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R. P. Przezdziecki Pius 
A Pálos-rend Generális Perjele, R. P. Przez-

dziecki Pius május 22-én tartotta aranymiséjét 
a Sziklatemplom Szent István-kápolnájában. Ez 
alkalomból gróf Zichy Gyula kalocsai érsek 
meleg hangú, klasszikus, latin levélben üdvözölte 
a jubilánst. 

Pius Atyának felejthetetlen érdemei vannak 
a magyar pálosok visszatelepítésével kapcsolat-
ban. Mikor 1902-ben a krakói pálosok kísérletez-
tek a Rendnek Magyarországba való visszatele-
pítésével, az akkor orosz száműzetésben levő P. 
Piust is meghívták hazánkba, de — sajnos y— 
nem jöhetett. Mikor 1916-ban gróf Zichy Gyula, 
akkor még pécsi püspök, megindította a Rend 
hazatelepítését, ő az eszmét lelkesen magáévá 
tette s noha akkor szinte lehetetlennek látszott 
ennek megvalósítása, mégis kitartott szívügye 
mellett és a rendi összejöveteleken annak mindig 
szószólója volt. 1931-ben, mikor a Pálos-rend 
élére, került, mindjárt kezébe vette az ügyet és 
a következő év októberében le is jött Rudapestre 
s több hetet töltött itt Magyarországon. Nem-
csak elkezdte a magyar nyelv tanulását, de el-
határozta azt is, ha a hazatelepülés megvalósul, 
ő lemond rendfőnöki tisztéről s Budapestre jön. 
70 éves korában azonban, már nehezen ment a 
magyar nyelv elsajátítása. 1932-ben Schmidt 
Miksa látta vendégül s úgy megszerette az elő-
kelő származású, de nagyon alázatos szerzetest, 
hogy végrendeletében a pálos generálisra hagyta 
Mányoki-úti villáját, melyet, sajnos, még most 
sem tudott átvenni, noha 1939 augusztusában is 
épp e célból jött Magyarországra. Most is három 
hónapot szándékozott tölteni a magyar főváros-
ban, mint 1934-ben, mikor a kezdet nehézségein 
maga akarta átvezetni a budapesti kolostort s 
heteken át itt írta Rendje történetét. Ám a 
német-lengyel háború s közbejött súlyos beteg-
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sége, melyből alig mertük remélni felgyógyulását, 
megakadályozta eredeti terve megvalósítását. 

Isten segítségével azonban szerencsésen fel-
épülve, június 7-én mégis útrakelt P. Motylewski 
Norbert, csens^tochowai perjel kíséretében, ki 
májusban érte jött Frank birodalmi kormányzó 
külön engedélyével. Azóta minden baj nélkül 
megérkeztek Csensztochowába. —r— 
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