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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. 
K é r v é n y ü k e t a p á l o s ú j o n c h á z c í m é r e k ü l d j é k : 
Pécs , M á t y á s F l ó r i á n - u t c a 70. 

A KRISTÓFTÉRI 

SZÉNÁSY G Y U L A - C É G 
intézeteknek, 
z á r d á k n a k * 
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előírásos intézeti ruhaanyagokat, továbbá állandó gazdag 
választék templomi selymekben, reverenda anyagokban. 

KIVÁLÓ MINŐSÉG, OLCSÓ ÁR, KEDVEZŐ FIZETÉSI FELTÉTELEK. 
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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-

Pius Atya, a Pálosrend Generális Perjele 

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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Chanson a k ö d b e n E n S o 
Kemény a rög, 
vibrál a köd 
s mi fázunk . . . 
Dermedt kezekkel 
bús szellemekkel 
csatázunk. 

Miénk az emlék, 
amit még nem rég 
éltünk . . . 
miénk a bomlás, 
borús búsong ás: 
félünk . . . 

Jönnek a rémek, 
jönnek a lények 
körben .. . 
s megállunk fázva, 
megbabonázva 
ködben. 

Árnyak suhognak, 
hangok huhognak 
csendben . . . 
s ködön keresztül 
valami rezdül 
bennem . . . 

Mondjátok, mi ez? 
Mondjátok, ki ez? 
... Semmi... 
Bús szél hegedül, 
nem jó eggedül 
lenni. . . Kalabay József 

V e r e b e k 
. . . És mindig szánlak titeket, 
Ázott-fázott, kis verebek: 
Ti szürke, kopott madarak, 
Utcák kövén s padok alatt, 
Sárban, piszokban, hidegen 
Hancúroztok a köveken 
S nem törődtök az élettel, 
Hiszen csak egy pár zab-szem kell 
S újra megtelik begyetek 
S ugráltok, mint a gyerekek. 

De a természet mostoha, 
Víg nem lehet senki soha: 

, Jönnek a téli hidegek, 
Elfáradnak az idegek, 
Bús lesz a kókadt Ember is, 
Fázik a kis veréb-fi is, 
De azért mégis ittmarad 
Sivár, magyar egünk alatt, 
Tovább keresgél, kapirgál, 
Ide szökellik, odaszáll 
S hittel csiripol szerteszét 
Kócos, borzas veréb-zenét. 

Az Ember mindig közönyös . 
S nem érzi meg, ami közös 
S nem látja a kis verebet, 
Amint konokul csipeget 
Koldusos, téli falatot, 
Amit a hó még meghagyott. . . 
Csak a poéta érti meg 
A hősies veréb-szivet, 
Az ázást-fázást semmiért, 
A gúnyolást, a semmi-bért, 
A szomjazást, az éhséget, 
Az örök, töretlen hűséget. . . 
. . . Nagyon szeretlek titeket 
Testvérkéim, kis verebek. 

Kalabay József 

Unottas, lassú/bús szemek 
a csúf aszfaltra pergenek . . . 
Monoton mondják: «Halld dalunk: 
messziről jöttünk, itt vagyunk. 
Kis testünk azért záporoz, 
hogy eltűnjön, mi szenny s poros, 
hogy meggyorsuljon, aki rest, 
hogy megszépüljön Budapest. . .» 

Hallgatom a kis cseppeket, 
ó be naiv dalt zengenek, 
eljön megint a szenny, a szél 
és száraz lesz a házfedél 
s megint por lesz és bús piszok, 
itt nem teremnek nárciszok, 
itt csak bogáncsok termenek 
s úgy hívjuk őket: emberek! . . . 

Elmúlik minden: friss és zöld 
és szomorú lesz utca s föld 
s mihamarább ágyba vágyunk, 
talán szebb lesz majd az álmunk . 

De azért mégis essetek, 
koppanó, kis esőszemek . , . 

Kalabay József 

M a d o n n a - k o r o n á z á s 
(Patrona Hungáriáé) 

Október 8. 

«Jöjj a Libanonról, jöjj 1 
Hagyd el az Amána csúcsát, 
A Szánir és a Hermon ormát.» 

(Ének. 4, 8.) 
Jöjj, megkoronázunk, Madonna ! 
Hagyd ott elragadtatásaid havas és szikrázó 

és érintetlen csúcsait: szállj közénk irgalomból 
s légy Édesanyánk, ó Boldogasszony! Légy 
Királynőnk, mi hódolunk Neked. íme az egész 
keresztény világ hódol Neked : 

Üdvözlégy Királynő, Irgalom Anyja ! Él$t, 
édesség, reménység, üdvözlégy ! Hozzád kiáltunk 
Évának édenből kivert fiai, Hozzád sóhajtunk a 
könnyek völgyéből, Hozzád sikoltunk a XX. 
század nyomorából! Ebből az égő infernóból, 
mely minden percben elnyelhet minket is. Kö-
rülöttünk lángol az idő ! Nyugat fölött már félre-
verték a harangot. . . 

De mi az új idők viharaiban Téged várunk. 
Nézd, szeretetünk izzó aranyából öntöttük koro-
nádat s áhítatunk könnyeinek drágaköveivel 
raktuk ki. Mi e rengő világ zúgásában is koro-
názni akarunk. Ünnepelni akarunk. Téged aka-
runk ünnepelni. Téged akarunk koronázni. Neked 
szenteljük legszebb hónapunkat. Neked szentel-
jük illatos orgona-fürtjeinket. Neked szenteljük 
gyöngyvirágos erdőinket. Neked szenteljük égő 
dalainkat és égő szíveinket. Neked szenteljük 
egész életünket! 
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Te vagy a mi életünk, haldoklásunkban is ! 
le vagy a mi édességünk, keserűségünkben is ! 
l e vagy a mi reménységünk, reménytelensé-
günkben is ! üdvözlégy Királynőnk, Magyarok 
Nagyasszonya ! p . g g | | g g g g ^ 

Ottó Karrer: 

A vezeklés szelleme 
Vétkeink megbocsátása e földön az Egyház 

hivatásához tartozik. Mert még a legbuzgóbb 
keresztény élete sem nélkülözheti, légyen az 
még oly dúsi a jóban, bűnei bocsánatát. 

Mindenekfölött a «Miatyánk» révén nyerjük, — 
hogy úgy mondjuk — mindennapi keresztsé-
günket. E mindennapi ima, melyre maga Jézus 
tanította meg az emberiséget, kiirtja a minden-
napi tévelygéseket, hisz napról-napra újból és 
újból könyörögjük a bűnbocsánatot. «Bocsásd 
meg vétkeinket!», . . . így imádkoznak a még 
csak nemrég hivőkké váltak és a tökéletesség 
legmagasabb hágcsóján is éppígy fohászkodnak 
az előrehaladott hivők. 

Azután gyakoroljuk naponta a töredelmet, 
de megint ne csupán a földi élet múlandósága és 
bizonytalansága kedvéért vagy talán a minden-
napi élet bajai miatt — ezeket Isten nevében 
vállalnunk kell, míg csak le nem pereg életünk 
homokórája. Az alamizsna is a mindennapi élet 
tisztulásához tartozik. Kétféle" alamizsna van : 
adni és megbocsátani — adni, ami néked jó 
adatott és megbocsátani a kirótt szenvedéseket. 
A könyörületesség műveivel felajánljuk magun-
kat Istennek. A jó cselekedetek bevezetése, a 
rossz cselekedetek bevallása. Aki bevallja bűneit 
és önmagát vádolja, máris Isten oldalára került. 
A bűnvallomás az ember alázatossága, míg az 
irgalom Isten magasztossága. Amíg földi útun-
kat rójuk, az alázat kötelességünk. És ha a 
vétkező kimondja maga ellen a szigorú, de üd-
vösséges ítéletet, akkor zarándokoljon el azok-
hoz, akiknél az egyházban a kulcsok vannak. 
Arra irányuló törekvésében, hogy újból jó gyer-
meke akar lenni a mennyei Atyának, az Egyház 
törvényeinek értelmében a szent titkok kezelői 
kezéből kell elfogadnia büntetése mértékét.. Mert 
korántsem elegendő egyszerűen csak megjavulni 
és kiszabadítani magát a gonosz karmáiból, ha 
egyúttal az elkövetett vétkekért nem szolgálta-
tunk elégtételt. A Krisztusra alapozott Egyház 
megkapta az Ürtól Péter személyében a meny-
nyei birodalom kulcsait, más szóval azt az. erőt, 
mely vétkeket köt és old. Ez az Egyház Péter 
apostolt, az első apostolt általánosságban ábrá-
zolja. Mert ami személyét illeti,- Péter is csak 
magában álló egyén volt, kegyelem útján kiváló 
keresztény, még dúsabb kegyelem révén apostol 
és mint ilyen, első az apostolok sorában. De 
amikor kihirdettetett előtte, hogy «néked adom 
a mennyek országának kulcsait», (Máté 16, 19), 
akkor ez már az egész Egyházat jelentette. Az 
Egyház megbocsáthatja a vétkeket, de a szelle-
mileg meghalt egyén kizárólag Isten hangjának 
lelkében felcsendülő szózata útján támasztható 

fel újból, mert ilyen legbensőbb cselekedet 
végrehajtására egyedül Isten hivatott. Isten jó-
ságos, 0 megbocsát a vallomást tevőnek. Meg-
bocsát és nem kutatja, vájjon hol rejlik még 
valami, amit meg kellene büntetni: ő azt ku-
tatja, mit bocsáthat meg? Csupán egy bűn van, 
melynél Istennél nincs bűnbocsánat. És pedig 
a, bűneltitkolás. Békítsd meg Istent olyan vallo-
mástétellel, melyben mitsem rejtegetsz elhall-

Vastagh László : Szent Imre szobra a budapesti 
kegyesrendi főgimnáziumban 

gatással szemei elől. Vallomásod Isten számára 
nem újdonság, viszont téged megtisztít. 

Menekülni akarsz Isten elől! Menekülj hozzá ! 
Menekülni akarsz a Haragvótól! Menekülj az 
Irgalmashoz ! Kiengeszteled őt, ha könyörüle-
tességére építsz és eltölt az a szilárd akarat, hogy 
ezentúl elkerülöd a gonoszt, amikor a rég el-
követett vétkeidért esdekelsz bűnbocsánatot az 
Ürtól! 

Akkor tekinthető legyőzöttnek a vétek, ha 
isteni szeretet győzte le. Azok számára, akik 
szeretik őt , Isten mindent jóra fordít — annyira 
mindent, hogy a tévelygésekből és hibákból is 
jót fakaszt, hisz e hibák vezették a megtért bű-
nöst az alázatosság és megismerés útjára. 

( Augustinus. 
Németből ford. : dr. Horváth József né) 
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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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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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Éli 
Római kolostorunk a Via dei Barbíeri 22 alá 

költözött a Gesu Nazareno Jtemploma^mellett, 
melynek gondozását átvették az atyákt Ezt az 
újabb változást az tette szükségessé, hogy 
Csensztochowa támogatásának megszűntével 
előbbi kolostorunk és templomunk (Maria del 
Pianto) fenntartása leküzdhetetlen nehézségekbe 
ütközött. P. Raczynski Kajetán, római perjel 
és prokurátor kérelmére a Szentatya a Szerzetes-
ügyek Kongregációjának ajánlására ezt az új 
helyet jelölte ki, melynek ellátása nem jelent 
súlyos gondot a Rendnek. 

Pálos Szentkúton május 5-én történt bevonu-
lásunk alkalmából írja P. Boly ós Ákos : «Gép-
kocsink simán fut a budapest—szegedi elsőrangú 
úton, ablakán csillogó gyöngysorokat rajzolnak 
a rávetődő kövér tavaszi esőszemek, sok helyen 
az út két oldalán víz áll a mélyebb fekvésű réte-
ken, melyben ezernyi hullámhegyecskét borzol 
a belehulló sűrű eső. Május ötödike van. Tegnap 
érkeztünk meg ide Kiskunfélegyházára, ahol már 
az állomáson nagy szeretettel fogadtak, majd 
a várost megtekintve, műsoros fogadó ünnepélyen 
vettünk részt a városháza tanácstermében. Kis-
kunfélegyháza nagy szeretetét az itt megjelent 
előkelőségeken kívül a zsúfolásig megtelt terem 
bizonyította. Most autónk élesen jobbra lekanya-
rodik a nemzetközi útról s tovább haladunk pálos 
"Szentkút felé. Kicsiny, fehérfalú tanyai házak 
maradnak el itt-ott mögöttünk, tömör akác-
csoport között, két-három sudár jegenyével a 
háttérben. Lelket magasba röpítő, szabadságot 
hirdető, acélos búzát termő, szép rónaság min-
denütt, ahová csak a szem ellát. «Börtönéből sza-
badult sas lelkem, ha a rónák végtelenjét lá-
tom . ._.» Ezt csak itt, Petőfi szülőföldjén lehet 
érezni igazán. Rövid futás után kedves kis erdő-
höz érünk s már távolról kis tornyot pillantunk 
meg az üdezöld környezetben. Hívogatóan kandi-
kál ki a kis templom : ez pálos Szentkút. A 
templom előtt ezredéves jubileumi emlékkápolna, 
keresztút, egy nyitott forrás : a szentkút és egy 
artézi kút, melynek erősnyomású bő vize sze-
líd patakocskában szeli ketté a kis erdőt. E he-
lyet látni s megszeretni egyet jelent. Áhítatos 
csendjét csak a vadgalamb búgása s a csalogány 
dala teszi^ még szívhez szólóbbá. Nem sokáig kell 
várnunk, megcsendül a kis harang, lágyan omlik 
szét hangja s beszűrődik a tanyavilág elszórt 
házainak szűk kis ablakain : ünnep van. Rozs-
nyay Béla polgármester úr magasszárnyalású, 
meggyőződéses, Isten- s hazaszeretettől izzó be-
széde keretében adja át a templom kulcsait, jel-
képezvén ezzel, hogy annak gondozását a Pálos-
rendre bízza. Majd Zámbó Dezső kanonok úr 
nyújtja át a papi hatalom jelvényét: a' stólát 
és az evangéliumos könyvet az új perjelnek, 
P. Besnyő Gyulának, jelezvén, hogy a tanyai nép 
lelke gondozását a pálosokra bízza. S felhangzik 
a pálos ajkáról : Glória in excelsis Deo . . . A fel-

hők széjjelszakadoznak, az eső eláll s az áldoza-
tos, akadályt nem ismerő, szeretettel fogadó 
alföldi magyar nép kitárt lélekkel énekli: «Bol-
dogasszony Anyánk, régi nagy Pátrónánk . ..» 
Urfelmutatás van. Látni vélem, amint az Ür, 
szent Anyján'ak közbenjárására, megáldja ma-
gyar véreinket, szétszórt magyar testvéreinket 
s mi leborulva adunk hálát az Ürnak azokért 
a sok szerető, önzetlen szívekért, kik lehetővé 
tették, hogy a magyar ugar kellős közepén dol-
gozhatunk Isten nagyobb dicsőségére drága ma-
gyar Hazánk föltámadásán.» 

Űrnapján az országos körmenetet kispálosaink 
nyitották meg a Várban, kik a piros ruhás mi-
nistráns gyerekek előtt haladtak nagy komolyan. 

Adományok. Bolyós Józsefné 100 P, Gallwitz 
Nusy 50 P, Dr. Meggyes József 30 P, N. N. 10 P. 
Vizy Károlyné 8 P, N. N. 6 P, Glosz Mária 4 P. — 
Pálos irodalmi célokra: dr. H. J. 50 P. — Egy 
beteg rendtag gyógykezelésére: Mindszenti Anna 
200 P. — Templomi felszereléseket adtak: Gergely 
Istvánné, Gömöri Havas Ilona, Müller Lajosné, 
Krizsanics Antalné. — Pécsi templomnak: Kiss 
Jánosné, Szabolcs Bezsőné, Völgyes Antalné. — 
Isten fizesse meg! 

Felülfizetések. — 1 P-vel Vargha Mária, Bp.; 
Vedrődy István, Bp. ; Bakitta Jánosné, Kassa ; 
dr. Daday Endre, Bozsnyó; Fonó Ödönné, 
Rácalmás; dr. Gutheil Jenő, Veszprém; Hi-^ 
tessy Károlyné, Bp.; Kacsisz Mária, Bp. ; vitéz 
Kolthay Ferencné, Kiskunhalas ; Németh Mó-
nika, Szigetvár ; Salvator Nővérek, Kecskemét; 
Szent Orsolya Zárda, Kassa ; Moussong Márta, 
Bp. ; Zeleny Menyhért, Kassa; Bánhidy Zol-
tánné, Szeged; Radó Jenő, Székesfehérvár; 
Radvány Ödönné, Bp. ; özv. Perencz Konrádné, 
Bp. ; vitéz Draskóc^y Ferenc, Kalocsa; Bozóky 
Erzsébet, örsújfalu ; dr. Dürr Mór, Bp. ; Dragos 
Anna, Bp. ; dr. Duronelly Lászlóné, Bp. ; 
Fátrai Sándor, Péczel; Füzy Antal, Balaton-
füred ; Dr. Hamvas Endre, Esztergom ; Irgalmas 
Nővérek, Tapolca ; Lihay Béla, Kassa 1 Mikula 
Etel, Miskolc; Dr. Mersich Róbertné, Bp. ; 
Nyul Antal, Kecskemét; Nagy Pál István, Solt-
vadkert; Pietsch S. Antal* Bp. ; Streiling Ilona, 
Bp. ; Szigetváry József, Szászvár. Jl§ 2 P-vel: 
Várits Károly, Győr ; Újvári Kamilla, Pécs. — 
3 P-vel: Porosi Etel, Szigetvár; Sipeki Baíás 
Mária, Miskolc ; Kovács Margit, Bp.; — 4 P-vel: 
dr. Bozóky Jenő, Bp; özv. Gácsi Bertalanná, 
Bp. ; dr". Saniassa János, Zalaegerszeg. — 
10 P-vel: dr. Spissich László, Vönöck. — Isten 
fizesse meg! 

Személyi változások a Pálos-rendben. Rend--
főnökünk P. Gyéressy Ágostont Pécsre helyezte 
megrongált egészségé helyreállítására, P. Bolyós 
Ákost is Pécsre, P. Borsos Ignácot Szentkútra, 
P. Csellár Jenőt és P. Vezér Ferencet a Szikla-
templomba. A lap szerkesztése változatlan ma-
rad. 

Halottjaink. Gróf Majláth Gusztáv, Erdély 
püspöke ; P. Sipos Lénárd O. F. M.; dr. Strausz 
István ; Gálosi Sándor ; dr. Czabalay Kálmán.— 
Adj Uram örök nyugodalmat nekik! 

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

6 8 éves katolikus cégi 

W E I S Z F R I G Y E S 
kegytárgyüzletében B u d a p e á 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-pyrazolonszármazék 

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 1843. • Telefon: 183-344. 

Vásároljunk minden* 

a Köztisztviselők Szövetkezete 130 árudáiáhnnl P o n t o s k í»e ,9* !« ! 

Megbízható minőség! 
Stephaneum nyomda, Budapest. Felelős: iíj. Kohl Ferenc. 



Vastagh É /a : Boldog Özséb 

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

TARTALOM: 
Te Deum Infantem... — Sík Sándor; 
Egy gonosz porkoláb históriája — 3. 
K. Huysmans: Liturgikus esztendő — 
P. Gyéressy Ágoston: Régi pálos 
kolostorok Erdélyben — Réthy Zoltán: 
Meggyónom nektek — Dr. Horváth 
Józsefné: Napkeleti bölcsek — Fráter 
Jácint: Ima-mozaik — TarczaiGyörgy: 
A muzsikus barát legendája — Puszta 
Sándor: Vásárhelyi temető — Hargita-
csúcs — Házsongárd (Versek) — 
Pálos Szentkút — Beküldött könyvek 
— Pálos Krónika 
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