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99 Hálás szívvel s mélységes szeretette! 
mondok köszönetet „A fehér barát"-nak oly szép 
kiadásáért. Büszke s öntudatos katolikus hittel 
s magyar érzéssel köszöntöm e folyóiratot s kívá-
nom, hogy minél nagyobb legyen olvasótábora• 
Buzgó imáikba ajánlva maradok tisztelettel 

egy hü olvasó" 
(ifJ.S.S. Baja) 
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S Z E N A S Y G Y U L A -CÉG 
intézeteknek, 
z á r d á k n a k 
é v t i z e d e k 
ó t a s z á l l í t 

előírásos intézeti ruhaanyagokat, továbbá állandó gazdag 
választék templomi selymekben, reverenda anyagokban. 

KIVÁLÓ MINŐSÉG, OLCSÓ ÁR, KEDVEZŐ FIZETÉSI FELTÉTELEK. 
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Hajnal 
Irta: József Ferenc űr. klr. herceg 

Város morajlik messziről 
Hold békít a tájakon. 
Már a munka elrohan vakon 
S az élet embercsontot őröl. 

I y 

Hajnal. Mennyi álmatlanság ébredt 
Elvakult s munka kényszerzubbonya. 
Első napsugár már fényét bontaná 
De felhőpad a kedvét rontaná 
A hajnali harang imáját ontja 
Csendül benne fájdalom és könny 
Válasz rá a rohanó közöny 
A hold ezüstje, füstté, múlttá tévedt. 

Város morajlik messziről 
A nap kinézett már a ködfokon 
Felébredt fénye folyik az ormokon 
S az élet — embercsontot őröl. 
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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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találjak. És ha csak te lennél a végtelenség, 
Jahve, akkor add magadat nekem. Jahve, gyújts 
lángot homlokomon, hogy beragyogjam vele a 
világot. Én legyek a láng, én legyek az erő, én 
legyek a végtelenség . . .» , 

Ekkor történhetett, hogy Káin szava elakadt 
lelkében, mert a parázsló áldozati búza füstje 
szürke gomolyban imbolygott feje körül és úgy 
nehezedett vissza rá, mintha agyon akarná 
nyomni őt. Ábel oltáráról pedig finom, kék füst-
oszlop vert hidat föld és ég közé. 

És ekkor történhetett, hogy Káin így foly-
tatta lelkében : 

(Jahve vagy te, az én Istenem? Vagy az osto-
bák, kicsik és gyengék istene vagy? Ki ez az 
Ábel, hogy áldozata hoz-ád utat talál, az enyém 
pedig szégyenteljesen v" -szanehezedik reám? Ki-
gúnyol engem Jahve, j teszik velem? Minek szü-
lettem én, ha van ember, aki nálam kedvesebb 
Isten előtt? Minek születtem, ha van, aki nálam 
többet ér és én azt sem tudom látni, hogy miért?» 

És tudjuk, hogy szólt Isten Káinhoz és mondta 
neki, hogy vigyázzon, mert a bűn az, mely ajtaja 
előtt fekszik és vigyázzon, hogy megbirkózzék 
vele, de ő már nem hallotta tisztán az Ür hang-
ját. Másvalakinek a hangja szisszent fel ugyan-
akkor benne és ő gőzölgő dühében a mezőre 
hívta Ábelt. Az a hang ugyanis megtanította 
arra, hogy nemcsak meghalni lehet, hanem ölni 
is tud az ember. 

Aztán Káin egyedül maradt. Ábel vére el-
folyt és elhangzott Jahve kérdő szava. Elhang-
zott az ítélet és a visszavonó kegyelém szava. 
És hiába fenyegette meg Jahve hétszeres bosszú-
jával azt, aki Káint földönfutásában megöli. 
Káin tudta, amit tudott. 

«Földönfutó leszek és ha bárki rámtalál,' 
megöl engem. Megöl engem . . . megöl engem . . .» 

Hang, visszhang . '. . lélek és világ ezzel volt 
tele. Hogy ölni l e h e t . . . A szörnyű valóság már 
nem volt titok az ember előtt. 

Káin magára maradt. Lelkét vadul sarkan-
tyúzta a félelem és háborgása ez lehetett: 

«Mi közöm Ábelhez? Bár soha ne született 
volna testvérem. Vérét beitta a föld és én élek. 
De öltem és atyám vérei is tudják immár, hogy 
ölni lehet. Hová fussak előlük, hová menekül-
jek? Megtanult ölni az ember és hiába sütötte 
rám Jahve a jelet, akinek útjában leszek, az 
megöl, hogy aztán őt is megölje testvére, ha 
hétszeresen is. Mert lesznek, akik megirígylik 
szegénységemet és földönfutásomat is sajnálják 
majd tőlem. Mi hasznom Ábel véréből? Jahve 
elfordul tőlem és minél jobban tágul földön-
futásom láthatára, annál fojtóbban zsugorodik 
körém minden távolságok végessége. Keserűvé 
válik ajkamon a víz és a fény csak vakítja éjtől 
ittas szememet és nem világít nekem. Mi hasz-
nom erőmből, mely akkor is rombol, amikor 
építeni látszik? Mire való feszítő vágyam, ha 

mindig újra ölni késztet engem és bennem min-
den ivadékomat? Nincs remény. . . nincs 
remény. . .» 

Káin ezeket gondolhatta, mert nem értette 
sorsát és Ábel reménységének csillaga még sokáig 
nem ragyogott fel az emberiség útjának egén. 

Szirmai Józsefné. 

Alkonyatban 
Irta: József Ferenc dr. királyi herceg 

Két madár repül az alkonyatban 
Mintha kettőnk gondolata volna. 
Nyugodt szárnycsapások — mitsem szólvy 
Levegőt ölel a nagy magasban. 

Elmerülve levegőországban — 
Lassú röptük — jöttek valahonnan: 
Ahol Isten szava indult ős ormokról. 
Szívükbe elvetődött ős titokról. 

Hallgatnak ahogy a csendet vágják. 
Egymás szívét hallják, egymás vágyát. 
Egyesülve fönt a nagy magányban, 
Valahol a csendnek bánatában. 

Két madár repül az alkonyatban. 
Jöttek, messzi tájról — valahonnan, 
Ahol szebb virágok nyílnak napos réten 
Álomország, valahol kék tenger végen. 

Elrepülnek messzi — valamerre -
Kettőnk vágya velük velük menne, 
Bíbor végű — piros alkonyatba 
Földet — gondot — árny ködébe hagyva. 

Két madár repül az alkonyatban 
Mintha kettőnk gondolata volna, 
Mintha kettőnk életéről szólna. 
Hangzik békén — rég szerelmi dallam. 

Fönt a felhők hamva hull, a csendben 
Lassan úsznak álmos éji rendben — 
Rajtuk ír az alkony tüzbetüket 
Bennük búcsú. Fáradt nap ért véget. 

És mi ketten: öreg este járva 
Térbe múló utak útvesztőjét — 
Egymást támogatva; hittel várva 
Boldogabb időknek, napfölkeltét -

Sejtjük mintha bíborfénye kelne 
Égő hajnal szava énekelne. 
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A fülöpszigeti pálos-
szentély romja* 

A nagy magyar tó partján, ahogy ma bele-
illik a táj festői összhangjába, olyan lehetett 
egykor keletkezése a magyar lélektörténelem 
együtteséből. 

Vannak az okmányokon kívül egyéb adott-
ságok, melyekből, csak a meglátás tudja felfedni 
egy régi rom titkát. 

Ez az ősi templomrom a mai Révfülöpön, 
áhítatos lelkek műremeke volt s megmaradt 
kövei ma azokról beszélnek, akik e helyre állí-
tották, akik ma is álló gyönyörű román kapuját 
faragták, s bedűlt boltívei alatt a Magyarok 
Nagyasszonyának zsolozsmáit zengték. 

Pálosok voltak ők, az egyetlen magyar ere-
detű szerzetnek papjai és Szűz Mária ékességei-
nek dalos hirdetői. 

Valamikor Boldogasszonyfalvának hívták a 
községet, melynek tóparti része volt a fülöpi 
sziget. Utóbbinak elnevezése Szent Fülöp apos-
tollal kapcsolatos, aki a szittyáknak volt első 
térítője. A közeli Ábrahámhegyen ma is áll egy 
kápolna, melynek védszentjei Jakab és Fülöp 
apostolok. A mongol eredetű szittyák Árpád 
népének rokonai s így az apostoli hittérítő tiszte-
lete bizonyára ősrégi magyar ájtatosság. 

íme két adottság. Mindkettő oly közel fek-
szik a pálos lélekhez. Boldogasszonyfalva alatt 
és Szent Fülöp révje mellett hogyan hiányoz-
hatott volna a magyar szerzetnek szentélye? 

S a harmadik adottság: a nagy magyar tó, 
melynek hullámai akkor szigetként körülnyal-
dosták azt a földet, hol ma a szentély romja áll. 
Oda járhattak pihenni a tudós pálos szerzetesek, 
s onnan indulhattak hithirdető útra a buzgó 
pálos lélekhajósok, a zalai dombokra is, a so-
mogyi dústermő földekre is. 

Ha ott állok a szentély romja mellett, a törté-
* A fülöpszigeti pálos-kolostor a legelső pálos-

kolostorok felsorolásában is a legelső helyen áll 
(1263. Pál veszprémi püspök oklevelében). 

nelem ihlete jár körülöttem. Fehér szellemek 
suhannak át a remek román ív alatt, s mikor az 
ősi kövek a nap sugaraiban felhevülnek; mintha 
a régi imádságos élet melegedne vissza a fülöpi 
szigetre. Lelkemet meleg vágy járja á t : vajha 
az ősi falakból új lelkesedés újra szentélyt emelne, 
melyben a hazánkba visszatért fehér barátok 
ajkáról újra felcsendülnének a Szeplőtelen Szűz 

' zsolozsmái! Az új templom falai minden régi 
követ drága emlékként megtartanának késői 
utódok számára ! 

Dr. Rejőd Tiborc. 

Dr. Beró Jenő: 

Viszontválasza 
Sashegyi Sándor úr, a pomázi ásatások veze-

tője, a Fehér Barát 1939. évi 2. számában a 
«Pilisi hármas barlang» címen cikket írt B. Özséb 
remetebarlangjáról. Az egykorú írások expressis 
verbis kimondják, hogy a szántói határban és 
a pilisi hegyben van' Sashegyi úr mégis a pomázi 
határban és a csikó vári hegyben találja meg. 
Én a Fehér Barát 3. számában válaszoltam. Elő-
adtam, hogy a pilisi hegynek a szántói határban 

'levő részén van egy hármas barlang és az én 
véleményem szerint ez az a hely, amelyet a régi 
írások «trina spelunca»-nak, hármas barlang-
nak neveznek. Észrevételeimre Sashegyi úr azon-
nal válaszolt. Előadta, hogy az általa a pomázi 
határban felfedézett barlang földrajzi meghatá-
rozásánál azért használták a régiek a Szántó 
nevű helységet, mert Pomáz a barlangtól délre 
fekszik és így a hely meghatározásánál szóba sem 
jöhetett. Pedig bizonyos, hogy Sashegyi úr bar-
langja sokkal közelebb van Pomázhoz, mint 
Szántóhoz s az igazán közömbös, hogy északra, 
délre, keletre, vagy nyugatra van-e. Azonkívül 
Pomáz háromszor-négyszer akkora, mint Szántó, 
tehát régente is sokkal ismertebb hely lehetett. 
Sashegyi úr cikke is azt mondja, hogy Szántó 
kis jelentéktelen hely és az egykorú írások 
mégis Szántót emlegetik és nem a nagy Pomázt. 
Pedig ez a hely királyi nyaralóhely volt és ott 
feküdt az Óbuda—szentendrei ősrégi műút men-
tén. Szántó pedig ma is ott van a hegyek, az 
erdők mélyén és alig ismeri valaki. Ha tehát 
az egykorú írások mégis Szántót emlegetik és 
nem Pomázt, akkor annak a barlangnak föl-
tétlenül közelebb kell lennie Szántóhoz, mint 

Mindennemű 
templombe-

rendezés. 
Miseruhák. 
Zászlók. 
Javítások. 
Gyertya. 
Mécsolaj. 

BITTNER ES TSÁ 
BUDAPEST 

IV., PRO H ÁSZ KA O.-U. 8. 
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Pomázhoz. — Előbbi cikkemben foglalt állításai-
mat tehát változatlanul fönntartom I 

(A szerkesztőt fölkérték arra, hogy a vi tát 
zárja le és döntse el. — Amikor «A Fehér Barát» 
helyet adott mind a két véleménynek, pártatlan-
ságát akarta vele dokumentálni s azt az őszinte 
óhaját , hogy a vita folyamán a fogalmak tisztá-
zódjanak, mert csak az igazságot szabad szol-
gálnunk s nem személyi szempontokat. Azért 
a végső szót a Tudománynak kell kimondania 
s azoknak a régészeti ásatásoknak, melyek föl-
tevések helyett tényekkel fogják igazolni a tör-
ténelmi valóságot. — A^szerk.) 

Á szentkereszti pálos-
kolostor a Pilisben 
Irta: Sashegyi Sándor 

A Szentkeresztről nevezett pilisi pálos-kolos-
tor alapításáról csak annyit mondanak króni-
káink, hogy IV. Béla király uralkodása alatt, 
1250-ben a pilisi remeték megkezdték kolosto-
ruknak és kis templomuknak építését a remete-
barlang közelében. Ezután hosszú ideig hallgat-
nak a krónikák a pilisi pálosokról. Hogy hogyan 
jutottak a remeték ahhoz a területhez, hová a 

, Szentkeresztről nevezett kolostorukat építették, 
arról nem szólnak s csak az egybevetett XIII. 
századi történeti és birtokviszonyi helyzetből 
lehetséges erre nézve következtetéseket le-
vonnunk. 

Mint már a II. évf. 3. számú Fehér Barát-ban 
megjelent cikkemben említettem, a Szentkereszt-

ről nevezett pálos-kolostor és a hármas remete-
barlang a pilisi királyi birtoktesten feküdt, Pilis 
erdeinek mélyén s az csakis királyi, vagy király-
női adomány útján jutott a pálosrend birtokába. 
Ez azért is valószínűnek látszik, mert ezen idők-

ben a szomszédos birtoktesten (Szántón) lévő 
pilisi apátság, vagyis a cisztercita-rend birtokai-
nak újbóli megerősítését kérte IV. Béla király-
tól s ugyanúgy az óbudai káptalan is. 

Tehát a pereskedések s egyéb birtokviszályok-
nak elkerülése végett kellett az ősi birtoknak 
határait biztosítani, mert a birtokok szomszéd-
ságában új királyi, vagy királynői birtok-
adományról volt szó, vagyis a szentkereszti pálos-
kolostorhoz tartozó olyan földekről, melyek a 
pálosoknak jövedelműi szolgáltak. 

Hogy tisztább képet kaphassunk a XIII . szá-
zadi birtokviszonyokról a szóban forgó kerületen, 
újra hivatkoznom kell Békefi Rémig dr. : 
A Pilisi Apátság birtokviszonyait tárgyaló feje-
zetére, amiből kiviláglik, hogy Szántó falu a kör-
nyező területtel egyetemben keletre á Melyi, 
vagyis a Pilis-patakig terjedt s délre egészen 
Boronig, a mai Csobánka határáig húzódott le 
a cisztercita-rendnek királyi adóhiányokból szer-
zett birtoka. A Melyi, vagyis a Pilis-patak túlsó 
felén levő terület, vagyis a Pilis-patak völgye, 
keletre a környező első hegykoszorúig, délre 
pedig Pomáz—Csobánka, vagyis Boron határáig 
a pálosrend királyi adománya volt s így szom-
szédos a pilisi apátság, vagyis a ciszterciek és 
egyes helyeken az óbudai káptalan birtok-
testével. 

Hogy északra és keletre meddig terjfedt a 
pálosok birtoka, egyelőre még nem tudjuk, mert 
ezen birtokadományról okmány nem maradt 
fenn. De ha. a környező területnek fekvését ismer-
jük, a szóban forgó birtoktestet nem lesz nehéz 
meghatároznunk (lásd az í . sz. ábrát). A pálosok 
birtokterülete így az egész Pilis-patak völgyére 
vonatkozhatott, mely felett uralkodó 247 m 
magas dombháton állott a pilisi első pálos-
kolostor, vagyis a Szentkeresztről nevezett pálos-
monostor, mely a Rend első anyakolostoraként 
szerepel 1304. esztendeig, B. Özséb, B. Benedek 
és B. István rendfőnöksége alatt. Semmi köze-
lebbi adatnak birtokában nem vagyunk arra 
nézve sem, hogy a szentkereszti pálos-kolostort 
hogyan építették, csak a területen fölfedezhető 
rom-emlékek vonulata nyújt erre nézve némi 
képet. Vizsgálati ásatásaim folyamán a kolostor 
kis templomának falai kerültek napfényre (lásd 
a 2. sz. ábrát). 

A kis templom román stílben épült s építésé-
nek ideje a XIII. század közepére tehető. Ezt 
igazolják az ásatások alkalmával előkerült cserép-
edény-töredékeknek darabjai is. A kis templom 
falai trahit-tufa faragott kvadrát kőkockákból 
épültek, szentélyének félköre, ápszisa meglehető-
sen elpusztult. A kolostor keleti felében lévő 
részek falmaradványai teljesen hiányoznak s a 
terület e része ma szántónak van használva. Itt 
gróf Teleky József földmunkásai vízvezetékcső-
darabokra akadtak szántás közben. Ez pedig 
igazolni látszik azt a föltevést, hogy a szomszé-
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dos hegynek kitűnő forrásvizét, a szalabasinait, 
vezették le vele a kolostorhoz. Minden bizonnyal 
a majd itt folyó ásatási, vagyis feltárási munká-
latok sok meglepetéssel fognak szolgálni. 

Az 1927—1928-as évek folyamán e rom-
emlékeket vélték a pilisi apátság cisztercita-
monostorának, de teljesen helytelenül. A pilisi 
apátság cisztercita templomát, mint ahogy tud-
juk, díszesen s több ízben is átépítették s nagy-
ságára nézve a reimsi székesegyház nagyságával 
vetekedett s nem csupán a Rend részére szolgált. 
Már ez az adat is kellően igazolja azt, hogy a 
fent tárgyalt rom-emlékek semmiesetre sem 
lehettek ciszterciták monostora és temploma. 
De kellően igazolják a még meglévő okmányok 
is azt, hogy a pilisi apátság a Pilishegy délkeleti 
lábánál állott. így tehát a mai Pilisszentkereszt 
község közvetlen közelében lévő jelenleg Klast-
rom-romok néven ismeretes rom-emlékek föltét-
lenül a pilisi apátság, vagyis a ciszterciták kolos-
torának és templomának rom-emlékei. E helyütt 
valóban díszesen faragott kövekre akadtak már 
több ízben. (L.: Békefi Rémig dr. : A pilisi apát-
ság története I—II. kk.) 

A Szentkeresztről elnevezett pálos-kolostor 
rom-emléke azonban a legegyszerűbb építkezés 
jegyeit viseli magán, ott eddig díszesen faragott 
kövek nem kerültek elő, csupán egyszerű pár-
kányköveknek jutottam birtokába és szintén 
egyszerű oszlopfő-töredékekre akadtam, melyek 
a XIII. századból valók. De maga a kis templom 
mérete is kellő bizonyságul szolgál arra nézve, 
hogy a kolostor részére épült az csupán és nem 
a világiak részére. A pilisi erdők rengetegében 
remeterendként húzódtak meg a pálosok, tehát 
nem volt szükségük nagyobb templomra. A Szent-
keresztről elnevezett pálos-kolostor a Lam, Tor-
nyos-, Hárs-, Morgó-, Dobogó-, Pilis-, Hosszú-, 
Kevély-, Csúcs- és Oszolyhegyekkel koszorúzta 
völgyben, a Pilis-patak völgyében állott, a völgy 
közepetáján levő 247 m magas dombháton s nem 
a mai Pilisszentkereszt község szomszédságában. 
A pálos rom-emlékektől délkeletre fekszik 
Pomáz, 8 km-re a Pilis kapujában. Csobánka, 
hajdan Berény, latinosan Boron, délre fekszik 
tőle 4 km-re az Oszolyhegy égnek meredő sziklái 
alatt. Pilisszántó 4 km távolságra van tőle nyu-
gatra, de a határként szereplő Melyi-, vagyis 
Pilis-patak, csak 1 km távolságra esik, tehát 
egészen szomszédságnak vehető. A pilisi apátság, 
vagyis a ciszterciek rom-emléke, a mai Pilis-
szentkereszt, a Pilishegy délkeleti lábánál, 5 km 
távolságra van tőle. Pilisszentkereszt község csak 
a XVIII—XIX. századok folyamán kezd telepü-
lési hely lenni s épületei legnagyobb részben a 
pilisi apátság romjaiból épülnek. (L. : Szűcs 
Gyula: Pilisszentkereszt.) 

1304-ben Lőrinc rendfőnöksége alatt azonban 
a pilisi anyakolostor, a Szentkeresztről nevezett, 
elveszítette jelentőségét, mert új anyakolostor 

épült Budához közel, a mai Hűvösvölgyben, 
Szent Lőrinc tiszteletére. Ettől az időtől fogva 
ez az új kolostor lett a pálosrend vezetőhelye 

2. ábra. A pilisszentkereszti pálos templomromok 
alapfalai. (A helyszíni felméréseket Kiss Sándor 

oki. építészmérnök végezte.) 

a török hódoltság koráig. 1526 után a budakör-
nyéki kolostorok elpusztultak, részben a török-
től, de a hitújítás is nagy károkat okozott a 
Rendnek. A kolostorok felperzselve, kifosztva s 
teljesen elpusztítva, elhagyatottan álltak a nép-
telenné vált Pilis vidékén, új földesurak birto-
kába kerültek az ősi pálos-javadalmak, első ízben 
a Wattay-családnak kezére jutott, még a török 
hódoltság ideje alatt. A Wattayak csak ezidőben 
ismeretesek Pilis vidékén s mint török adó-
szedők szerepelnek Pest-Pilis megyében. (L.: 
Salamon Ferenc: Magyarország a török hódolt-
ság korában.) A török hódoltság után a pálosok 
birtokának egy része a Szentkeresztről nevezett 
pálos-romokkal egyetemben a Podmaniczkyek 
kezére került, majd gróf Teleky József úr birto-
kába ment át a mai napig. A rom-emlékek parla-
gon hevernek s állandó pusztulásnak vannak ki-
téve s csak a pálosok barátainak országos moz-
galmával és áldozatkészségével menthetők meg 
ezek az ősi, nagy, magyar kultúrát hirdető 
emlékeink ! 

Q feAér barát 7 



Pálos Konfráterek 
Irta: Kisbán Emil dr. (5) 

(Folytatás.) 

Ez a nagytudású és rendkívül alázatos férfiú 
a rend fejlesztésére minden alkalmat megraga-
dott. Nős ember volt ugyan, de családja nem volt 
s így munkája anyagi eredményét más nemes célok 
szolgálatára kötelezhette el. Nagykiterjedésű ro-
konsága után tekintélyes vagyont örökölt. 
Mintha csak a Gondviselés rendelkezésére Jett 
volna, hogy az ő vagyonosodása kizárólagosan 
a rend fejlesztését szolgálja. Mikor a czensto-
chowai atyáknak a svédekkel szemben tanúsított 
hősi ellenállásáról, különösen pedig Kordecki 
Ágoston perjel vitézségéről és a monostor lakói-
nak megható Mária-tiszteletéről értesült, nyom-
ban új páloskolostor alapítását határozta el. 
1665 augusztus 27-én Zágrábban, a nagyon el-
foglalt Ivanovics Pál rendfőnök teljhatalmú meg-
bízottjával, Borkovics Mártonnal kötötte meg az 
alapítás tényét magában foglaló szerződést. En-
nek értelmében az ő, valamint elhalt testvérei-
nek, Szakmárdy György körösi vicecomesnek és 
Szakmárdy Mihálynak tulajdonát képező körösi 
házat minden tartozékával (szántók, legelők, 
erdők, szőlők), diankoveczi nemesi udvarházát 
minden rész- és tartozékbirtokával, spiraneczi, 
serbakoveczi birtokait, dropkoveczi nemesi udvar-
házát tartozékbirtokaival, obresi szőlőit, a vi-
szokai kerületben levő jobbágytelkeit, szőlőit a 
hozzátartozó 'hegyivámmal, rakoveczi fekvősé-
geit, dropcseveczi udvarházát tartozékaival, boga-
csevi és orehoveczi részbirtokait s a hrasinai kerü-
letben 24 jobbágytelkét adta kolostoralapítás 
géljára. E nagylelkű adományozással szemben 
kötelezte a rendet, hogy hetente három misét 
mondjanak az ő felesége, Zvircsics Anna, vala-
mint az ő elhalt testvérei, szülei és rokonai lelki 
üdvéért. Ugyancsak kikötötte, hogy elhalálozása 
esetén egy éven belül érette 50 misét, az általa 
nagyon tisztelt Mária Magdolna ünnepének nyol-
cadán belül pedig évente egyszer ünnepélyes 
nagymisét mondjanak. Á szerződés életbelépése 
után még ugyanebben az évben Kőrös közelében 
megvette a ferencesektől Kapellansica (Majurecz) 
nevű birtokot 1800 rénesforintért s ezt is a 
pálosoknak adta. Adományozását I. Lipót még 
ebben az évben megerősítette.1 A kolostor épí-
téséhez szükséges engedélyt pedig a már emlí-
tett Petretics Péter zágrábi püspök 1667 április 
20-án állította ki. 

Szakmárdy kolostoralapításaival a térítés 
ügyét mozdította elő. E kolostorok szerzetesei 
ugyanis a nagyon is terjedő pravoszlávizmusnak 
emeltek gátat. A Kőrösön alapított pálos-

1 I. Viennae die 9. Septembris, Anno 1665-ben 
kelt oklevelet közli Benger. 

gimnázium a XVII. század második felében nagy 
eredményeket ért el a térítés szolgálatában. 

Szakmárdy vonzó egyénisége Horvátország 
politikai és társadalmi életében is nagy szerephez 
jutott. Egyéni kiválósága miatt magas hivatali 
méltóságokra emelkedett s ami ezzel együtt járt, 
a már említett örökségen kívül egyúttal hivatali 
munkájával is vagyona egyre növekedett. Elete 
vége felé Varasd megye helyettes főispánja, a kincs-
tári ügyek igazgatója, Horvátország protonota-
riusa s a törvényszék kir. helynöke volt. Besterce-
bányán, ahol hivatalos elszámolások átnézése 
végett mint legfőbb hatóság jelent meg, húnyt el. 

Egész természetes, hogy e nagy férfiút, a 
Pálos-rend jótevőjét, akinek egész életét a rendért 
folytatott buzgó és lelkes munkásság jellemzi, 
méltán érte a rend hálájának jele, a konfráterség. 

A rend még halálában is kifejezésre juttatta az 
iránta érzett nagy szeretetet. Tetemét Beszterce-
bányáról Zágrábba szállították. Temetésén az 
egész horvátországi rend képviseltette magát. 
Mikor Lepoglavd mellett vitték el holttestét, maga 
Ivanovics rendfőnök, a konventbeliekkel, nagy 
gyászpompával fogadta. Zágrábban a kiváló 
szónoki tehetséggel megáldott Klancsecz Miklós 
lepoglavai vikárius az ulimai és körösi perjelek 
és a remetei atyák jelenlétében búcsúztatta. 
Tetemét a zágrábi katedrális Keresztelő Szent 
Jánosról nevezett kápolnájában, amelyet ő épít-
tetett, helyezték örök nyugalomra 1667 július 
ll-én. | (Folyt, köv.) 

Boldog Alleluját s a Feltámadottnak győzel-
mes kegyelmét, áldását és szeretetét kívánjuk 
Kedves Olvasóinknak ! A húsvéti feltámadásnak 
e csaknem szimbolikusan magyar ünnepén azon-
ban nem szabad megfelejtkeznünk messze észa-
kon harcoló finn véreinkről sem, kiknek hősi 
küzdelmét a többszörös túlerővel szemben 
aggódva figyeljük . . . Bár a föltámadott Krisztus 
áldott békéje uralkodna minél hamarább ezen a 
véres földön ! 

Remete Szent Pál ünnepén, január 14-én, 
vasárnap Baranyay Lajos p. prelátus, lapunk 
felelős szerkesztője, K. S. V. vezérigazgató mon-
dott ünnepélyes főpapi misét 10 órakor Szikla-
templomunkbán. Szentbeszédjében hangsúlyozta, 
hogy a Pálosrend nagy Védőszentjét a maga 
korába beállítva kell értékelni, kinek példája 
nagy intelem elbizakodott korunknak. — Az 
estéli ájtatosságon dr. Turchányi Egon v. ország-
gyűlési képviselő mondott megrázó erejű prédi-

8 CL fefiér barát 



kációt, mely után P. Gyéressy Ágoston megtar-
totta az új kispálosok beöltöztetésének megható 
szépségű szertartását. 

Kiadóhivatalunk a bővítés folytán VIII., Pál-
utca 3. sz. alá költözött. — A fehér barát új 
csekkszáma: 48004., megkülönböztetésül a 
Pálos Kolostor Budapest 5201. csekkszámától. — 
Tisztelettel kérjük azokat az előfizetőket, kik 
tartozásukat ez évben még nem rendezték, szí-
veskedjenek a mellékelt csekklapon az egy pengőt 
minél előbb beküldeni, hogy kis lapunk további 
küldésében semmi fennakadás ne legyen, melyet 
— hisszük — megszerettek. 

Adventben az ország minden templomában a 
világiak apostolkodásáról prédikáltak papjaink. 
Ezzel kapcsolatban egy szép példát szeretnénk 
elmondani. Balatonkenesén történt. A pesti 
nyaralóközönség mindennap megtöltötte a kis 
plébániatemplomot a reggeli szentmisén, melyen 
a legtöbben áldoztak is. A falubelieknek ez a 
néma példa többet mondhatott a legékesebb 
prédikációnál. 

Missziók számára gyüjtsünk bélyegeket! 
Pécsi teológusaink majd továbbítják rendeltetési 
helyükre. Kérjük Olvasóinkat, hogy elhasznált 
bélyegeiket ne dobják el, hanem küldjék pécsi 
rendházunk címére ! 

New-York díszpolgára lett budapesti^kolosto-
runk s új pécsi templomunk tervezője : Weichin-
ger Károly tanár, ki a new-yorki világkiállítás 
magyar pavillonjának rendezésével szerzett méltó 
nevet munkájának. 

Boldog Özséb segít! «Egy kisebb vidéki utazá-
som alkalmával, írja valaki, egy kedvelt kis ék-
szeremet elvesztettem. Visszatérve hiába keres-
tem, pedig külön még a Déli pályaudvarra is el-
mentem, hogy esetleg ott megtalálom. Ekkor 
jutott eszembe Boldog Özséb . . . Pár percen 
belül szinte csodával határos módon megtalál-
tam. E perctől kezdve különös bizalmat és hálát 
éreztem iránta és későbbi nehézségeimben, 
bajaimban segítségét kértem és minden esetben 
meghallgatásra találtam. Egy alkalommal egy 
rendkívül kellemetlen kényszer hatása alatt kel-
lett volna cselekednem. A dolog elkerülése 
majdnem csodaszámba ment volna. Lehetetlen 
dolgokat nem szeretek kérni. Ember vagyok s 
félek, hogy bizalmam és hitem meginog. El-
menve azonban a szomszédos templom mellett, 
mégis bementem egy kis könyörgésre: «Boldog 
Özséb, ki oly kedves vagy Isten előtt, hogy 
szentjei közé akar sorozni, légy szószólóm és 
tégy csodát!» — A csoda megtörtént, — kérésem 
teljesedett!» — Hasonló ima-meghallgatásokat 
örömmel közlünk, ha szerkesztőségünk címére 
beküldik. Idáig kb. 20.000 névaláírást gyűjtöt-
tünk Boldog Özséb szenttéavatására. A munkát 
folytatjuk. Itt közöljük az újabb aláírás-gyűjtők 
neveit: Molnár Alice Olga, Budapest (50); Kar-

melita Nővérek, Üjpest (50); Premontrei Konvent, 
Csorna (23); Pilisszentkereszt (80); Női lelkigya-
korlatok otthon, Pécs (283); Budapesten: Szociájis 
Testvérek (142), Balatony Károly (148), Várszeghy 
Erzsébet (40), Buzáth József (92), Beiger Anna 
(426), dr. Koblenz Vera (204), N. Dame de Sión 
(86). — Folytatjuk! 

Pálos-primiciák : P. Vezér Ferenc új miséjét 
Budapesten tartotta a Vöröskeresztben, hol 
egyik rokona főnöknő, kézvezetője Galambos 
B. József, szónoka P. Gyéressy Ágoston volt. -— 
P. Bolyós Ákos Mátraverebély-Szentkúton tar-
totta ünnepélyes új miséjét. Kézvezetője P. 
Keresztes Vilmos, szónoka P. Réz Marián O. F. 
M. rendi tanácsos volt. — P. Csellár Jenő Vác-
kisújfalun, szülőfalujában mondotta ünnepélyes 
új miséjét. Manuductora főt. dr. Frajna András 
hitoktató, szónoka dr. Herrhof Mátyás kanonok 
volt. — P. Borsós Ignác első szentmiséjét Pécsett 
celebrálta, P. Gyula perjel manuductor és P. 
Mihály prefektus szónok segítségével. 

Adományok templomi ruhákra : 100 P Jézus 
Nevében ; 60 P N. N. ; 20 P A. M. ; 16 P Jozsy 
Irma ; 14 P N. N. ; 12 P vitéz Kolthay Ferencné ; 
10 P Böröcz Józsefné, dr. Hantos Ferenc, Fistesy 
Valika, Mlodochowski Józséf, N. N., Rétay Kál-
mán, özv. Petrasek Józsefné, dr. Szabó Pál, 
Salvator Nővérek, özv. Tiringer Károly né, Über-
lang Magda, Wleklinszki Marián ; 8-50 P N. N. ; 
6 P Mayer János ; N. N., Szabó Dénes ; 5 P 
Josvay Lajos, dr. Keller Gvuláné, Koháry Teréz, 
Morvay Lipótné, N. N., Öry Károlyné, lovag 
Wojcicki Tádé ; 4 P Brauch Károly, Földesi 
Sándor, N. N. ; 3-30 P Brokás Ferencné, N. N. ; 
3-13 P Sz. M. ; 3 P dr. K. E., N. N. ; 2-44 P 
B. M. ; 2-10 P L. Sz. ; 2 P Miklós Jenőné, N. N., 
Szabó Mártonné ; 1-50 P Kovács Ilona, N. N. ; 
1 P Gy. M., N. N. ; —70 P G. K. ; —50 P M. A. 

Halálozás: P. Besnyő Gyula nővére, Böhm 
Mária, hosszú szenvedés után II. 3-án halt meg 
Budapesten. A gyászmise II. 7-én volt érte a 
Sziklatemplomban. — A Salvator Nővérek főnök-
nője, Tarcsa Anna Sor. Szentségimádásra tért be 
a budai ferencesek templomába II. 4-én. Hirte-
len rosszul lett és szívszélhűdésben meghalt. Nyu-
godjanak békében! 

V. T., Budapest. A Pálosrendben dohányozni 
nem szabad. Reméljük, komoly hivatásoknak 
ez nem akadály. 

A szerkesztésért és kiadásért felelős : Baranyay Lajos. 
Stephaneum nyomda Budapest Felelős : ifj. Kohl Ferenc. 



A PÁLOS KÖNYVESBOLTBAN 
OLCSÓ KÖNYVEK 

Újdonság: Remete Szent Pál him-
nuszai (latin-magyar nyelven) 
Puszta Sándor fordításában ... 

A Szeplőtelen Szűz kis zsolozsmája 
Kilenced a pálosok Sziklatemplo-

mának Nagyasszonyához ... ... 
Keresztút a Szűzanyával 
Szent Jeromos: Remete Szent 

Pál élete 
P. Gyéressy Ágoston: Boldog 

Özséb élete . ... ... ... 
P. Gyéressy Ágoston: Hallgasd 

meg zengő énekünk Madonna... 
P. Gyéressy Ágoston : Uram, nem 

vagyok m é l t ó . . . ! ... | 

PÁLOS KOLOSTOR BUDAPEST, XI. 

—'10 P 
—•20 P 

—•30 P 
—•50 P 

—•28 P 

1 — P 

1 20 P 

160 P 

VIRÁGOK, KOSZORÚK 
t e m p l o i n d i s z i t é s e k 

K E R E S Z T É N Y G A Z D A S Á G I S Z Ö V E T K E Z E T 
H U N G Á R I A V I R Á G H A Z 

É S K E R T É S Z E T 
Múzeum-körűt 11. Tel. : 183-130. 

F I N O M Ű R I D I V A T S Z A B Ó S Á G 
T Ó T H 1 Ó Z S E F - n é l 
Budapest, XI.. Horthy Miklás-út 37. Tel. 459- 78. 
E lap felmutatói 5 százalék engedményben részesülnek 

BAROSS RÁDIÓNÁL: villanyszerelési cikkek, 
— — " rádiók, vili. háztartási 

cikkek. T U R U L izzó-
lámpa lerakat. 

VIII., Baross-utca 48. sz. T e l e f o n : 131-219. 

S U H O N Y I 
T Ó G A Z D A S Á G 

H A L K E R E S K E D É S E 
Budapest, IX., 1. számú Központi Vásárcsarnok. 

WEISZ FRIGYES 
IV., Ferenciek-tere 3—4. 

6 8 éves katolikus cég! 

kegytárgyüzletében R u d a p e s t , 

K E R E S Z T Ü T K É P E K , 
FELTÁMADÁSI SZOBROK, 
Ü R S I R C O R P U S O K . 

Az INFLUENZA és RHEUMA 
s z u v e r é n g y ó g y s z e r e a 

C A U S Y T H - t a b l e t t a 
Cyclohexatrienpyridinsulfo-
savas-pyrazolonszármazék 

Ternajgó-gyógyszertár Szent Gellért gyógyfürdő. 

KEGYTÁRGYAK, ZÁSZLÓK 
OBERBAUER A. UTÓDA 
Magyarország legrégibb tem-
plomberendező és zászlóké-

szítő vállalatánál. ' 

Budapest, IV. ker., Váci-utca 41. szám. 
Alapítási év 1863. Telefon: 183-344. 

Vásároljunk mindent 

a Köztisztviselők Szövetkezete 130 arudajaban! ' ° n ' ° u
s kiszol9átós,1 

¡ w w - i a g - - — - » • » ^ g g g ^ j M ^ g Megbízható minőség! 

Stephancum nyomda, Budapest. Felelős: ifj. Kohl Ferenc. 
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T A R T A L O M : 

Dr. Kisbán Emil: Egy pálos konfráter 
jubileumára — Dr. Horváthné Burián 
Nándin: Megnyugvást keresek.. . — 
Dr. Bálint Sándor: Pálos Szentkút — 
Dr. Tarczay Gizella: Hajnali mise — 
Albrecht Edith: Róma szólott...— Előd 
Harcéi: A ve Mar ia . . . — Ottó Carrer: 
A szent törvény... — Yáth Dános és 
Rejőd Tiborc dr. vitája — Sziénai 
Szent Katalin: Ne csüggedj! — Fráter 
György: Ima a hazáért — Beküldött 
könyvek — Pálos Krónika 
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