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Egy pálos konfráter jubileumára Irta: Dr. Kisbán Emil 

A Gondviselés, irgalmából ma már 70-ik évé-
ben levő Pfeiffeí- Gyula ny. h. ál lamtitkár nagy 
alkotásokra tekinthet vissza. Lelkének sugárzó 
vallásos meggyőződése és világos hivatástudata 
a magyar Pálosrend ú j életre hívása terén 
küldetésszerű egyéniséggé avat ta . Az ő szép célki-
tűzései és önzetlen fáradozása nélkül egyetlen 
magyar eredetű rendünk nem 
térhe te t t volna vissza- a len- . 
gyei földről, ahol II . József 
eltörlő rendelete u tán máso-
dik hazát talál t . Pfeiffer Gyula 
több mint egy évtizeddel ez-
előtt kezdte-ez i rányban fá-
radságot nem kímélő, önfel-
áldozóan buzgó munkásságát : 
Csensztochowában j á r t több-
ízben a rend visszatelepíté-
sével járó feltételek megbeszé-
lése v é g e t t ; i t thon a Szikla-
templom és kolostor létesítése 
körül k i fe j te t t buzgóságával 
minden nehézség megoldását 
nagylelkűen magára vállalva, 
a köréje tömörül t segítő tár-
sakkal együt t megteremtet te 
a rendnek magyarországi lét-
feltételeit. Fáradozásait ered-
mény honorálta s mikor a 
rend 1934-ben hazánkba visz-
szatért , Pfeiffer Gyula lelké-
nek hő vágya teljesedett . 
Nemcsak a Pálosrend minden 
tagja , hanem az egész magyar 
katolikus társadalom tudja , 
hogy a rend visszatelepítése ügyében mit köszön-
het Pfeiffer Gyulának. A rend első magyar teoló-
gusai felszentelésük alkalmából igaz ragaszko-
dással köszöntötték ő t ; kedveshangú levelüket, 
valamint a lelkes férfiú válaszát, mint szemé-
lyiségére jellemző, két dokumentumot, az aláb-
biakban közöljük : ' 

«Méltóságos Urunk ! Mindannyian jól tudjuk, 
hogy a végtelen Isten kegyelme után Méltóságod 
volt az, aki szent rendünket nemcsak életrehívta 
szegény hazánkban, hanem az áttelepített cseme-
tét valóban atyai gondoskodással napról-napra 
öntözgeti. Mi, akik e gondos ápolás eredményekép 
a sacerdotium által szent rendünk Istennek nyíló 
virágai leszünk, sohasem feledkezünk meg a mi 

gondos atyánkról, Méltóságodról és naponként 
kérjük a jászolban most megjelenő Ür Jézust, 
hogy bő áldása aranyozza meg Méltóságod és 
szeretett Családja életét. A magyarok Nagy-
asszonya könyörgése járjon mindig közbe érettünk 
és édes hazánkért.» 

«Kedves jó Testvéreim ! Szeretetteljes levele-
teket örömmel és köszönettel vettem. Örömmel 

vettem, mert abból azt lát-
- . „ tam, hogy^az' ősi pálos 'szelle-

met, a pálosrendnek a múltban 
való feloszlatása nem tudta 
örökre megsemmisíteni e hazá-
ban, hanem az át járva a ti ma-
gyarszíveteket, abban új életre 
kelt s már eddig is mint zsenge 
kis virágok illatukkal hódol-
nak az Ürnak. De felszente-
léstek már azt jelenti, hogy 
a zsenge növény immáron 
fává fejlődött, mely hivatva 
lesz gyümölcsével táplálni és 
koronájának harmatcseppjei-
veí pedig megenyhíteni az 
éhező* és szomjúhozó magyar 
lelkeket. Ha tehát á felszen-
telési ünnepségtekre, amelyre 
elmenni szeretnék, de bármi 

. okból Hozzátok le nem juthat-
nék, úgy. már most kívánom 
tiszta szívemből Nektek, hogy 
erősítsen meg Titeket a Szent-
lélek-Üristen és legyetek a ka-
pott szent malaszttal oly erő-
sek, mint egy hatalmas erdei 

M tölgy, amelyet a pusztító vihar 
W/m ugyan ketté törhet, de meg-

haj tani semmiféle ördöngös, 
bűvös lágy fuvallat, sem pedig 

borzasztó szenvedésthozó erőszak sem képes. Gon-
doljatok mindenkor arra, hogy Remete Szent Pál 
szellemét: azönmegtagadást, a mélységes alázatot' 
és a mindent pótló krisztusi szeretet szellemét Nék-
tek kell hirdetve szétvinni e házában, mert Tiben-
nétek fogja mindenki keresni, illetve elvárni a dicső, 
mult idők fehér atyáinak azokat az újra feltámadt 
fiait, akiknek áhítatos, mondhatnám eget döngető 
imáival és hazafiasságtól lángoló, mindent elsöprő 
szónoklataival meg fogják mutatni az utat , amely 
élvezet a várvavárt nagy magyar Feltámadáshoz: 
Most pedig áldjon meg Benneteket az Űristen s 
gondoljatok nemcsak imáitokban, amelyet óhajtva 
kérek, hanem bármely bajotokban* vagy szükség-
tékben a ti testvéretekre, aki mindenkor hűség-
gel fogja teljesíteni Irántatok való szeretetét.»; 
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