
Megnyugvást keresek... 
Megnyugvást keresek. 
Vájjon hol találom? 
A földi öröm csak 
Káprázat, lázálom. 
Csalfa délibáb a 
Kéklő nyári égen, 
Lobogó lidércfény 
Csillagtalan éjben. 
Tündöklő szivárvány 
A könnyeső után, 
De az égig érő tv 
Színes látszat csupán. 
Olyan, mint a nap csókja 
A víz sima tükrén, 
Mely aranyhtdnak látszik, 
Pedig csalóka fény. 
Földi öröm, olyan vagy, 
Mint csapongó képzelet, 
Amelyet utólérni 
Csak álomban lehet. 
S ha tovaszáll az álom, 
Üresség marad helyén, 
Tátongó, fájó seb 
A lélek közepén. 
És a lélek sebét 
Más nem gyógyíthatja be, 
Mint csak Te, Krisztusom, 
Irgalom Istene! 

Dr. Horváthné Burián Nándin 

Pálos Szentkút 
I r ta : Bálint Sándor dr. egyetemi m. tanár 

A katolicizmus színes magyar változatait, 
népi hangulatát kevés búcsújáróhelyünk érezteti 
annyira, mint a ferencszállási Szentkút, Kiskun-
félegyháza közelében. Ez a Szentkút nem vert 
nagyobb hírt, egyszerű és alázatos, mint azok-
nak a csöndes parasztoknak hite, akik olyan 
hűséggel szokták fölkeresni. Még papja sincsen, 
Félegyházáról gondozzák, igaz: buzgó meg-
értéssel.1 Van benne mégis valami friss,, fiatalos, 
ami megragadja a hiveket. Minden különösebb 
egyházi ajánlás, jámbor propaganda nélkül is 
a Kiskunság népének szent helye, kegyelem-
forrása. 

Szentkút ellenőrizhető története a XVIII. 
századba nyúlik vissza. A legenda még korábbi 
időkről is tud. Elmondja, hogy a hódoltsági 
időkben még templom állott a mai Szentkút 
közeiében. A lakosságnak azonban a fenyegető 
török ellen menekülni kellett. A templom el-
pusztult. Hogy a pogány az Oltáriszentséget 
meg ne gyalázza, a hívek menekülés közben egy 

- . 1 Május 5.-e óta a Pálosrend vette át a kegyhely 
gondozását. Ez adja időszerűségét a cikknek. (SzerkJ 

közeli kútba vetették. Ennek emlékezete később 
is fönnmaradt. A szétszóródott, pap és templom 
nélkül maradt hívek, egyszerű pásztorok hosszú 
időkön át ehhez a kúthoz jártak ájtatoskodni, 
melyet az Ostyában rejtőzködő Isten egykor 
megszentelt. Egy gazdag ember azonban oktalan 
gőgjében betömette a kutat, de szándéka hiába 
vaTó volt, mert a kút minden reggelre kitisztult, 
kilökte magából a belehordott földet és így a 
gazdag ember megszégyenült. Az esetnek híre 
futamodott és a hívek most már a kutat távo-
labbi vidékekről is fölkeresték. 

A másik, általánosabb magyarázat szerint 
1791-ben történt, hogy itt a ferencszállási pusz-
tán az egyik pásztor éjféltájban erre terelte a 
nyáját. Egyszercsak ismeretlen forrásra akadt, 
amelyből fényesség sugárzott ki. A fényesség-
ből Szűz Mária alakja bontakozott ki és a pásztor 
az angyalok énekét hallotta. Látomásának 
hírére mindenfelől jöttek a zarándokok a kis 
erecskéhez, amely a Boldogságos Szűz megjele-
nése után megmaradt. Hiába volt minden tila-
lom, a búcsúsok folyton szaporodtak s a kútnál 
csodás gyógyulások történtek. A hatóságok a 
forrást be akarták tömetni, de csak egy károm-
kodó természetéről hirhedt ember vállalkozott 
a munkára. A forrás azonban kihányta magából 
a földet, sőt nagy kúttá szélesedett. Az embernek 
karjai megbénultak, ivadékát is állandóan csa-
pások érték. Nemsokára a kultuszt az Egyház 
is elismerte. A hivek alamizsnájából 1875-ben a 
középkori templom romjain felépült a mostani 
szentkúti kápolna. Legnagyobb búcsúja Pün-
kösd napján van. Ilyenkor ötven-hatvan hely-
ség hívei is fölkeresik Szűz Mária szentkúti 
hajlékát. Hatásának köre északon egészen Kecs-
kemétig, Laj osmizséig, nyugaton a Dunáig, 
délen Halasig, keleten a Tiszáig, Szeged vidékéig 
terjed. 

A szent kút és kápolna ott foglal helyet a 
tanyák között a maga csöndes magárahagyatott-
ságában, paraszti egyszerűségében. Csak a fák, 
szőlők és búzavetések ékesítik, igaz, minden 
művészi dekorációval hatalmasabban. Az élet 
bijpliai egyszerűsége fogad bennünket f a kenyér 
és bor az oltárra és az emberek asztalára kerül. 
A Szentkútnak e magányosságában, magasztos 
szegénységében, a természetnek a természet-
fölöttiekre hangoló csöndjében a kiskunsági 
parasztnép a maga környezetének megszentelt 
mására, életének égi igazolására ismer rá. 
A Szent Szűz megjelenésével vigasztalta meg 
e komoly, munkás parasztokat és most már itt 
él közöttük ezen a tanyai tájon, közelről látja 
életüket és munkájukat. Szereti őket, ahogy e 
nehézkes emberek is annyira szeretik őt. Messzi-
ről eljönnek hozzája. Azt ajánlják fel neki, ami 
szegénységükből éppen kitelik : a fáradságukat. 
Azt hisszük, nincs ajándék, amiben Máriának 
nagyobb kedve telnék. 

A délutáni nap melegen tűz a búcsúsokra, 
akik komoly, ünneplő feketében gyalogszerrel 
közelednek a Szent Szűz árnyas tanyája felé. 
Negyven-ötven kilométer a lábukban, de sze-
mükben a hazaérkezés megilletődött boldogságá-
ból csillog valami. A kápolnában köszöntik Szűz 
Máriát: 
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