
Ima a hazáért! 
Édes jó Istenem ! Segítsd meg ezt a szegény 

magyar népet! Kik annyit szenvedtünk, most 
Hozzád fordulunk és áldásodat kérjük, könyörülj 
meg rajtunk, szegény magyarokon. Mi már 
annyi rabigát viseltünk el a tatároktól, törökök-
től, osztrákoktól. . . ezek mind elnyomtak min-
ket és a végső csapás húsz évvel ezelőtt: el-
vették országunk több részét: a Kárpátokat, 
Erdélyt és a tengert. Hát mi olyan rosszak 
voltunk? Ha rosszak is voltunk, most Hozzád 
fordulunk irgalmas Isten, kegyelmezz meg né-
künk. Hisz Te a bűnöshöz irgalmas vagy. Engedd 
el bűneit a magyar nemzetnek és nézzél reánk 
ismét kegyes arccal. Amen. Fráter György1 

Csipkebokréta a címe Előd Marcel verses-
kötetének és valóban e poétikus szív megnyilat-
kozása a híres csipkVverőmesterek lehelletfinom 
csipkekölteményeit juttatja eszünkbe. Ma külö-
nösen vigasztaló a valódi poézis aeol-hárfa ezüst-
hangja, mely csengve-bongva, az emberi szívekbe 
észrevétlen belopódzva hirdeti, hogy nem csupán 
vér és gyűlölet uralkodik a világon . . . A költő 
lelke kagylójában termelt igazgyöngyeit pazarul 
szórja a szomorú emberiség felé. Néhány szép 
műfordítás is tarkítja a kötetet. A bevezetés 
átérző soraiban Balogh Ányos dr. premontrei 
kanonok azt írja, hogy ha az olvasó lelkében 
meghatódás támad és rázendül a megértés húrja, 
akkor az író megjutalmazottnak érzi magát. Azt 
hisszük, sokan vagyunk, kik így érzünk s hálás 
szívvel köszönjük a költőnek azt a pár meghitt 
órát, melyben elfeledtette velünk a világ ködös 
és véres képét, napsugaras tavaszt varázsolva 
elénk színpompás költemény-szimfóniáival. 

Dr. Horváth Józsefné. 
Remete Szent Pál himnuszai latin és magyar 

nyelven másodszor jelentek meg Puszta Sándor 
kitűnő fordításában. A Pálosrend Védőszentjének 
januári novénája alatt közönségünk igen meg-
kedvelte s örömmel énekelte őket. A himnuszo-
kat ízléses alakban és olcsó áron a budapesti 
pálos-kolostor adta ki. 9 U-

Pomáz vidékének földrajzi, történelmi és régé-
szeti tudnivalóit élvezetes módon állították 
Össze Belitzky János és Sashegyi Sándor «A ma-
gyar föld és emlékei» sorozatában. A könyvecske 

i Fzt a kis imát a budapesti Szent Imre 
cisztercita gimnázium egyik I. a osztályú .tanuló] a 
írta ez álnév alatt. 

értékét és használhatóságát igen emelik az eredeti 
fölvételek s helyszíni rajzok. Nagy érdeklődésre 
tarthat számot a magyar királynék középkori 
kastélyának újabban feltár tromjairól szóló hiva-
talos beszámoló. P. Á. 

Pálos Szentkúton, az Alföld szívében, május 
5-én volt a pálosok ünnepélyes beiktatása, kik-
nek nevében P. Besnyő Gyula pálos perjel vette 
át a kegyhely gondozását a Rend számára, mely-
nek így már a harmadik háza nyilt meg hazánk-
ban. Az ünnepségen résztvettek : vitéz Endre 
László, Pest vármegye alispánja, dr. Rozsnyay 
Béla, Kiskunfélegyháza polgármestere, Vedres 
Béla apátplébános, Zdmbó Dezső kanonok, es-
peres-plébános, kinek gondozása alatt állott 
eddig a kegyhely, P. Zembrzuski Mihály, a Rend 
képviseletében dr. Kisbán Emil és még számosan 
mások. 

Beöltözés. Pécsi ujoncházunkban április 8-án 
volt három új rendtag beöltözése, melynek szer-
tartását P. Zembrzuski Mihály tartotta, ki. P. 
Besnyő Gyula Szentkútra való helyezésével újból 
a pécsi ház perjele lett. 

Baranyay Lajos pápai prelátus, K. S. V. 
vezérigazgató, A fehér barát felelős szerkesztője 
gyöngélkedése miatt vitéz Szabó Pius dr. tábori 
főesperes vezette be április 30-án Sziklatemplo-
munkban a májusi ájtatosságot, melynek szó-
nokai voltak : dr. Hász István tábori püspök, dr. 
Mészáros János érseki helytartó, Folba János 
tábori főesperes, dr. Tiefenthaler József prelátus, 
dr. Marczell Mihály ny. r. egyetemi tanár, dr. 
Brisits Frigyes S. 0. Cist. igazgató, tanügyi fő-
tanácsos, dr. Várkonyi Fidél S. 0. Cist. igazgató, 
vitéz Makray Lajos prépost, országgyűlési kép-
viselő, dr. Turchányi Egon v. országgyűlési kép-
viselő, Bozsik Pál apátplébános, v. országgyűlési 
képviselő, Szabó Imre pápai kamarás, Doroszlai 
Béla esperes-plébános, Puszta Sándor plébános, 
dr. Nagy Miklós plébános, Huszár Elemér plé-
bános, dr. Bóna József plébános, dr. Meszlényi 
Antal egyetemi m. tanár, Pogor Ödön kegyesrendi 
tanár, dr. Nádas Zoltán püspöki tanácsos, dr. 
Ijjas József tanulmányi felügyelő, dr. Horváth 
Richárd S. 0. Cist., Hegedűs Amand S. 0. Cist., 
<Zádor István S. 0. Cist.,v Korompai Lajos hit-
tanár, dr. Bernát Ferenc hittanár, Gróf Károly 
káplán, P. Gáli Antal káplán, Sándor Dénes hit-
tanár. 

Boldog Báthory László első bibliafordító pálos 
szerzetesről igen komoly és értékes történelmi 
tanulmányt olvasott fel április 23-án Budapesten, 
az Urak Kongregációjában csíkszentsimoni dr. 
Endes Miklós ny. közigazgatási bíró. A felolva-
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