
dolataikat is : «Bármely órában tér meg a vétkes 
az igaz gyakorlására, elfelejtem gonoszságát 1» 

A súlyos bűnöktől — úgy képzeljük — csak 
a szent emberek halandó élete lehet mentes. 
«De ha azt mondjuk, hogy nincsen bűn mi ben-
nünk, magunkat ámítjuk.» (Ján. I. 1, 8.) Senki 
sem jó, csak egyedül Isten. «Jónak» az emberek 
között azt az embert hívjuk, akiben túlsúlyban 
van a jó a rossz fölött s legjobbnak azt mondjuk, 
aki legkevesebbet vétkezik. És a szentek — nem 
azért, hogy ne tűnjenek fennhéjázóknak, de egy-
szerűen az igazság kedvéért — mindig tiltakoz-
tak az ellen, mintha ők vétkektől mentesek len-
nének. 

És miért fohászkodtak az Apostolok imáik-
ban? Naponta vétkeik bocsánatáért imádkoztak. 
Vétkesekként jönnek, feloldozva távoznak — és 
újra vétkesekként térnek vissza imáikhoz; 

(Augustinus. Németből ford. 
dr. Horváth Józsefné.) 

Hozzászólás 
A fülöpszigeti pálos szentély romjaihoz. (A fehér 

barát III. évf. 1. száma.) 

A fehér barát életrevalóságát igazolja, hogy 
a nagymultú Pálos-rend messze századait a 
föld alól kihantolja, az írásokból napfényre 
hozza. Nem délibábosan idézi a Rend múltját, 
hanem arra törekszik, hogy a Tudomány mondja 
ki az utolsó szót. A révfülöpi templomromnál 
is a tudományhoz kell fordulni. 

Békefi Rémig, a tudós történész, írta meg a 
«Balaton tudományos kutatásainak eredményei» 
foliánsai között a «Balaton környékének Egy-
házai . . . a középkorban» c. forrástanulmányát. 
Térképet is szerkesztett hozzá. E térképen néz-
tem utána Révfülöp egyházi múltjának első-
sorban. A térképen a szerzetes egyházakat 
karikával, plébániai egyházakat, kápolnákat ke-
reszttel jelöli. Révfülöp megjelölése kereszt, 
tehát plébániai egyház volt a rom, azaz nem 
lehetett szerzeteseké. Ez áll: «Révfülöp (Kővágó 
Örstől délre) egyháza lenn esik egészen a Balaton 
partján. Keletelt, egyhajós. A dortgaboltozatos 
szentély záródása egyenes. A nyugati és a 
diadalív fölötti oromfal még áll. Anyaga ter-
méskő, a sarkokon faragott terméskövekkel. 
A félkörös portaié vörös homokkőből van; 
a bélletét hengertagok és homorútagok válta-
kozva töltik ki. A portaié fölött áll és négyszögű, 
e fölött meg keskeny négyszögű ablak. A temp-
lom keleti falán félköríves ablak. A déli fal 
keleti oldalán bejárat. A mindenképen román 
stílú egyház a XIII. századból való». Két fel-
vételéből látni, hogy alig változott máig. Tehát 
kitűnő anyag. Már én is felvetettem a Balatoni 
Kurírban és a Balatonban, hogy ezeket a romo-
kat vissza kellene állítani. De mást diktál a 
mai felfogás, mint a zsámbéki újraépítéséből 
is láttuk, pedig a hercegprímás úr ajánlotta. 
A konzerválás a mai kívánalom. A helyre-
állítás a XIX. sz. üteme volt. 

Békefi 18 pálos kolostort sorol fel idézett 
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könyvében. Egy sincs közvetlen a parton. A szer-
zetesek szerették a kontemplativ életnek meg-
felelően s a Pálosok alapítójának intenciói sze-
rint a szépkilátású völgyeket. Boldogasszony 
egyháza csak egy van a Balaton északi oldalán | 
Dörgicse. Pálos kolostorról 11 képet közöl. Ezek 
között a Balatontól távol levő Vázsonyé a legr 
monumentálisabb. De akár alapjukat, akár 
szerkezetüket tekintjük, valamennyi átmeneti, 
vagy gótikus ízlésű s egy se román. Ez felei 
meg a Pálos-rend elterjedésének korszakában. 
Azonkívül ha a tempiom mellett pálos kolostor 
lett volna, Rómer Flóris feltárta volna romjait 
s közölte volna alaprajzát, mint azt megtette 
az ábrahámi, nagyvázsonyi stb. klastrom-romok 
feltárásánál. A vázsonkőiben írta Kenessey Pál 
Kinizsiné Magyar Benigna imádságos könyvét, 
melyet a keszthelyi Festetich könyvtár őriz. 

Váth János 

Dr. Rejőd Tiborc vá lasza: 
Cikkem megírásánál'a helyi tradíció vezetett. 

Révfülöpön mindenki barátok templomának 
nevezi azt a romot, melynek képét közölte 
A fehér barát (III. évf. 1. sz.). Nem is valószínű, 
hogy plébánia-templom lett volna, mert a hely, 
melyen áll, régente egészen körül volt véve a 
Balaton vizétől. S arról sincs tudomásunk, hogy 
ott község lett voina. Hanem van kb. két 
kilométerre tőle délre a parttól nem messze 
egy másik rom, mely mint «Ecséri rom» ismeretes. 
Talán az volt plébánia-templom. Ezen utóbbi 
körül terül el a mai kővágóörsi plébániai kis 
birtok. Ezen kérdésben a történészek vitatkoz-
hatnak . . . így legalább megindul a kérdés 
tisztázása. 

Ne csüggedj! 
Hasonlíthatatlanul nagyobb az Isten irgalma, 

mint a bűn. Ha egy teremtmény magára halmo-
zott volna minden bűnt, amit csak lehet, ez 
mind együtt kevesebb volna Isten irgalmával 
szemben, mint egy csepp ecet a tengerben. 
Azért ne csüggedj egyetlen bűn miatt sem! 
Mondom i Ne csüggedj ! Nem azt mondom, ne 
törődj a bűnnel! De ne csüggedj egyetlen bűn 
miatt sem, amit elkövettél, semmi kísértésért, 
amit el kell viselned ! Krisztus, a mi orvosunk, 
minden betegségünkre orvosságot adot t : szent 
vérének keresztségét, ez minden lelket tisztára 
mos a bűntől! 

Ó, reménység! Te a hitnek testvére! Te 
Krisztus vérének kulcsával felnyitod számunkra 
az élet kapuját ; te megvéded lelkünk városát 
az üdvösség feletti aggodalom ellenségétől; te 
segitsegére sietsz, ha az ördög a bűn súlyossága 
miatt kétségbeesésbe akar kergetni; te férfiasan 
mellette maradsz és vigaszára Krisztus vérének 
vetelarat a mérleg másik serpenyőjébe veted; 
te az állhatatosnak fejére teszed a győzelmi 
koszorút, mert bízott benne, hogy Krisztus 
vérének erejével elnyeri azt. 

Sziénai Szent Katalin 

— — — — — — CL fehér barát 


