
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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melyeket versben, vagy prózában mondott el 
időnként a pipafüst mögött csendesen anekdotázó 
régi magyar táblabírák sajátos humorával, s a 
szemlélődő keleti ember leszűrt életbölcseségével 
és derűjével. Ez a filozofikus derű és nyugalom 
árad legújabb «aforizmás írásából» is, nemcsak 
a magyar tornyok, de a magyarélet egyes fer-
deségeit is meglátó és mindent megértő élet-
tapasztalat derűje és nyugalma. A távoli és 
közeli égzengések sem zavarják ezt a termékeny 
szemlélődést, hiszen ismeri őket és számol 
velük. 

Réthy Zoltán : Én így imádkozom. (Versek.) 
Ányos kiadás, Pilisvörösvár. — Henry Bremond 
«Priére et poesie» tanulmányának valóságos 
illusztrációja ez a verseskönyv. A legmélyebb 
emberi érzelmek önkéntelenül is imádságba 
fonódó vágya, mely egyúttal a legtisztább költé-
szet is. Ez imádságos költészet kristályos hangja 
csendül meg a «Trianoni magyarok fohászában» 
épúgy, mint a «Csipkebokor dalaiban», vagy a 
«Tiszta titkok patakjában». Találomra bemutat-
juk egy strófáját talán legértékesebb ciklusának 
«A Pilisek alján»: «Szelíd fenyők között áll a 
Krisztus, a lábánál piros virág, innen a szem 
Budáig lát el és szebbnek látszik a világ. Szebbek 
innen a zsúpos házak, ki bennük él, boldog 
magyar s a Piliseknek koszorúja nem sírt, de 
álmokat takar . . .» g—y. 

Szabó László d r . : A sajóládi pálos kolostor 
története. (Bölcsészetdoktori értekezés.) Debre-
cen, 1940. — A pálos történet és mult egyik 
fiatal és lelkes kutatójának egyik szép és ügyes 
részlettanulmánya ez a füzet. Bemutatja a hatal-
mas vagyonú Czudar Péter gróftól 1387-ben 
Sajóládon alapított híres Pálos-kolostor történe-
tét, melynek perjelei közül magasan kiemelke-
dik Fráter György bíboros fejedelmi alakja. A 
Rend 1786-ban történt feloszlatása, sajnos, ennek 
a virágzó kolostornak is a pusztulást jelentette. 
Sok-sok évi buzgó munka eredménye ez a kis 
könyv ; bár minél több ilyen értékes doktori 
értekezés jelenne meg a magyar történet ez el-
hanyagolt darabjáról! P. Á. 

P. Gyéressy Ágoston : Vém Sancte ! . . . Sza-
fézi Művek, 1940. — Göröngyös úton, feneketlen 
sárban dübörög az élet szekere, fásult szemű 
utasokkal megterhelve. Ó, hova is vezet a jajok-
kal kövezett országút? A vándor fakó tekintettel 
mered hátra a már lerótt útra és fagyos lehelet-
ként érinti a mult vigasztalansága. Előrenéz és 
a bizonytalanság sűrű sötétsége rémíti. De hát, 
rövidlátó ember, miért nem tekintsz felfelé is? 
Hát nem tudod, hogy itt járt egykor közöttünk 
Valaki, Aki meg nem érdemelt ajándékként 
ígérte meg az emberiségnek a Szentlélek jövetelét 
és ha bizalommal pillantasz fölfelé, megláthatod 
te is a Fehér Galambot és beköltözködik végre 
lelkedbe, várakozásod és bizodalmad gyümölcse 
gyanánt a Szentlélek . . . Olvassuk tehát áhítattal 
és imádságos hangulatban ezt a magasságok felé 
mutató könyvet, és érezzük át a Szentlélek sugallta 
gondolatok vigaszát, merítsünk bátorságot és 
bizalmat belőlük és égre emelt szemekkel rebeg-
jük a «Veni sancte»-t. Olvasni kellene ezeket 
a szeretetdiktálta sorokat mindenkinek, a hitet-

lennek, a kétkedőnek, a hivőnek egyaránt. A hi-
tetlen aki gúnyos mosollyal, «Frázisok !.» mor-
molással, kelletlenül lapoz a könyvben, rádöbben 
önsivárságára és pirulva gondolkozni kezd. Akétel-
kedő, az ingadozó szilárd talajt nyer lába alatt. 
A hivő pedig, elfáradva talán a mindennapi élet 
ádáz küzdelmeiben, új erőt merít a szeretetforrás 
habjaiból. Az Egyháznak is nagy nyereséget 
jelent a pünkösdi eszme irodalmi úton történő 
propagálása, mely. ilymódon könnyűszerrel ha-
tolhat a legszélesebb rétegekbe és a mai gyűlölet-
terhes légkörbe, tisztulást és enyhülést áraszt. 

dr. Horváth Józsefné 
Kisbán Emil dr. : A magyar Pálos-rend törté-

nete. II. kötet. Budapest, 1940. — Ennek a 
nagyszabású történeti műnek méltó ismertetését 
legközelebbi számunkban közöljük külön tanul-
mány keretében.. —r— 

P. Gyéressy Ágoston : Boldogasszony miséje. 
A Szociális Missziótársulat kiadása, 1940. -
Ezt a könyvet imádságos lélekkel vegyé kezébe 
az, aki tudatosan akarja átélni a szentmise örök-
szép misztériumát. Ó, ez a könyv nem egyszerű 
misemagyarázat, mint aminőhöz fyasonló már 
sok-sok került forgalomba, nem . . m e r t , bár 
szintén végigkalauzol az isteni liturgia minden 
fázisán, a miséző pap beöltözködésétől kezdve, 
a mise végakkordjáig, ezzel azonban nem merev, 
élettelen szertartást ír le, hanem a misében rejlő 
isteni erőt, a mise fátyla mögött lappangó 
krisztusi szeretetet és a mise által ható kegyelmet 
tárva elénk. 

Az író műve elején röviden érinti a mise 
történelmi fejlődését, majd rátér a tulajdon-
képpeni miseleírásra. Végtelen lelkiismeretesen, 
atomnyit sem engedve el a szertartások bonyo-
dalmas folyamatából, lépésről-lépésre vezeti az 
olvasót Boldogasszonyunk miséjének minden 
mozzanatán át és — miután a Boldogságos Szűz 
miséjét tárgyalja — természetesen a legforróbb 
szeretetet és legmélyebb tiszteletet tömjénezi 
minden sorával, a magyarok Nagyasszonyának 
trónzsámolya felé. 

Végtelenül megható az Ür Imájához fűzött 
és lélekből szőtt elmélkedés is. Ó, mily gyakran 
daráljuk le lélektelenül, gépiesen Krisztus Urunk 
az emberiségnek adományozott fejedelmi aján-
dékát, az imák imáját I Valóban üdvös szeretet-
munka volt, lélekbemarkoló magyarázattal fel-
rázni a hívőt a megszokottság fásultságából és 
ráeszméltetni újra és újra az Ür imája minden 
egyes fohászából kiáradó erőforrásra. 

Éppen így az Angyali Üdvözlet egekből fakadt 
magasztos fenségébe is elmélyedt elmélkedés 
világít be, nehogy homályba süllyedjen a gya-
kori megismétlés által már-már eltompulttá váló 
értelme. 

Az elmondottak persze csupán halvány vissz-
fényei annak a valóságos fényözönnek, mely Bol-
dogasszony miséjének minden sorából sugárzik 
felénk. Lapozzuk át minél gyakrabban e köny-
vet és fogadjuk magunkba, zárjuk szívünk mé-
lyebe igéit, mint Istenadta drága kincset, lelki 
eletünk kimélyítésére és örök üdvére 

Péchy Viola 
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