
Fülöpsz iget 
(Hozzászólás a Re jőd-Váth vitához.) 

A legtöbb régi Pálos-kolostor helyét tudjuk, 
csak kevés van, melynek fekvése vitás. Nem 
tudtuk eddig hol vólt Fülöpsziget, csak azt, 
hogy a veszprémi egyházmegye területén volt. 
Dr. Rejőd Tiborc,'révfülöpi plébános hívta fel 
figyelmünket e lap hasábjain Révfülöpre, hol 
a «barátok temploma» nevű rom őrizte meg a 
pálosok fülöpszigeti kolostorának émlékét. Vi-
szont Váth János, a Balaton vidékének kiváló 
ismerője és ügyes megszólaltatója, kétségbe 
vonja, hogy a révfülöpi rom valaha Pálos-kolos-
tor lett volna. Váth ugyanis Békefi Rémig 
könyvére hivatkozik : A Balaton környékének 
egyházai és várai a középkorban. Legyen szabad 
érveire a következőket megjegyeznem : 

1. Míg minden helységnév után Békefi jegy-
zetben adja a forrást, honnét megállapítását 
vette, «Ré-Fülöp»-nél nem említ forrást, tehát 
ez csupán saját véleménye. 

2. Állítását, hogy a rom Plébániatemplom 
volt, rendszerint azzal igazolja, hogy meg-
mondja, ki volt a templom plébánosa, vagy 
papja. «Ré-Fülöp»j?nél erről nem tesz említést, 
csupán a rom leírását adja, amiből az követ-
kezik, hogy ez neki csak egyéni elgondplása volt. 
De kifejezetten azt sem mondja, hogy plébánia 
volt, csupán a plébániai egyházak között említi 
meg s azért jelzi kereszttel a könyve végében 
levő nagy szorgalommal összeállított térképén. 

Dé figyelembe kell vennünk azt is, 
a) hogy a Balaton partján, Badacsonytomaj 

fölött a hegyoldalban állott a pálosok Szent Imre 
tiszteletére épített kolostora (dr. Kisbán Emil 
A magyar Pálos-rend i története, I; köt. 20. 1.), 
melynek helyét mutatja most is a romok közt 
lévő forrás kőbevésett felirata és emlékét őrzi 
a badacsonytomaji templom Szent-Imre oltár-
képe. Mégis a badacsonyi Pálos-kolostrot Békefi 
nem említi, tehát elkerülte figyelmét. Éppígy 
elkerülhette figyelmét Fülöpsziget is. 

b) Fülöpszigetnek a veszprémi püspök fel-
sorolása alapján a veszprémi egyházmegye terü-
letén kellett lennie. Eddig még máshol nem akad-
tak nyomára Viszont Fülöpszigetnek, mint a 
neve is mondja, szigetnek — insula —: kellett 
lennie, mely ép azért nem lehetett «a pálosok 
Alapítójának intenciói szerint a szép kilátású 
völgyben», hanem csakis valami nagyobb víz-
ben. Errefelé pedig nincs nagyobb folyóvíz, 
melynek szigetén lehetett volna a pálosok kolos-
tora, tehát a Balaton szigetén kellett lennie. 

c) Azt sem mondhatjuk a «valles Bernardus» 
(Szent Bernát a völgyeket szerette) alapján, 
hogy a pálosok csak a völgyeket'szerették, mert 
igaz ugyan, hogy völgyekben is voltak kolosto-
raik, mint pl. a Mária-völgyi is, de tény az, 
hogy dombokon, sőt hegyeken is voltak, mint 
pl. az első Pálos-kolostor a Szent Jakab hegyén, 
a Mecsek nyugati részének tán legmagasabb 
pontján állott és másfelé a Pilisben is, a Mátrá-
ban is találunk hegyen álló pálosromokat, mert 
ahogy e romok mutatják,, a lényeg az erdei ma-

gány volt. Ha Fülöpsziget, mint a neve mondja' 
csakugyan sziget volt, ahogy kellett lennie' 
akkor valóban a Pálos-kolostor itt csakugyan 
magányban volt egy erdővel borított szigeten 
és nemcsak a kétkilométeres távolság válasz-
totta el Ecsértől, mely Békefi szerint is plébánia-
templom volt, melynek plébánosát is meg-
mondja, hanem a Fülöpszigetet körülölelő Bala-
ton vize is. És ha Ecsér csakugyan plébánia volt, 
nem valószínű, hogy tőle két kilométerre Fülöp-
sziget is az lett volnac Ezért gondolom, hogy a 
pálos Fülöpsziget nincs messze a révfülöpi 
«barátok templomától.* P. Galambos Kálmán 

* Ezeket a megállapításokat Váth János is 
magáévá tet te s még a következőket fűzte hozzá : 
«Békefi idézett munká ja a plébániai egyházak 
közé sorolja Révfülöpöt, mégsem mondja meg, 
hogy ki volt a papja a s a pápai tizedszedő név-
jegyzékek szerint hány s milyen pénzt fizetett. 
Két lehetőség vetődik fel, hogy vagy kápolna volt, 
u. i. akkor is keresztjel illeti meg a térképjelzés-
nél, vagy a salföldi klastromhoz tar tozot t s on-
nan pasztorálták a pálosok, ahogy ezt később is 
lát tuk, pl. a kenesei, szabadi, ka jár i kápolnákat 
a szárberényi jezsuiták lá t ták el a török idők 
után. Az említett ecséri templom alaprajzából 
következtetve inkább lehetett három hajóval s 
az alaprajzi falak folytatásából következtetve 
kolostortemplom. Hogy Ecséri László földesúr 
a bencésektől elvette, tud juk , s azt is, hogy István 
papja 24 hitvány dénárt fizetett pápai tized fejé-
ben. Talán elnéptelenedett a kolostor? Mert ez is 
megesett.» — Örömmel zárjuk le tehá t ezt a vitát 
is, melynek nemes hangjáért s komoly érveiért 
hálás közsönetünket tolmácsoljuk. Hisszük, hogy 
ez a vita is nagyban hozzájárult a pálos történet 
eddig még homályos pont ja inak tisztázásához. 
(A szerk.) 

Pálos konfráterek 
Irta: Kisbán Emil dr. 

A XVII. század eme két", rendtörténelmi szem-
pontból is kimagasló jelentőségű egyéniségén 
kívül a rendet buzgón támogató jótevők sorában 
több kiváló konfráterrel találkozunk. Bedekovics 
József rendfőnöki titkár az Acta Paulinorumban1 

és Benger Miklós az Annalesben2 a morva Lich-
tenstéin Miksa hercegnek, a horvát Cseskovics 
Péternek•, Kupinits Kristófnak, Selikovics István 
zágrábi püspöknek, gróf Rattkay Zsigmondnak, 
Znika János választott püspöknek, Patacsics 
Lászlónak, Rosanics Istvánnak, a magyar Nyitrag 
Ferencnek, gróf Erdődy Kristófnak, gróf Tho-
roczky Istvánnak, gróf Keglevich Erzsébetnek, 
Philepp Ádámnak, Harsányi Jánosnak, Kappi 
Gábornak, Gaudiannin Mária Annának, Galán-
thai gróf Esterházy Pál nádornak, Kollonits Lipót 
bíborpsnak, János Kázmér, Ágost és Koribut 
Mihály lengyel, I. Lipót magyar királynak és a 
francia származású Desffinyes tábornoknak a 
nevét jegyezte fel. 

Ezek közül többnek igen sokat köszönhet a 
rend. így Lichtenstein Miksa morva herceg igen 

1 A. P. pag. 200. 
2 Annales pag. 15, 18, 64. 
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jot tett az őse, Ferdinánd herceg által 
1 bod-ban alapított krumlaui monostornak. A mé-
lyen vallasoslelkű férfiú, a Szent Szűz tiszteletére, 
gazdagon díszített kápolnát emeltetett a rend 
krumlaui templomában. Ezzel is tanújelét adta 
mélységes Mária-tiszteletének. Ebben a kápolná-
ban szeretett leginkább időzni. Többnyire itt 
végezte az önként vállalt officiumot. Hamvai is 
itt nyugosznák. 1709-ben bekövetkezett halála 
után a pálosok komor pompájú gyászszertartás 
keretében temették őt ide. Németnyelvű sír-
iratát a pesti rendház történetében egykor nagy 
szerephez jutott Mayr József atya írta.1 

A horvát nemesi családból származó, s kiváló 
katona hírében álló Cseskovics Péter is a felszaba-
dító hadjárat után a császári hadseregből ki-
lépve, hazájába visszatért s a családjában nagyon 
is elterjedt Mária-tisztelet jegyében élte le életé-
nek hátralevő részét. Egyik rokona, a nagyhírű 
és túlzóan horvátérzelmű Cseskovics Farkas a 
horvát pálos tartomány szerzetese volt. A hor-
vátok különválási mozgalmában Mallesics Gás-
pár és Krisztolovecz János rendfőnökök mellett 
igen nagy szerephez jutott. Már az első horvát 
rendi tanács tagja volt s magas rendi hivatalát 
csekély megszakításokkal (1702—1710) állan-
dóan megtartotta. 

A Cseskovicsok különösen a lepoglavai kolos-
tor támogatásában tűntek ki. A monostor év-
könyvében több misealapítvány is őrzi emlékü-
ket. A pálosok iránt tanúsított nagy rokonszenv 
jeléül a/család több tagja a lepoglavai templom 
kriptájába temetkezett. így 1666-ban Csesko-
vics Pál és neje, Kóczy Borbála, 1711-ben Cses-
kovics Pál zágrábi kanonok. 

Ilyen családi hagyomány mellett nem csodál-
kozhatunk azon, hogy Cseskovics Péter, a rend 
konfrátere is a hagyományoknak megfelelően 
a szent élet követését és a rend támogatását tar-
totta életcéljának. «Bár a világban élt — jegyzi 
meg róla Benger —, mintha a világ felett állna 
s emberhez méltó szent életet élt». 

1709 április 29-én halt meg. Temetése fényé-
ben is méltó volt családja hagyományaihoz. Gott-
hal Miklós zágrábi olvasó kanonok temette el 
a lepoglavai templom kriptájába, atyja hamvai 
mellé. 171 l-ben testvére, Cseskovics Pál zágrábi 
nagyprépost fekete márványból díszes mauzóleu-
mot emeltétett a lepoglavai templom kriptájába 
temetkezett Cseskovicsoknak. Ez alkalommal, 
midőn a jámbor pálos atyák Cseskovics Péter 
sírját felnyitották, testét még^ teljes épségben 
és romlatlan állapotban találták. A kor felfo-
gása szerint ez az életszentség kétségtelen jele 
volt.2 

A rend XVII. századi horvát nemzetiségű 
konfráterei közül még Kupinics Kristóf és Nyitray 
Ferenc kanonokokat emeljük ki. Az előbbi 1675-
ben lett a. rend konfrátere. Mint varasdi archi-
diaconus és zágrábi kanokok igen sok jót tehe-
tett a rendnek. Sajnos, mindössze annyit tudunk 
róla, amennyit Benger említ. Száz tallért adott 
többek között a remetei atyáknak, hogy még 
életében a boldog halál elnyeréséért négy misét, 

1 Benger i. m. pag. 427. 
2 Benger i. m. pag. 428. 

halála után, az évfordulókon pedig egy misét 
mondjanak.1 

Nyitray Ferenc császmai kanonok, a zágrábi 
Szent Márkról nevezett templom plébánosa sűrűn 
érintkezett a pálosokkal s hamarosan meg is 
szerette őket. Különösen a remetei monostor állt 
közel szívéhez. Több ízben gazdagon megadomá-
nyozta ezt a monostort. A renddel szemben gya-
korta tanúsított jóindulatáért vették fel a rendi 
konfraternitásba. Már ekkor kifejezte ama szán-
dékát, hogy halála után a remetei templom 
kriptájába óhajt temetkezni. Kívánságára,, bár 
az előírás és a zágrábi városi tanács döntése sze-
rint saját plébániatemplomába kellett volna 
temetni, mégis a remetei kriptában helyezték 
örök nyugalomra.2 Mikor 1704-ben a kriptát ki-
nyitották, Benger állítása szerint, teste még min-
dig romlatlan állapotban volt.3 

Gatdnthai gróf Esterházy Pál nádor konfráter 
1667-ben lelkiismerete megnyugtatása végett és 
az örökkévalóságra gondolva misealapítvány-
képpen 80Ó0 magyar forintot adott a sopron-
bánfalvai monostornak. Adománya ellenszolgál-
tatásául csupán azt kötötte ki, hogy évente öt 
misét mondjanak az Esterházy-családért. Ké-
sőbb a szenvedő Krisztus kőből faragott hat 
szobrát állíttatta fel a kolostorhoz vezető út 
mentén. 

Kóllonits Lipót győri püspök, majd Bécs bíbo-
ros-érseke, mint a reformáció-ellenes mozgalom 
irányítója, nagyon méltányolta a pálosoknak 
a térítés terén kifejtett tevékenységét. Főleg 
ezért kedvelte őket s ezért adta a renddel szem-
ben több ízben is kedvezésének tanújelét. 1701-
ben Apor István gróf tövisi kolostoralapítását 
hagyta jóvá. Midőn Mihalszki Raffael rendfőnök 
azzal a kéréssel fordult hozzá, hogy a rend régi 
birtokainak visszaszerzése érdekében a királyi 
udvarhoz benyújtott kérelmét támogassa, a rend 
érdekében több ízben is latba vetette befolyását.4 

A nezsideri kolostor alapítójának, Hamerla 
Györgynek halála után az alapítás tényének el-
fogadása miátt a rokon,ok perrel támadták meg 
a rendet. I. Lipót király Kollonits Lipót és 
Koronkay Péter vezetésével bizottságot küldött 
ki a peres ügy kivizsgálására. Egész természetes, 
hogy a konfráter döntése az egyébként igazukat 
védelmező pálosokat birtokukban meghagyta.5 

Kollonits a pálosok pesti letelepedését is elő-
segítette. Mihalski Baffael rendfőnök az 1687. évi 
pozsonyi országgyűlésen nyerte meg az ügynek 
Kollonitsot, aki ekkor még győri püspök volt.6 

A felsoroltak közül a XVII. században kétség-
kívül igen sokat tett a rend érdekében a vallásos-
ságáról híres János Kázmér és Koribut Mihály 
lengyel király, továbbá I. Lipót magyar király. 

János Kázmér lengyel királynak 1649-ben adta 
át Zaremba Kázmér lengyel tartományfőnök a 

1 «anniversarium unum in cantu, cum recita-
tione unius Nocturni officii Defunctorum». V. ö. 
Benger i. m. pag. 134. 

2 1698 március 22-én.' 3 Benger i. m. pag. 321. 
4 Kisbán Emil : A magyar Pálosrend törté-

nete I. — 268 1. 
6 A. P. tom. III. pag. 210. 6 Benger i. m. pag. 23Q. 
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konfráteri oklevelet. A király a rend részéről 
előlegezett bizalmat igyekezett is kiérdemelni. 
A támogatásért hozzáforduló rend sohasem csa-
latkozott benne. Több ízben járt közben a rend 
érdekében a Szentszéknél. így 1661-ben hősisége 
miatt a lengyel nép körében igen népszerű 
Kordecki Ágost czenstochowai perjel és a lengyel 
főnemesség kívánságára a rendet varsói letelepe-
désében segítette. Közbenjárására a varsói pré-
postságot megszüntették s a Szentlélekről neve-
zett templomot a monostor épületével együtt 
a Pálos-rendnek adták.1 1667 szeptember 30-án 
Krakóban kelt levelének tanúsága szerint a 
pálosok római székházának megszerzése körül 
fáradozott. 6 is, miként másik uralkodó kon-
frátertársa, I. Lipót, ajánlólevelet írt .ebben az 
ügyben a Szentszékhez. Levelében kiemeli a 
pálosok szerzetesi szigorát és mélységes Mária-
tiszteletét. Hangoztatja a czenstochowai. monos-
tor jelentőségét keresztény és nemzeti szempont-
ból. Kiemeli a czenstochowai pálos atyáknak 
a Mária-tisztelet nagy ellenségeivel, a svédekkel 
szemben tanúsított hősi magatartását. Említi, 
hogy már kilenc évvel előbb VII. Sándor pápá-
nál is támogatta a rendnek a római letelepedésre 
irányuló kívánságát, mert ettől várja a rend 
üdvös munkásságának a Szentszék szellemében 
való még nagyobb elterjedését. Említi, hogy már 
akkor ígérte a Szentszék kérésük meghallgatá-
sát. Az ügy érdekében csupán szerencsésebb 
időkre kellett várniok. 

A czenstochowai monostornak, amelyben kü-
lön királyi lakosztály is volt, biztonságának meg-
őrzése végett a főrendek beleegyezésével a klo-
bucei kapitányságot adományozta. Ez az adomá-
nyozás ugyan a rend anyagi áldozatkészségét erő-
sen igénybevette, mert a czenstohowai atyák az 
újonnan szerzett épületek javítására s a birtoko-
sok kielégítésére tekintélyes összegeket voltak 
kénytelenek áldozni, mégis végeredményben a 
rend javát szolgálta.2 

János Kázmér 1668-ban lemondott királyi 
székéről s Franciaországba költözött. Mielőtt út-
jára elindult volna, ellátogatott Czenstochowába 
s könnyezve kérte későbbi sorsa irányítására 
a Szent Szűz támogatását. 

Utóda, a rövid uralkodású Koribut Mihály is 
a czenstochowai monostornak és «Lengyelország 
szentélye fényének emelésére» törekedett. A 
Mária-tiszteletéről híres uralkodó ezért tartotta 
esküvőjét is Mária Eleonóra osztrák főhercegnő-
vel a czenstochowai Szent Szűz oltára előtt (1670). 
A buzgó konfráter rendbehozatta ez alkalommal 
a kolostor hatalmas lovag- és ebédlőtermét, s ez 
utóbbit művészi festményekkel is díszíttette. 
Esküvőjén az ünnepélyes szertartást Galeotio 
Marescotto korinthosi érsek, lengyel apostoli 
nuncius végezte. E fényes ünnepségen III. Ferdi-
nánd özvegye, Eleonóra császárnő és két leánya 
is megjelent. Az ünnepi beszédet Nieszporkovics 
Ambrus pálos történetíró és híres hitszónok 
mondta. A király a megkorbácsolt Krisztus-
nak kristályoszlopokra erősített ezüstszobrát, a 
menyasszony esküvői palástját és keleti gyön-

1 Kisbán i. m. 226 1. 2 Benger i. m. pag. 78. 

evőkkel kirakott aranynyakláncát adomanyozta 
a czenstochowai Mária fényének emelesere A ki-
rály ugyanekkor mély áhítattal ajaniotta Maria 
kegyelmébe országát és trónját.1 

I Lipót is szoros összefüggesbe került a Palos-
renddel A mélyen vallásos uralkodó becsi tar-
tózkodása idején több ízben* látogatta meg a 
bécsújhelyi pálos-kolostort. A pozsonyi ország-
gyűlésekről is több ízben, gyakran egesz csalad-
jával főurak kíséretében vonult ájtatoskodas ve-
gett a máriavölgyi Madonnához. Ezek a Pálos-
renddel való érintkezései is igazolják, hogy a rend. 
iránt mindenkor kellő figyelemmel és megertes-
sel viseltetett. A rend hivatalos ügyeit mindig 
jóindulattal és megértéssel kezelte. Ezért a rend 
főnökei mindig bizalommal fordultak hozzá 
ügyes-bajos dolgaikban. Mint a rend konfrátere, 
maga is örült a rend gyarapodásának. Erről 
tanúskodnak a rendet ért adományozások gyors 
királyi jóváhagyásai. 1660-ban az ágostonosok-
tól elhagyott zenggi kolostor, 1665-ben a körösi 
kolostor, 1671-ben a stridói kápolna (Horvátor-
szág) és hunsdorfi (Szepesség) plébánia, 1675-ben 
a szveticei kolostor birtokbavételét erősítette meg. 
Ezeken kívül több kiváltságukban is megerősí-
tette őket.2 így 1674-ben a X. Kelemen által 
engedélyezett rendi studium generálékat erősítette 
meg s ezeket a világi egyetemek kiváltságaival 
ruházta fel. 1668-ban a máriavölgyi monostorhoz 
tartozó pozsonyi rendháznak menhelyeket meg-
illető jogot, védlevelet, s bor- és sörmérési enge-
délyt adott.3 

A pálosok több kolostoralapítását is elősegí-
tette. így 1669-ben Rómában a Quirinálison vet-
tek a pálosok házat. Ehhez a vételhez néhány 
ezer scudoval járult hozzá.4 1678-ban a cirkvenicai 
Pálos-kolostort támogatta abban a törekvésében, 
hogy a Zrínyiek által erőszakkal elvett néhány 
birtokát visszanyerje. Szövetségese, Sobieski Já-
nos lengyel király a pálosok támogatására, főleg 
azonban arra hívta fel figyelmét, hogy engedje 
meg nekik a töröktől felszabadult területeken 
lévő egykori kolostoraikban a letelepedést. S 
tényleg 1688-ban királyi jóváhagyással szerezte 
vissza a rend a székesfehérvári házat. A rend 
pesti letelepedését is végső fokon I. Lipót'király 
hagyta jóvá. Itt említjük még meg, hogy 1700-
ban a horvátok kiválási törekvésének támogatá-
sára ő is írt levelet Norisi és"Medici*Ferenc bíbo-
rosokhoz.5 

A rend iránt érzett ragaszkodását és nagyra-
becsülését igazolja az a törekvése is, hogy a fő-
papi székeket az arra érdemes Pálos-szerzetesek-
kel töltötte be. E téren a térítő tevékenységéről 
híres Benkovics Ágoston és a jogi s politikai tudása 
tekintetében kiváló Széchenyi Pál nyerték meg 
tetszését. Az előbbinek a váradi püspökséget és 
leleszi prépostságot,6 az utóbbinak a pécsi püs-
pökséget és szentgotthárdi apátságot (1676), a 
veszprémi püspökséget 1687), s végül a kalocsai 

1 U. o. pag. 116. 2 Benger i. m. pag. 15, 18, 64. 3 Kisbán I. 257, 191. 4 Benger i. m. 83. 5 Kisbán I. 280, 292, 281, 303. 1. 6 1681 dec. 28-án Sopronban kelt oklevél. 
A. P. tom. III. pag. 34. 
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ersekseget (1703) adományozta. Széchenyi Pál 
segítségét különösen a II. Rákóczi Ferenccel 
folytatott tárgyalásokkal kapcsolatban több íz-
ben vette igénybe.1 

Benger fő érdeméül- tudja be hazánknak a 
török uralom alól való felszabadítását s egyben 
rendjének elterjedését Cseh-, Morva- és Stejer-
országban. Kormánya idején alapították a 
krumlaui, az ulimai, az oborzistei, a körösi, a 
nezsideri, a pesti és több más kisebb^kolostort. 

A rendi évkönyvek nem adnak felvilágosítást 
arra vonatkozólag, hogy mikor, de feltehető, 
hogy minden valószínűség szerint már a század 
végén lett a rend konfrátere Desffinges tábor-
nok is.2. A Rákóczi-korszak eme francia szárma-
zású, hőslelkű katonájának különösen sokat kö-
szönhetett a rend. Személyét nem anyagi ado-
mányozásai érdemesítették a rend tiszteletbeli 
tagságára, hanem az a bátor kiállás, amellyel 
a rend anyamonostorát, a máriavölgyit a császári 
katonaság soraiban harcoló szövetséges fejedel-
mek csapataiban szolgálatot teljesítő, garázdál-
kodó, protestáns katonákkal szemben megvédte. 
A rend évkönyvei megemlékeznek arról a vandál 
pusztításról, amelyet ezek 1704 március 7-én a 
kolostorban véghezvittek. Feldúlták a kolostort, 
kirabolták a templomot, kifosztották az oltáro-
kat. Desffinyes felettesének, Heister tábornok-
nak határozott utasítására a garázdálkodó kato-
nák között hamarosan rendet teremtett, a monos-
tor házait rendbehozatta, az okozott kárt a táma-
dókkal megtéríttette, a rablott holmit vissza-
adatta a monostornak, s hogy a protestáns kato-
nák további kellemetlenkedéseitől megvédje a 
monostort, a kolostor épülete elé nagyobb számú 
őrséget rendelt.3 (Folyt, köv.) 

1 Kisbán L 279. 
2 Benger 1704 elején említi őt mint konfrátert. 
3 Benger i. m. pag. 371. 

Világiak Krisztus országáért. Püspöki szózatok. 
Budapest, 1940. Actio Catholica Országos Elnök-
ségének kiadása. A világtörténelem e sorsdöntő 
korfordulóján, a kereszténység egyik legsúlyosabb 
megpróbáltatása idején négy magyar püspök szó-
zattal fordult a világi katolikusokhoz és rajtuk 
keresztül az egész ország közvéleményéhez. Rá-
mutattak a mostani apokoliptikus kavargások 
mögött hullámzó áramlatokra, amelyek mind 
erősebben támadják az isteni kinyilatkoztatást, 
az erkölcsi törvényeket, a társadalmi szolidaritás 
alapjait, úgyhogy «az ember valósággal a világ 
végének jeges előszelét érzi maga körül suhogni». 
De éppen az isteni kinyilatkoztatás erejének tu-
datában mutatja meg a négy apostoli utód az 
utakat, amelyek a világválságból kivezethetnek. 

Glattfelder Gyula csanádi püspök a közös hit 
és közös munka közti elszakíthatatlan összefüggé-
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séről beszél. Csakis ez képes az őseinktől ránk 
hagyott szent örökséget megőrizni és a saját 
otthonaink békéjét, tisztaságát .megvédeni. Ám 
az emberiséget fenntartó hit védelmét, ezt a ma-
napság emberfeletti feladatot a papság egyedül 
nem bírja teljesíteni, ehhez a világiak szoros 
együttműködése szükséges. Korunk fájdalmas 
tanúsága mutatja, mint dőlt romba nem egy 
országban a hit, az erkölcs, a társadalmi élet, 
sőt az egész nemzeti élet is, ahol a világiak ki-
vonták magukat a munkából. 

Madarász István kassai püspök rámutat ma-
gából a kinyilatkoztatásból, hogy Isten követeli 
mindenkitől kivétel nélkül a közös hitért való 
munkát. A Megváltó is igénybe vette a világiak 
apostolkodását. Annak a hetvenkét tanítvány-
nak utódai hiányoznak most, akiknek hiánya 
okozza azt a fájdalmas ürt a kereszténység életé-
ben. Lélek a lélekért! legyen jelszava az Egy-
ház minden tagjának. 

Czapik Gyula veszprémi püspök megvilágítja 
a világi apostolok munkaterületeit, amelyeken 
mindenki dolgozhat Krisztus országáért. A leg-
mélyebb munkaterület a család, ahol eldől az 
egész emberiség sorsa. További munkaterületek 
az egyesületek szervezett élete, majd pedig az 
egyházközségi élet, végre künn a nagy nyilvá-
nosság, a közélet, ahol állandóan tanúságot tehe-
tünk a Világosságról. 

Dudás Miklós hajdúdorogi püspök mintegy 
új keresztesháborút lát, amelynek el kell jönni 
a lélek örök jogaiért. E keresztesháborúban meg 
kell szüntetni az eszmék zavarát az igazi eszmék 
állandó ellenáramával, az erkölcsi süllyedést a 
világi katolikusok bátor példájával, «a tettek 
evangéliumával». Döntő eszköz az imádság is, 
hogy az őrület forgatagába került világot az 
isteni Irgalom kiemelje egy új életre. 

A négy püspök szózata fájdalmasan időszerű, 
lelkiismeretébresztő és sugárzó-útmutató ebben 
a sötétben és zűrzavarban. A füzet ára 50 fillér. 
(Postabélyegben is beküldhető.) Megrendelhető 
az Actio Catholica Országos Elnökségénél: Bu-
dapest, IV., Ferenciek-tere 7. sz. 

Pusyta Sándor : Vadludak. (Versek.) Budapest, 
1940. — így még kevesen daloltak magyarul. 
Legyen mindennapi kenyér, ünnepi kalács min-
den magyar asztalon. Szélvész zúg, vihar fú e 
versekből, bitangbavert jajok vádló litániája. 
Vád, per, magyar juss-keresés. írójuk állandóan 
érzi magán az ezeréves küldetés stigmáit, somogyi 
földből sarjadt lírája az egyetemes magyarság 
sorséneke. A magyar béresek és parasztok Kale-
válája ez a könyv. A magyar út rokontalan csil-
lagfényében egyedül bolyongó magányos jaj-
szava, mely a győztesen megkonduló Holnapok 
dalává izmosul. Nem akar mást, csak kevesebb 
könnyet, kékebb eget s igazabb, öntudatosabb, 
magyarabb magyart. 

Dorosmai János : Ferde magyar tornyok kö-
zött . . . Sopron, 1940. — Dorosmai János jelent-
kezett ismét mondanivalóival a különös címlap 
mögött; a «mesélő», akit évekkel ezelőtt a 
Lafontaine Társaság már kitüntetett azzal, hogy 
tagjai közé választotta. Dorosmai János merész 
igazságokat csomagolt talpraesett állatmeséibe, 
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