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Felvétel a Pálosrendbe 
A Pálosrendbe lépni szándékozók ezirányú kérvényüket 
kereszt- és bérmalevelükön kívül orvosi és egyházi 
személytől kiállított erkölcsi bizonyítvánnyal lássák el. 
Kispapoknál középiskolai érettségi szükséges, kiskorúak-
nál szüleik irásos beleegyezése. Korhatár 18-30 év. 
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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.»; 

CL fehér barát 
43 



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: 

10 CL fehér barát — 10 



Óh egeknek lilioma, szép Szűz Mária, 
Ferencszállási kis kápolna ékes csillaga. 
Én tehozzád idejöttem ékes szűz virág, 
Méltóztassál meghallgatni kegyes Szüzanyánk . . . 

Térdepelve adnak hálát neki, hogy idesegí-
tette őket. Utána megkerülik a szabadon álló 
oltárt, zsebkendőjüket végighúzzák az oltáron, 
az angyalok és a Szűzanya szobrán, majd le-
törlik vele a búcsújárás verejtékét. 

Megragadó látvány az ájtatosságok csodá-
latos gazdagsága és szimultánizmusa. Itt új 
búcsús csoport, ú. n. kereszt érkezik. Szeretne 
a kápolnába jutni, hogy köszöntse a Szent Szüzet. 
Nem tud bejutni, mert egy másik kereszt már 
megelőzte. Ezért a kápolna előtt letérdel és 
várja, hogy őreá is sor kerüljön. Üjabb búcsúsok 
jönnek, akik meg a kápolnát kerülik énekszóval. 

Pálos Szentkút-

Nem türelmetlenkednek. Ismét egy másik cso-
port a stációkat járja. Ott egy különálló Mária-
szobor, amott pedig egy kisebb, Magyarok Nagy-
asszonya tiszteletére emelt kápolnában (amelyet 
mint mondják egy egyszerű szegedi kofaassszony 
emeltetett) ájtatoskódnak. Magánál a szent̂ , kút-
nál is állandóan vannak. Egyesek a kút előtt 
térdelnek, úgy imádkoznak. Mások a vizében 
mossák, áztatják beteg tagjaikat. Nem feledkez-
nek meg természetesen lelkük tisztálkodásáról 
sem : elvégzik gyónásukat a szabad ég alatt, 
hatalmas fák árnyékában rögtönzött gyóntató-
székben várja őket a környék papsága. 

Elköltik szerény vacsorájukat, kissé meg-
pihennek, hogy újult erővel szolgálhassanak 
Máriának. Az egyes keresztek külön-külön — 
litániát, olvasót imádkozva, énekelve — kör-
menetet tartanak. Lassan beesteledik. Ilyenkor 
a szent keresztbúcsút járják, azaz kereszt alak-
ban, égő gyertyával a kezükben ájtatoskodnak. 
A kereszt közepén búcsúvezető társuk, aki magát 
Krisztus bojtárjának szokta nevezgetni, irányítja 
őket. Pünkösd vigiliájára való tekintettel külö-
nösen a Szentlélek ajándékaiért könyörögnek. 
Más csoportok lepihennek a fűre és misztikus 
gyertyalángnál követik vezetőjük énekét. A ká-
polnában egész éjjel virrasztanak. Kinek jutna 
ugyan eszébe, hogy testének kényelmével, pihe-
nőjével törődjék? Az alföldi homok misztikus 
illatokkal virágzik ezen az estén. 

Hajnali mise 
Ma reggel újra megpróbálom. 

Mogorva jelleg ül a Váron, 
Gubbaszt a bús, didergő téli táj. 
A híd körül, mint éhes koldusok, 
Zsibongva, sírva nyüzsg a sok sirály. 

Megyek. A sziklatemplom ébred. 
A barlang mélyén ég a lámpa, 
A szivek ingó-ringó lángja 
Kigyúl az istenváró csendben. 
Itt senki sem vesz észre engem, 
De vájjon észre vesz-e Isten ? 
Vagy meg se lát? 

Már sokszor erre jött, 
S én térdenállva,' kérve kértem őt, 
De meg se látott engem, porszemet, 
Tovább vonult a harsogó menet. . . 
Ma reggel újra megpróbálom. 
Ha eljő, mint egy dús király 
S egy pillanatra itt megáll, 
Én megszólítom vakmerőn. 
Meg én! Nem engedem tovább, 
Megszólítom ' és addig kérlelem, 
Míg meg nem hallja halk szavam. 

Ti hófehérruhás papok, 
Most értem imádkozzatok! 
Sugárzó fény, piros s arany, 
Segítsetek, mert egymagam 
Már nem birok, már nem tudok, 
Már olyan régen futkosok ... 

Már jön, már jön! Ezernyi lámpa gyúl, 
A hívek kis csoportja térdre hull, 
Titokzatosan szól a csengetyü. 
Rajongó tűzben égnek nagy szemek, 
A hűvös pádimentom megremeg., 
A sziklatemplom minden odva 
Remegve, bízva, andalogva 
Vár . . . Az irgalomra vár. 
Királyok közt a legnagyobb király, 
Jövel, jövel! Sikoltva kér a hangom, 
Most kérni, kérni, kérni kell. . . 

Ó, most az egyszer nem bocsátlak el! 
, Könyörgök hozzád, oh Uram! 

Palástod napsugár-arany, 
Ügy libben át a sziklatemplomon, 
Mint gondolat vagy forrólázas álom. 
Ne lökj el engem, én kegyes királyom!: 

'Ne még, ne menj! A köntösöd fogom, 
Fogom és benne megkapaszkodom, 
Könyörgök hozzád, oh figyelj reám!' 

Nem nézett rám. Tovább ment hintaján. 
Ma sem vett észre engem, porszemet. 
Csalódott ajkam búsan megremeg, 
Vad fájdalom csap át a hűs homályon . . . 

De holnap újra megpróbálom! 
Dr. Tarczay Gizella 
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Róma szólott..." 
A kolostort puhán ringatta a csend. 
Tömjén-illat lengett a bolthajtások alatt. 

Bejárta a folyosókat, cellákat.. Egymás után 
libbent meg a káptalan-terem függönye. A hívó 
harang tompa hangja óvatosan osont végig a 
kolostoron. Az adorálók fölrebbentek a néma 
áhítatból, öntudatlan kíváncsiság lopakodott a 

Vastagh György: Szent István király 

kámzsák mögé. Alázatos hangtalansággal fog-
lalta el mindenki a helyét.' Pillanatokig semmit 
sem lehetett hallani, csak egy-két idősebb 
testvér lassú száj mozgású Ávéinak csendes per-
getését. A terémre lassan sötét köpönyeget 
terített az este, csak a belépők fehér habi-
tusa" dobott rejtett fényt" sötétbevesző férfi-
arcokra. 

András testvér világot hozott az olvasó-asz-
talra és lopva az ott heverő pergamen-csomóra 
nézett. Majd .ráragyogtatta kacagó szemeit a 
testvérekre. 

— Baj nem lehet — lobbantak a szemek. 

Bálint testvér számonkérően hordozta végig 
tekintetét. 

<— Mindenki itt van — és intett az örökké 
szolgálatkész Antalnak : — Hívhatod- a páter 
perjelt. 

Antal eltűnt. A kíváncsiság kifeszítette arany-
hálós csendjét. A mécs magasra öltötte lángját. 
Fénye bukdácsolva futott végig az arcokon, 
némelyeken megállt pillanatra. Kintről lassú 
ünnepélyességei húzódott be a remegő hangon 
intonált. Veni Creator . . . 

Az ajtófüggöny félrecsapódott. Az idős perjel 
fehérhavas fejét kissé előretartva, nyugodt méltó-
sággal foglalta el az olvasó-asztal előtti helyet. 
Egy pillanatig minden némaságba merevedett. 
Azután buzgón,, fel-felhullámzóan recitálták a 
megkezdett imát. 

Antal testvér átnyújtotta pergamen-tekercset, 
melyen pápai pecsét piroslott. A perjel hang-
talanul visszahárította az írás feltörését. Antal 
lepergette a pecsétet, megoldotta a selyem-
zsinórt és átnyújtotta az olvasásban soros 
testvérnek. 

János testvérnek szemében lüktetett a szíve. 
Alig látott. Ilyen fontos levelet még nem olvasott. 
Csak most sikerüljön érthetően olvasnia. 

A perjel megadta a jelét. A hang előbb 
tétován remegett, majd önmagába kapaszkodva 
megerősödött s keményen kopogtak a deák-
szavak szét a teremben. A barátokon mind-
inkább szétterült az öröm. 

— Ez kitüntetés ! Hogyne ! Apostoli gyón-
tató lészen Bálint testvér, a mi Rendünkből! 

A felolvasó szavai elhanyatlottak. Örömben 
forrongott az egész terem. Csak Bálint állt, 
állt, . . . némán, keményre szorított szájjal, mint 
aki azt várja, hogy minden pillanatban vissza-
vonják azt, ami neki kitüntetés, ami-kötelesség ; 
de ami neki oly fájón nehéz, hiszen . . . ma-
gyar! 

0 az egész kinevező írásból. csak azt fogta 
fel, hogy mennie kell: idegenbe ..'!; Kolostorát, 
hazáját itt hagyja, hogy a szent városban 
teljesítse Isten és az. elöljárók akaratát. 

A : perjel hosszan elnézte, aztán összeugró 
-szemöldökei alá rejtette csillogó szemét. 

— Mikor indulsz fiam? 
Mielőbb készségesen Atyám! — gyors és 

-sietős, volt a válasz. Aztán elfordult és hosszan 
magábanézve kísérte léikéig a hang igazságát. 
Szempillája lassan elpárásodott, kiült a szemén 
is. az,, amit ott látott. 

A. perjel elfogta tekintetét. Visszaverő pajzs 
volt a nézése. Bálint meghajtotta fejét. 

— Mehetek Atyám, ma, vagy holnap . . . — 
ismetelte keményen és imasápadt arcát meg-
világította az alulról felcsapódó fény. 

A perjel gondokba mélyedve bólintott. Meg-
sejtett valamit annak a másik léleknek a mélyén. 
A í aj dalom a legkisebb közösségben is szilárd-
ságot teremt önmagának. Lassan a testvérek is 
rájöttek, hogy valakinek fáj ez a kitüntetés és 
hogy ez a valaki az ő szívükhöz is nagyon 
közel van. Észrevétlenül oszlottak szét a házban. 
A tenyek lassan kihunytak. 

Bálint rácsos ablak előtt, állt, Róma irányát 
kereste. A bujkáló csillagok fehér fénye mutatta 
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az utat. Mintha az örök városból feléje áradó 
erő vonta volna. Halkan maga elé suttogta: 
Roma locuta . . . — kezébe vette a feszületet — 
causa finita. — A szavak mint távoli tenger 
mormolása hullámzottak a falak között, csitul-
tan, andalítóan, de a mögéje húzódó magyar 
gondolat fájdalmas voltát nem vetítették a 
latin szavak. 

Bálint fáradtan végignyújtózott ágyán. Esté-
től reggelig való kérészröpdösés volt ez az 
álomtalan álom, bele a nagy mindenségbe, ami 
úgy folyta körül, mint a levegő. A hajnal mint 
friss hullám csapott át rajta. Az ablakon bedőlt 
az első fénysugár. 

Az ébresztés már készen találta. Megkemé-
nyedett ezen az éjszakán. Homlokán különös 
fény égett s hangja a búcsúzásnál sokkal távo-
labb volt, mint önmaga . . , 

Még állt megnyergelt lova mellett. Aztán 
gyorsan lehajolt, megcsókolta a kolostor kopott 
lépcsőjét. Majd lóra pattant s boldog nevetéssel 
intett búcsút a bámuló testvéreknek. A szél 
messze lebegtette fehér habitusát. A perjel keze 
áldásra lendült. 

Távoli sejtés kéklő fénye pihent az ' égen. 

* 

Az Annales pergamenje megzizzent a bókoló 
szélben. A iudtoll aranyba játszó betűket raj-
zolt Illés testvér vezetésével: «. . . . Isten, a mi 
Urunk, akaratából s feljebbvalói parancsára 
Kaposi Bálint rendi testvérünk talján honba 
indult. Anno 1440 post Christum natum . . .» 

Albrecht Edith 

Ave Mária v 
Ave Mária, Pátrónánk hívunk. 
Magyarok oltára gyászban van. 
Megtörten sir Szent István népe, 
Hiába hullott sok magyar vér. 
Másé a Kárpát, nem áll már vártát, 
Te légy mi szószólónk, Mária, 
Csonka oltáron utolsó fáklya, 
Nagyasszonyunk! 

Ave Mária, Pátrónánk kérünk, 
Könnyező imánkat hallgasd meg! 
Te tudod jól, szenvedtünk Jóbként, 
Véren vett váltság itt ez a föld. 
Balsorsos nemzet széttépve szenved, 
Mária, Tehozzád esdekel, 
Sebhedt szívünket oh, emeld fel, 
Nagyasszonyunk! ^ 

Ottó Karrer: 
0 

A szent törvény 
és a vétkes ember 

Az élet kétféle : testi és lelki. És ahogy a lélek 
a test élete, úgy Isten a lélek élete. Hogyan hal 
meg a test? Ügy, hogy elhagyja a lélek. És amikép 
a test lélek nélkül halott, azonkép halott a lélek 
Isten nélkül. 

Isten jelenléte a lélekben, a lelkiismeretben 
nyilvánul meg. Még a legelvetemültebb lélek is, 
amíg eszmélni képes, meghallja lelkiismeretében 
Isten hangját. Tehát, az isteni világosság befo-
lyása alatt a természetes gondolkodás révén, 
fogamzik meg a lélekben a lelkiismeret figyel-
meztetése. A Teremtő örökkévalóságában szi-
lárdan gyökerező figyelmeztetés, szózat képében 
jelentkezik bennünk és a föleszmélő ember az 
intésből valami végtelenül tiszteletet parancsolót, 
dicséretest, szeretetreméltót,'vágyódást és törek-
vést ébresztőt olvas ki. A «bűn» pedig ama tör-
vény elleni cselekedetet vagy beszédet vagy ellen-
szegülést jelent, amely semmi más, mint Isten 
terve vagy akarata és így természetszerűleg be-
tartását követeli. 

Belső ösztönöd eltévelyedése a javak közötti 
válogatásban, vétekké fajul. Mert minden elköve-
tett bűnhöz, a jó utáni ösztönöd vezet és ezzel 
egyúttal a kielégülés valamely formáját sóvár-
god. Értékek után kutatsz, ámde ezek bajok for-
rásává válnak számodra, ha őt, aki egymagában 
személyesíti meg a jóságot, háttérbe szorítod. 

A Teremtőig a földi dolgokat csupán egy lépés 
választja el, de a Teremtőtől a földi dolgokig 
mérhetetlenül nagy a zuhanás. 

Végtelenül nagy nyomorúság az. emberre 
nézve, ha nincs ő vele, aki nélkül nem lehet meg. 
Minden rendetlen lélek önmagának a büntetése. 
A lelki vakság, örök törvény szerint, ama lélek 
büntetése, mely elfordul Istentől. És a véteknek 
igazságos büntetése, hogy az ember nyomban 
elveszti képességét a jó iránt, ha ezt a képességét 
nem használja fel akkor, amikor ez még oly 
könnyű feladat lenne, ha igazán akarná. Aki jobb 
belátása ellenére sem cselekszi a jót, az elveszti 
a jó iránti érzékét és aki a jót cselekedni nem 
akarta, amikor azt megtehette volna, az elveszti 
képességét a jóra akkor is, ha cselekedni akarná. 

Isten jó — Isten igazságos. Megmenthet em-
bereket, anélkül, hogy azt megérdemelnék, mert 
ő jó. És érdemtelenül nem kárhoztat el senkit 
sem, mert ö igazságos. Ha azt mondják vala-
kiről, hogy magát «szíve kívánságainak tisztá-
talanságaik adja» (Róm. I. 24.), akkor vétkessé 
válik, mert Istentől elejtve — tisztátalan 
vágyainak engedve, beletörődik legyőzött, fog-
lyul ejtett és elcipelt zsákmány mivoltába. 

Azonban nem szabad kétségbeesnünk egyet-
lenegy élőlény sorsán sem. Még a szokásból vét-
kező és erkölcsileg teljesen elzüllött embereknél 
sem zsugorodhatik semmivé Krisztus ébresztő 
ereje. 

Az ilyen megtévelyedettek elé Isten szava lép 
megmentőként, aki elolvassa legtitkosabb gon-
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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 

30 

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 
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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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sáson P. Besnyő Gyula szentkúti perjel és P. Ga-
lambos Kálmán budapesti perjel is résztvett. 

Áldozócsütörtökön az Irgalmasnővérek anya-
házában a Nagyboldogasszony utján meghitt 
bensőséggel tartották meg a gyermekek első 
áldozását, melyen kispálosaink ministráltak. A 
szentmisét és szentbeszédet P. Gyéressy Ágoston 
mondotta. Utána agapé volt a Nővérek áldozat-
készségéből. 

Szent István napján, augusztus 20-án Puszta 
Sándor prédikál az ünnepélyes litánián este fél 
7-kor, mely a Főváros szentisvánnapi programm-
ját zárja le. 

Űjmise a Sziklatemplomban. Dr. Győrffy Ala-
dár, Bécsben végzett vácegyházmegyei pap ápr. 
1-én tartotta újmiséjét a Sziklatemplomban. 
Kéz vezetője P. Gyéressy Ágoston volt. j 

Virág Benedekről nevezett 1001, sz. cserkész-
csapat március 17-én, Virágvasárnap alakult meg 
Budapesten, vitéz Temesy Győző parancsnoksága 
alatt. A csapat lelkészévé P. Gyéressy Ágostont 
kérték fel. Az ünnepség fényét caspanoi Paia-
vicini Jenő ny. tábornok megjelenése is emelte. 

Boldog Özséb segít! «Nem ismertem eddig ked-
ves kis lapjukat, «A fehér barát»-ot. Hála Isten-
nek, hogy megismerhettem. Olvasgattam. A 
Pálos Krónikában egy kis cikkre bukkantam. 
Felujjongott a lelkem ! Ez az ! Itt a segítség I . . . 
Két év óta hordozok egy nagy s e b e t . . . Az én 
drága jó Fiam két év óta beteg. Orvostól-orvos-
hoz, szanatóriumokba vittük. Nem sokat tudtak 
segíteni. Ekkor került kezembe a lap. Szégyenlem 
bevallani is, jó katolikusnak gondoltam magam 
és soha nem hallottam Boldog Özsébről semmit. 
Elkezdtem hozzá imádkozni beteg fiamért. Har-
madnap kezembe veszem a naptárt. Március 5. 
Özséb. Milyen csodálatos ! Pont most a név-
ünnepe. Kilencedbe fogtam Boldog Özsébhez. — 
Tessék elképzelni! Harmadnap levél jön a Szana-
tóriumból. Fiam orvosa írja : «Pár napon belül 
feltűnően sokat javult, a remény felgyógyulásá-
hoz teljes !» — Nincs toll, kérem, amely az én 
hálámat Boldog Özséb iránt le tudná írni 1 . . . 
Oly csodálatosan segített az én nagy, lelki fáj-
dalmamban, hogy ezentúl mindenfelé hirdetem 
csodás közbenjárását. . . Oly csodálatosan gyó-
gyul, javul az én nagybeteg fiam. Azt írja, két 
év óta nem tudta, mi az a jó közérzet. Szinte 
napok alatt. Maguk az orvosok is csak néztek, 
mi lehet e gyors javulás oka? Csak én mosolyog-
tam, boldogan mondogatva : Boldog Özséb segíti» 
(D. I., Hódmezővásárhely.) 

«Boldog Özséb közbenjárására hivatalomban 
a várt felmondás helyett nemcsak előléptetést, 
de fizetésemelést is kaptam.» (B. H., Budapest.) 

«Életem legborzalmasabb lelki válságán men-
tem át ezen a télen. Rosszindulatú emberek rá-
galmazása teljesen tönkretette becsületemet. 
Ismerőseim előtt alig mertem mutatkozni. Min-
den védekezésem hiábavaló v o l t . . . Munka-
kedvem, sőt életkedvem letört. Hosszú időn 
keresztül idegláz gyötört s halálos idegkimerült-
ség vett erőt rajtam. Igazságom kiderülését ezen 
a földön már nem reméltem, kívántam a halált! 

— Ebben a kétségbeejtő állapotban március 
5-ére, Boldog Özséb névünnepére egy triduumot 
tartottam P. Gyéressy Ágoston : Boldog Özséb 
élete c. könyvében közölt rövid, de mélyjelentésű 
imával, Meszlényi püspöktől. Magam sem hittem 
volna, hogy ezt megérjem : még abban a hónap-
ban olyan feltűnő és fényes elégtételt adott ne-
kem a végtelenül igazságos Isten s főrágalmazó-
mat oly példásan és borzalmasan megbüntette, 
hogy én azt már nem is kérhettem volna ! — 
Úgy érzem, nem hiába fordultam Boldog Özséb 
csodálatos közbenjárásáért!» (N. N., Dunántúl.) 

NB.: Az itt közölt rendkívüli ima meghallgatá-
sokat alázattal alávetjük Róma döntésének1 

Boldog Özséb ünnepét a Pálos-rend január 
20-án üli meg, halála napján (1270 jan. 20.). 
A naptárban ez az ünnep azért nem szerepelhet, 
mert Boldog Özséb még nincs szenttéavatva. 
A naptárban csak az a tizenhat Özséb ünnepe 
van bejegyezve, kiknek neveit a Római Martyro-
lógium felsorolja. 

Boldog Özséb szenttéavatására névaláírásokat 
gyüjöttek: Kraus Tivadar, Székesfehérvár (1000); 
Hümpfner Olga, Budapest (170); D. I., Hód-
mezővásárhely (160); Meskó Zoltánné (50); özv. 
Müller Endréné (152). — Folytatjuk! 

Csónakszentelés. Virág Benedekről nevezett 
1001. számú cserkészcsapat*május 5.-én, vasár-
nap tartotta ünnepélyes csónakszentelését a 
pestszenterzsébeti Duna-ágban. A szertartást 
P. Gyéressy Ágoston végezte. 

Egy előfizetőnk irja : «Engedjék meg kérem, 
hogy a kedves Fehér Barát előfizetési díját a 
magam számára önként fölemeljem, mert kevés-
nek találom az egy pengőt ezért a sok kedves és 
értékes dologért, amit nekünk nyújt. Mély tisz-
telettel Sándor Imréné, Budapest». 

Felülfitettek A fehér barátra 1 P-vel : Arató 
József, Tolna; Balatony Károly, Budapest ; 
Lassú Mária, Bp. ; Mátyás Kálmán, Érd ; Porosi 
Etti, Szigetvár; Stettner Mária, Bp. ; Tóth 
József, Bp. ; Drabik Istvánné, Bp. ; Hess Mária, 
Pécs ; özv. Tóth Jánosné, Bp. ; Kórházi Nővé-
rek, Tatabánya; özv. Csorna Gyuláné, Bp. ; 
Sipeki Balázs Mária, Miskolc; özv. Lőschnigg 
Jánosné, Bp. ; Kuthy István, Székesfehérvár ; 
Láng János, Bp. ; Csiky Vilmos, Bp. ; Básány 
Eleonóra, Bp. ; Czuczor Sarolta, Sopron ; özv. 
Elekjenőné, Rákospalota; Vincze István, Bp. ; 
Kangyár Adél, Csepel; Németh Márton, Kassa ; 
Haydn József, Rákospalota ; Petrik Béla, Rad ; 
Kármel, Szombathely; Hartsár István, Kassa ; 
Lamy Sándor, Bp. ; Almási Ferenc, Kurd ; 
Honti Sándor, Hont ; N. A. Pécs ; özv. Prohman 
Károlyné, Klotildliget; Ágoston Mária, Hőgyész ; 
özv. Tóth Ödönné, Bp. ; S. I. Bp. ; Muszély-
család ; özv. Kimnach Józsefné, Bp. ; Takáts 
Gyula, Pécs ; Lord Adolfné, Pomáz ; Albrecht 
Adél, Bp. ; Hinezem Emiiné, Rákosszentmihály ; 
Bánkövi Gyuláné, Bp. ; Jávor Zsuzsanna, Adony ; 
Orbán József, Szászhalombatta; Vághy János, 
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Gyöngyös; Zidánszky László, Bp . ; Révay Jó-
zsef, Szeged; B. Boér Géza, Bp. ; Wagner Mi-
hály, Győr; Kozmatelki Csatth Béla, Bp. ; 
Gruber Győző, Bp, ; Gr.. Zichy Lujza, Pécs ; 
Borán János, Sashalom; dr. Rimahidy Lipót, 
Diósgyőrvasgyár; Almássy Gyula, Komárom; 
dr. Mohy Rezsőné, Tatabánya; Kókai Katalin, 
Bp. ; Kerékgyártó Árpádné, Bp. ; Országh 
Ilona, Szolnok ; Tichy József, Óbuda ; Guzmits 
Lajos, Letenye; özv. Hauk Antalné, Szajk; 
Házenbeck Ferencné, Bp. ; Klobucsár Dezső, 
Pécs; özv. Székely Jánosné, Bp. ; Gálos Mihály, 
K u r d ; Pados Imre, Budafok; Gundrum Ká-
roly, Pécs; Atmann Rókusné, Bp. ; Petrik 
Béla, Rad ; Tormán János, Kőszeg ; W. J., Ka-
locsa ; Markonts Endréné, Bp. ; Upponyi József, 
Bodvaszilas ; Szitár Lujza, Bp. ; Fabianics Béla, 
Bp. ; Kuhjnka Mária, Bp.; Frajna András, Hód-
mezővásárhely; özv. Tiringer Károlyné, Bp.; Schreil 
Gyuláné, Bp.; Kozák Sándor, Újpest; Fleischakker 
Elemérné, Rozsnyó; Balázs Anna, B p . — 2 P-vel; 
dr. Hévey Gyula, Bp.; Tepliczky Jenő, Albertfalva; 
Sz. P., Bp.; özv. Farkas Istvánné, Bp.; Mokány 
Erzsébet, Kiskunfélegyháza ; Kauzli Dezső, Vesz-
prém ; Meczner Ernő, Losonc; Sturm-nővérek, 
Székesfehérvár ; Isteni Megváltó Leányai, Győr ; 
Vadász József, Székesfehérvár. -— 3 P-vel: özv. 
Nyitray Jánosné, Bp. ; Poór Róza, Bp. — 
4 P-vel : özv. Drozdik Jánosné, Kiskunfélegy-
háza ; Gerster Margit, Bp. ; Féhlmayer István, 
Bp. ; özv. Kliegl Lajosné, Szekszárd ; Magas-
házy Gyuláné, Bp. — 5 P-vel : Strinovich Vil-
mosné, Kaposvár ; Kubányi György, Bp. ; Kiss 
József, Pécs ; özv. Józsa Dénesné, Bp. —10 P-vel: 
özv. Keserű Antalné, Kiskunfélegyháza. Bolyós 
Rüdolf, Salgóbánya. — (Folytatjuk.) 

A fehér barát buzgó apostolai közül jutalom-
ban (Mária-kép, érem, könyv) részesültek : Hor-
vá th Józsefné, Lánczos Józsefné, Kreskay Anna, 
Kovácsné Lipcsei Anna, Saághy Auguszta, 
Rudniczay Eliz, Kondás Jánosné, özv. Hamar 
Ferencné, özv. Csoma Gyuláné, Müller Rózsika, 
Bőbl Stefánia, Várszegi Erzsébet és Hufnagel 
Jóska. A juta lmakat szétküldtük. 

Adományok: Boldog Özséb szenttéavatására: 
100 P. (Szatmári Irgalmasnővérek Főnöknője, 
Budapest, Vöröskereszt.) — Templomunk javára: 
100 P. Jézus nevében, 50 P. Szűz Mária tisztele-
tére és dr. Hergons Józséf, Gundel Károlyné, 
Vági Antalné, N. N. 48 P : Brauch Károly. 
40 P : Szedlácsek István. 30 P : Anna Mária, 
Figasevszky Jadviga, Skiba Vince, Vedres Béla. 
21 P : Stauer Jánosné. 20 P : özv. Nagy Lajosné. 
10 P : Pfeiffer Gyuláné, kisumonyi Korchmárös 
Malvin, Mezőtúri József, Mambrezi Mária, So-
mogyi Árpád, Terényi Józsefné, N. N. 8 P : Kor-
nis Istvánné. 5 P : Baumgartner Ferencné, Takács 
Jozefin, Mészáros József, N. N. 3'50 P : Brockis 
Ferencné. 3 P : Borsos István. 2 P : T, B., N. N. 
I P : T. B., N< N- — Templomi felszereléseket 

adtak: özv. Németh Zsigmondné, özv. Tóth Jánosné, 
alsó és felsővasdinyei Vasdényey Istvánné Kováts 
Olga, dr. Alföldy Zoltán, Boczkó Kálmán, Gergely 
Istvánné, Gábriel Gabriella, Kardos Miklósné, 
özv. Kugli Imréné, Reparatrix Zárda, Szabó 
László, Urbánovits Zoltánné, Verőczy Imre, 
Szabolcs Rezsőné, Kiss Jánosné, Piry Imre. — 
Budapesti Kolostorunknak 500 könyvet adomá-
nyozott etrekarcsai Lukáts József. — Élelmi-
szereket adtak: Bánkövi Gyuláné, Bodó János, 
Brauch Károly, Kozmatelki Csatth Béla, 
Dobránszky Mária, Dréher Kekszgyár, dr. Éber 
Lászlóné, Hesz Mária, Kilár Jánosné, N. N., Nagy 
Margit, Pfeiffer Gyuláné, Piarista Rendház, Szal-
vator Nővérek, Szandtner Pálné, Szatmári Ir-
galmasnő vérek, Szontagh-család, özv.Uj Györgyné, 
Vizy Károlyné, Völgyes Antalné. — Isten fizesse 
meg! 

Halálozás. Mardowski Balázs, lengyel pálos-
testvér, 33 éves korában húnyt el Csensztocho-
wában február 9-én. — Németh Mária Anna, 
domonkos nővér, 60 éves korában halt meg Kő-
szegen február 12-én. — Fleischer Tihamér 
hosszú szenvedés után február 15-én halt meg 
Budapesten. — Somody Pálné Major Erzsébet 
Budapesten február 18-án húnyt el. — Pénzes 
András április 20-án, egy szerencsétlen tető-
lavina tragikus áldozata lett. — Kegyelettel em-
lékezünk meg Varga Ottó cisztercita és Szepesi 
Bódog kegyesrendi tanár urak váratlan Ifaláláról 
is. — Adj Uram örök nyugodalmat nekik! 

Dr. Zs. G., Budapest. A «Szent magyar pálosok» 
sorozatának folytatását roppant szűkreszabott 
lapterjedelmünk miatt voltunk kénytelenek 
mindezideig beszüntetni. Mihelyt azonban anyag-
torlódásunk csökken, mulasztásunkat pótolni 
fogjuk. 

K. B., Szolnok. Ha nem tudnám, hányadikba 
jársz, nem hinném el, hogy Te írtad ezt a komoly, 
szép verset. Bravó ! Minden remény megvan arra, 
hogy még nagyon sokat és nagyon szépen fej-
lődsz. Szeretném látni újabb verseidet, bár ígé-
retet nem mernék tenni, hogy hamarosan közöl-
hetjük, mert versekből bizony «túltermelésünk» 
van. 

Sokaknak. Elhasznált bélyegeket kérjük to-
vábbra is Pécsre küldeni, elhasznált képesleve-
lezőlapokat pedig Budapestre, a Pálos Kolostor 
címére. 

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



PÁLOS KONYVEKs 
Szent Jeromos: Remete Szent Pál 

élete ... . -"28 P 
A Szeplőtelen Szűz kis zsolozsmája —"20 P 
Kilenced a pálosok Sziklatemplomá-

nak Nagyasszonyához... —"30 P 
Keresztút a Szűzanyával ... ... ... —"50 P 
P. Gyéressy Ágoston: Boldog Özséb 

élete ... ... . . . . . . . ... ... t — P 
P. Gyéressy Ágoston: Hallgasd meg 

zengő énekünk, Madonna! ... ... 1"20 P 
P. Gyéressy Ágoston: Uram,- nem 

vágyok m é l t ó . . . ! . . . ... ... .... 1 "60 P 
Dr. Kisbán E m i l : A magyar Pálos-

rend története. I. kötet ... | 6'— P 
P. Gyéressy Ágoston : Veni Sancte! —"10 P 

S A J T Ó A L A T T : 
Dr. .Kisbán Emil : A magyar Pálosrend tör-

ténete. II. kötet . 
P. Gyéressy Ágoston: Boldogasszony miséje. 

Mindennemű 
t e m p l o m b e r e n d e z é s . Mise-
r u h á k . Z á s z l ó k . J a v i t á s o k . 

Gyer tya . M é c s o l a j . 

BITTNER ÉS TÁRSA 
BUDAPEST, IV., PROHÁSZKA O.-U. 8. 

T e l e f o n : 183-357. 

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. 

Legolcsóbb aluminium érmek, szobrok, szentképek, keresztek, 
térdeplők, örökmécs, égőolaj 

68 éves katol ikus cég! 

WE I SZ FRIGYES 
kegytárgyüzletében B u d a p e s t , 
IV., Ferenciek-tere 3—4. szám. 

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-pyrazolonszáímazék 

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 áruda iában! 
• g g g g ¡ ^ g g g M g g B B g g j g ^ » Megbízható minőség! 

stephaneum nyomda, Budapest. Felelős: iíj. Kohl Ferenc. 



( / I i 

^ 1 / 1 / 

U l „..v*. > Í 

m^mm 
mmwWmm 

• -S 

«¡gaagEgSrasBfeJ 
l l l f l f S 111 

I 
aSaSsi 

ímms 

m W m m 

M H H 

MmM 
fi' KH BÉFlílil ŷ p̂ Ml 
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Vastagh Éva: Boldog Özséb 

A P Á L O S R E N D 
ÉVN E G Y E D E S 
É R T E S Í T Ő J E 

T A R T A L O M : 
R. P. Przezdziecki Pius — Kala-
bay József: Chanson a ködben — 
Verebek — Eső — P. Gyéressy 
Ágoston: Madonna-koronázása — 
Ottó Karrer: A vezeklés szelleme — 
P. Galambos Kálmán: Fülöpsziget — 
Dr. Kisbán Emil: Pálos konfráterek — 
Beküldött könyvek — Pálos Krónika 

III, évf. 3. szám Ára 2S fillér * 1940 szeptember 


