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Szerkesztői megjegyzések 

 
„Az Igehirdetés Lexikona” című nagy mű egészére vonatkozó szükséges megjegyzések az általá-

nos bevezetésben találhatók. 
 

* 
 

Az egész IV. Sorozatra vonatkozik: a kéziratok háborús időkben pusztulást szenvedtek. – A hall-
gatóság által lejegyzetteknek nagy része a szerző életéből már nem futotta a teljes kidolgozáshoz és 
osztályozáshoz. – Itt nem is tüntetjük külön fel a kidolgozottság egyik ismert fokát sem még a tarta-
lomjegyzékben sem. 
 

* 
 

Erkölcsi szempontból fontos itt is hangsúlyozni: Dr. Marczell Mihály házassági vonatkozásban az 
„élettárs” szép magyar kifejezést régi: kizárólag szentségi házasság értelmében használja! 
 

* * * 
 

Címek 
(1949) 

 
a) „létbelépés” 
 
1. Az újszülött 
2. Az Úr házanépének gyarapodása 
3. A szent kenyér-gond 
4. Aki befogad egyet… 
5. Hozzánk ereszkedik az Úr 
6. Betlehem - és otthonunk 
7. Ki kopog? 
8. Biológiai csoda? 
9. Az „újjászületés” 
10. A szent mosdás 
11. Emberfia - Isten fia 
12. Emberi élet és kegyelmi élet 
 

* 
 
b) liturgia 
 
13. A névadás 
14. A só 
15. A hamu 
16. A kereszt 
17. A szent olaj 
18. A krizma 
19. A fehér ruha 
20. A gyertya 
 

* 
 

c) dogmatika 
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21. Hogyan jött, hogyan ment? 
22. A természetfeletti rend 
23. A kegyelmi élet 
24. Az Úrral együtt 
25. Az erények televénye 
26. A Szentlélek temploma 
27. Isteni lélek – emberek között 
28. A család csillaga 
29. Az Isten külön szeretetének tárgya 
30. Az angyalok öröme 
31. Az égi Anya új gyermeke 
32. A mennyország gyarapodása 
33. Az örök élet egy új virága 
34. Isten házanépének új polgára 
35. A titokzatos jövő 
 

* * 
 

Vázak 
(1950, Balatonfüred) 

 
1. beszéd: Isten fizet! 

 
Bev.: A keresztelés szent életkezdet Isten országa számára. – Jó ilyenkor visszapergetni a múltat. 

Mit tett Isten és mit adott az Isten? 
1. Elvitt sok gyermeket. 
2. Adott áldott unokát. 

 
* 

 
2. beszéd: Quis puer ille erit?  
 

* 
 

3. beszéd: „Usque ad quartam generationem” 
1. Nemcsak büntető szava -az Istennek. 
2. Hanem áldó szava -az Atyának. 
Bef.: Íme -az Úr élő áldása! 

 
* 

 
4. beszéd: A család napsugara 

1. Bizonytalan az életünk… 
2. Íme: Fénysugarunk! 
Bef.: Lux mundi! 

 
* 

 
5. beszéd: „Szeresd atyádat és anyádat” 

1. Hosszú életű leszel magad. 
2. Hosszú életű leszesz – unokákban. 

 
* 
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6. beszéd: Aki szereti az Istent 
1. Annak élete – erős tőke. 
2. Annak bőséges a termése. 
Bef.: Isten veteménye az új élet. 

 
* 

 
7. beszéd: Az ember igazi útja 

1. Isten indítja. 
2. Isten vezeti. 
Bef.: Örök élet a cél. 

 
* 

 
8. beszéd: A hallgatag csecsemő kérése 

1. Akitől jöttem… 
2. Oda vezessetek! 
Bef.: A Deo ad Deum! 

 
* * * 
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