal. Monstran- 
ciát ajándékozott az Oberbauer cég 
és egy ciboriumot Bittner János 
műötvős. Miseruhahímzést készítet
tek Tiefenbeck Irma, Turossy Anna, 
A'un Katalin, Karchnyák Anna, 
Simonits Lászlóné, Jekelfalusi Sán- 
dorné, Donászy Ferencné, Perémy 
József né, aki Aigner Annával együtt 
egy palástfüggeléket is hímezett.

Igen ízléses fehérnemű munkákkal 
szerepeltek, Návay Aranka úrhölgy- 
gyel élükön az óföldeáki oltáregye 
sülét tagjai (főleg 22 gyönyörű tül) 
és fiié csipkéikkel), a Virgo Repara- 
trix-kongregáció I. és II. csoportjá
nak és a Szent Család, Fájdalmas 
Szűz, Szent Anna-kongregációk tag 
jai, nemkülönben tabáni, koronázó
főtemplomi, a Pongrác-űti oltáregye
sületek. Itt említjük meg, hogy a 
kiállításon szerepelt az a pluviale 
is, amelyet özv. Sulyok Qézáné 
úrnő egykori menyasszonyruhájá
nak anyagából készítettek az Örök- 
imádás temploma számára. Mint 
érdekességet megemlítjük ugyancsak 
az Örőkimádás számára készült egy 
antik és egy borromei szabású rózsa
színű miseruhát, amelyeknek gyö
nyörű színét és művészi kivitelét 
sokan ezen megjegyzéssel csodál
ták meg: Szép, de hiszen nekünk, 
római ritusú katolikusoknak nem 
szabad használnunk. De igen! Van 
két vasárnap, az adventi «Gaudete» 
és a nagybőjti «Laetare», amikor 
rózsaszín van előírva s mivel a leg
többhelyt nincsen ilyen, lilaszínűt 
használnak helyette. A szegény tem
plomokban bizonyára nagy őröm
mel fogják fogadni a kiállítás anya
gából küldendő adományokat és lel
kes pártolói lesznek az oltáregyesület 
gondolatának.

A kiállítás magas látogatói között 
volt Anna főhercegnő, akinek rend
kívül megnyerte tetszését a nemzeti- 
színű összeállítás s azt az óhaját fejezte 
ki, hogy a Szentatyának küldendő 
tárgyakon legyen ez a felírás: almád-
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kozzatok Magyarországért!* Őfen
sége gondolatát szívesen meg fogja 
valósítani az Oltáregyesület.

Gracia-Rpal spanyol miniszter 
szintén nagy lelkesedéssel szemlélte 
meg kiállításunkat és kijelentette, 
hogy gondoskodni lóg arról, hogy 
Spanyolországban is megtudják ezt 
a nagy magyar katolikus kultúr- 
cseményt.

A B. O. K. Oc. új ügyvezető igaz
gatója. Az Esztergomba távozott 
Babura László dr. prelátus-knnonok 
helyébe ügyvezető igazgatóvá és 
az Örökimádás-lomplom rektorává 
Mátrai Gyula dr.-1 nevezte ki a 
bíboros hercegprímás. Az új ügy
vezető igazgató mint az Örökimádás 
lelkésze mar tizedik éve vesz részt 
az olláregylcli munkában, s így az 
oltáregyesület ügyeit teljesen ismeri. 
Munkásságához az oltáregyleti tagok 
buzgó imáit kéri.

Új választmányi tag. Jeszenák Ist- 
vánné bárónét a választmány tagjai 
sorába meghívta.

■f* Szögyény-Marich Júlia, a választ
mány buzgó tagja, a székesfehérvári 
egyházmegyei oltáregycsület fárad- 
hatlan clnöknöje március 10-én be
fejezte munkás földi életét. Shvoy 
Lajos fehérvári püspök azzal is ki 
akarla fejezni a megboldogult iránti 
nagyrabecsülését, hogy személyesen 
végezte beszentclését. Az országos 
Központ azzal rótta 1c iránta kegye
letét, hogy márc. 20-án rekviemet 
mondatott érette az Örökimádásbnn. 

*
Az Orökimádásban pár hónap óta 

üresedésben levő kisegítő Icikcszi 
állást Kővári István hittanár vállalta, 
így hát a legnehezebb időben köny- 
nyebb lesz kielégíteni az Örökimá- 
dásban gyónni szándékozók óhaját.

Több elkésve érkezett kérvényt el
tettünk a jövő évre. Sokan még 
mindig nem tudják, hogy a kiállítás 
anyaga mindig azon templomok 
között osztatik szét. amelyeknek kér
vényei december 30-ig az egyház- 
megyei igazgatón keresztül hoz
zánk beérkeztek.

*
A krisztinavárosi, józsefvárosi és 

belvárosi oltárcfryesiileti közgyűlé
sekről a jövő számijukban.

Q -O O -O O
Dr. Czt'kus (it'za: Az óra lövi vér

tanú. Budapest, 192!). Korda lí. T. 
kiadása. OS lap. Ara fűzve <10 fül., 
diszkül ősben 1T>0 I’. I’z a regény 
szintén kalandos és lebilincselő mó
don szórakoztáló. söl még a bűnügyi 
regényeknek sok vonása is megvan 
henne és mégis erkölcsileg tiszta, sót 
lélek neve Idén vallásos irányzatú.

hői tűse az. oratovi lengyel pap, aki
nek rajzában elénk tárja a szerző a 
Cári oroszok által elnyomott, sőt 
üldözőit lengyel katolicizmusnak éle
tét. A lengyel pap nővérét al akarja 
venni egy orosz rcmlörkommisszárius, 
de o megtagadja tőle. Néhány napra 
rá holtan találják az orosz csendőr- 
lisztet és minden gyanú és bizonyí
ték a pap bűnössége mellett szól. El
ítélik és Szibériába kerül. Itt aztán 
találkozik egy magyar pappal, akivel 
valamikor együtt tanult a becsi egye
temen. Ezt a magyar papot I84í>-hcn 
hazánk ellen küzdő oroszok fogták cl 
és vitték Szibériába. A két pap együtt 
dolgozik az. ólombányákhan, amikor 
az oratovi plébánosnak ártatlansága 
kiderül. Már késő, őt megöli a tüdő- 
vész, a magyar papot pedig, aki 
szökni készül, lelövik. Lzt a könyvet, 
amely annyira érdekfeszítő, hogy le 
se tudja tenni az ember, amíg el nem 
olvasta, vallásos szelleme miatt is 
melegen ajánljuk olvasóinknak.

Felelős szerkesztő: dr. Mátrai Gyula. — Felelős kiadó: dr. Mészáros Janó*.
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