
A pálosok fogadása 
Történelmi pillanatok 

A «Fehér Barát» hasábjain elmondották már 
a Pálosok visszatérését szent Hazánkba, de a 
leírásokban nem találtam azoknak a különlege-
sen érdekes jeleneteknek képét, melyeket most 
a budapesti fogadásról elmondani szeretnék. 

Ezeknek a képe kitörülhetetlenül ragyog föl 
emlékemben és hiszem, hogy akik ezekben a 
felejthetetlen élményekben részesültek, hasonló-
képen éreznek és szívesen veszik ezeknek az 
eseményeknek megörökítését. 

Ügy éreztem akkor és érzem ma is, hogy a 
jó Isten történelmi pillanatok boldog részesévé 
tett akkor, amikor azokban a nagy és gazdag 
lelkiélményt jelentő eseményekben részt vehet-
tem. 

Azt már olvastuk a «Fehér Barát» lapjain, 
hogy 1934 május elején a Pálosokért a részükre 
sziklatemplomot építő Sziklatemplom-Bizottság-
nak egyházi elnöke, gr. Zichy Gyula kalocsai 
érsek úr Pfeiffer Gyula ny. h. államtitkár, ügy-
vezető alelnök és még sokak kíséretében zarán-
doklatot vezetett Csenstochowába, hogy onnan 
nagy lelkesedéssel, boldog örömök között hozza 
a kalapos király, II. József által a magyar hazá-
ból kiűzött vérbeli magyar szerzetesrendnek, a 
Pálosoknak generális perjelét és a Magyaror-
szágba telepítendő szerzeteseken kívül a rend-
nek még több vendég tagját. 

Viszont a Sziklatemplom-Bizottság világi el-
nöke, vitéz József Ferenc dr. kir. Herceg Ür 
0 Fensége itt Budapesten fogadta nagyszámú 
érdeklődő közönség jelenlétében a hazatérő ünne-
pélyes zarándoklatot. 

1934 május 12-ike volt. Ez a nap ránk nézve 
már azért is különösen ragyogó emlékű,'mert 
kir. Herceg elnök Urunk édesatyja,, József kir. 
Herceg, tábornagy Ür éppen ezen a napon tar-
totta a Várban Szent György-téri palotájában 
évi fogadóestjét, ahol legalább 1000—1200 részt-
vevővel együtt volt az ország színe-java. Éjfél 
előtt, azonmód, frakkban indultam innen a 
krakkói gyorsvonat elé — mint a Sziklatemplom-
Bizottság egyik alelnöke — a Nyugati pálya-
udvarra, a pálosok fogadásához. Nemsokára 
megérkezett Fenséges Atyja Ura estély érői Fen-
séges világi elnökünk is. 

A vonatérkezésig ő" Fensége a perronon sé-
tálva töltötte a várakozás 15-^20 perces idejét. 
Beszélgetett nagy ünnepünkről: a pálosok érke-
zéséről. Ez alatt az idő alatt folyton bujkált 
bennem az a nagy gondolat, hogy a történet 
150 év alatt milyen óriási fordulatot t e t t : íme, 
a Habsburg-család egyik tagja fogadja a család 
másik tagja által száműzött magyar szerzetese-
ket. Fogadja akkor, amikor azok a magyar 
Hazába visszatérnek. És fogadja ünnepélyesen ! 

Nehéz volt azonban ezt á gondolatot ki-
fejezni éppen az illetékes magas Személy előtt. 
De mert évek hosszú során alkalmam volt meg-
ismerni a Fenséges Ür tiszta magyar érzéseit és 
irántunk való mélységes szeretetét, végül is 
abban az ünnepélyes várakozástól túlfűtött, izga-
tott légkörben és mert ezúttal is éreztem az Ő 
nemes közvetlenségét, — kirobbant belőlem az 
engem izgató nagy gondolat a történelmi pillana-
tok átéléséről a Habsburg-család cselekedetével 
kapcsolatban, visszatekintve a 150 év előtti időre. 

Amikór ezt elmondottam, a Fenséges Ür pil-
lanatra megállott és igazságszerető magyar szíve 
sugallatát követve, gyors elhatározással azonnal 
ráfelelte, hogy : «Igaza van ! Csakugyan rend-
kívül érdekes történelmi pillanatok ezek !» És a 
meleg, hazafias gondolat átérzésének hatása alatt 
szemeiben szinte ihletett fény gyúlt ki. 

Nem gondoltam még ekkor, hogy milyen ki-
hatása lesz ennek a rövid gondolatváltásnak. 
A krakkói gyorsvonat megérkezett. A zarándo-
kok serege a vonatból kitódult és megérkeztek 
a várva vártak : a fehér pálosok! Az udvari váró-
teremben félkörben felállottak az ünnepeltek, 
hogy Fenséges világi elnökünk köszöntse őket. 

Ez a fogadás rövid volt. A hosszú útról érke-
zetteket nem fárasztottuk sokáig. Hamarosan 
szétoszoltunk és autókba szállás után bekövet-
kezett a hazaindulás. 

Másnap este a Zeneművészeti Főiskola nagy-
termében fényes hangverseny tette emlékeze-
tessé ezt a napot. A megnyitó ünnepi beszédet 
világi elnökünk, József Ferenc dr. ö Fensége 
mondotta. Ezzel a beszéddel tett igazán bizony-
ságot tüzes magyarságáról, amikor az előadói 
asztal mellé kiállva, bátor lelkesedéssel, az át-
érzés hevétől kipirult arccal elmondotta azt, 
amire a jelenlevők egyike sem mert volna gon-
dolni, elmondotta úgy, amint az a szívéből fel-
tört : «Boldognak jelentette ki magát és hálát 
adott a Mindenhatónak azért a szerencséért, 
hogy a Habsburg-család tagjai közül éppen ő 
lehet az, aki a család által 150 év előtt elkövetett 
hibának mintegy jóvátételeként — ő fogadhatja 
a hazatérő hazafias szerzetesrendet. Bátran ki-
jelentette, hogy ezt a hibát már meg kellett vala-
kinek mondania. És boldog, hogy éppen ő teheti 
ezt!» 

Ezekre a szívbemarkoló váratlan kijelenté-
sekre oly kirobbanó lelkesedés, szűnni nem akaró 
tapsvihar zúgott át a Zeneművészeti Főiskola 
hatalmas termén, amilyet még keveset hallottam 
életemben. Ha a terem egyik részében végre 
enyhült a taps, annál nagyobb erővel zúgott fel 
a másik részéből. Percekig állott ott a Fenséges 
Ür — szóhoz nem jutva —, az újból és újból fel-
zúgó tomboló tapsorkán közepén. Valósággal 
O lett az ünnepély központja. Igazi történelmi 
pillanatok voltak ezek! A magyarság lelkesedésé-
nek tüze a Fenséges szónok és a közönség szemé-
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ben egyaránt izzott, egyaránt lángolt. Az udvari 
páholyból dr. Czettler Jenő egyetemi tanár, kép-
viselőházi alelnökkel elbűvölten néztük ezt az 
elragadó jelenetet és amikor a pódiumról lelépő 
Főherceg Ür elé siettem, hogy az udvari pá-
holyba fölkísérjem, nem állottam meg annak 
megjegyzését, hogy íme, ő Fensége megváltoz-
tatta az egész ünnepély rendjét, mert hiszen-
ezen az estén ö lett az ünnepelt! Erre a merész ki-
jelentésemre kérdő arccál nézve rám, folytattam 
hogy : igen, mert oly igaz magyar szívvel, oly 
magyar lelkesedéssel szólott a magyar szívekhez, 
hogy a magyar szívek az ő általa felgyújtott 
lelkesedésen keresztül maguknak követelik ő t ! 
Akkor még mindig a nagy horderejű kijelentések 
lázában égve felelte, hogy: «Igen, ezt valakinek 
egyszer már meg kellett mondania 1» Az udvari 
páholyba érkezve, újból felzúgott az ő t ünneplő 
taps, mi pedig dr. Czettler Jenővel nem győztük 
eléggé kifejezni a lelkünkben égő hálát és szerete-
tet a Fenséges Ür gyújtó szavaiért, lelkének 
nemes kiáradásáért. 

Végre is elcsendesült a nagyterem és meg-
kezdődhetett a tulaj donképeni előadás, melyet 
magyar és lengyel számokból állítottak össze, 
mert hiszen ez a megszületésében és további év-
századokon való életében igazi magyar szerzetes-
rend a száműzetés másfél évszázada alatt 
mondhatni — teljesen lengyellé vált. Jó sze-
rencse, hogy a testvér lengyel nemzetben állan-
dóan élt a magyar nemzet iránti benső szeretet 
és amikor 150 évi rabság után ők felszabadultak, 
viszont ők igyekeztek minket szomorú trianoni 
rabságunkban azáltal is segíteni, hogy a mi ma-
gyar pálosrendünk visszatelepítésében közre-
működtek és abban résztvettek. 

Kozmatelki Csatth Béla, 
ny. postafőigazgató. 

Lantommal... 
Irta: József Ferenc dr. királyi herceg 

Lantommal dicsérem a reggelt 
Amely mögött Te fényed őrködik -
Minden húr, dalokkal megtelt 
Nagy feszültség és Feléd erőlködik. 

Hangokból feltornyosult zengő létra, 
Reggel szárnyain riadt fel Hozzád -
Fellegbástyáidat bontva 
Harsogva fény- és dal-hozsannát — 

Reggel — felnyíló első tekintet -
v ölelkezőben fény és árnyék: 

Borul egymásba örök szeretet, 
Isten és ember, boldog színes játék. 

Dalommal dicsérem az órát — 
Találkozóban ég és föld szavában 
Percek virágait szórják, 
Felborzolódott életek tavában — 

Megmozdult a szél — egy erős gondolat 
Végigsiklóban ébredt víz fölött: 
Az emberi vágy új szárnyat bontogat, 
Hitébe Isten tüze költözött. 

Az ember ölni tanul... 
Abból az időből két emberről tudunk valamit. 

Tudjuk róluk azt, amiért a világra jöttek, azt, 
amiért fennmaradt az emlékezetük, ők voltak 
a második mérföldkő az ember útján. Mert 
miután Ádám és Éva jognak tették meg minden 
dolgok önmagáért való kívánságát és megismer-
ték a halált, ezek lettek az első gyilkos és az első 
áldozat. 

Káin földmíves volt, Ábel pedig pásztor és 
mindketten áldozatot mutattak be Istennek. 

Ábel imája ez lehetett: 
«Jahve, igazság és jóság Istene, fogadd el ezt 

az égő áldozatot Ádám vétkéért, Éva vétkéért 
és az én vétkeimért, aki vergődve vergődöm és 
nem tudok jobb lenni náluk. Tulkokat őrzök és 
bárányokat és tarkán hullámzik köröttem, 
amerre nézek, gondom gyümölcse. De száműzött 
gyermeke a paradicsomnak, örök vágyódással 
nézek feléd, mert itt a földön nincs nekem hazám. 
Veled kívánok élni, Jahve; kezem munkájának 
gyümölcse nem lakat jól, nem oltja szomjamat, 
—- emlékszik szívem, hogy valamikor te táplál-
tál engem magad és veled lakoztám a paradi-
csomban, mielőtt még e világra hozott volna 
anyám. Mit használ nekem juhaim szaporodása, 
mit használ nekem, hogy a gyapjú értékét isme-
rem, ha te messze vagy és mit használ nekem, 
hogy születtem, ha meg kell halnom egyszer? 
Egy használ nekem csupán : a reménység. Mert 
magasra száll az áldozatom füstje és te elfogadod. 
Minden gazdagságomban csak ezt a kis bárányt 
becsülöm valamire, mert neked adhatom. Te 
vagy az én Istenem, Jahve, mindörökre.» 

Káin imája pedig ez : 
«Jahve, nézz reám. Duzzadó erőmben állok itt, 

a száműzetés földjén. Töröm a földet, vetem a 
magot. Aranyló élet kél, amerre nézek. De annak 
amit látok, határa van. Jahve, vedd el előlem a 
határokat. Sötétlő forróság feszít, ahol vagyok, 
ott szűk nekem a hely és másfelé van mindig, 
ahol lenni szeretnék. Egy világot teremtek ma-
gamnak homlokom mögött és szemem jóllakott 
azzal, ami előtte van. Jahve, mért büntetsz 
engem atyám vétkéért? A végtelenből a végesbe 
száműztél engem, — add, hogy újra végtelenre 
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