
tére és történetére hamar pontot t e t t a 
kalapos király. 

Ismét másfélszáz évnek kellett elmúlnia, 
hogy a pálosok visszatérhettek arra a 
magyar földre, mely az Egyháznak szülte 
őket. A jelenlegi három kolostorukon kívül 
(Budapest, Pécs, Szentkút) reményük van 
arra, hogy nemsokára Erdély is megtárul 
újra nekik. Vágyunk mi más is l ehe t : 

«Édes Erdély, itt vagyunk! 
Érted élünk és halunk! . . .» 

P'. Gyéressy Ágoston 

Meggyónom nektek 
Dr. Szentiványi Róbertnek, 

Testvér, én nektek megvallom, gyónom: 
Néha szégyellem úri mivoltom, 

Vasalt kalapom, gallérom prémjét, 
Új lakkcipőmnek tükörszín fényét, 
S félek, nehogy nyakkendőm selymét 
Sorsukat szitkozva megirigyeljék 
Azok, kik rongyosan, éhesen, fázva 
Találkoznak az utca sodrába'. 
Szégyellem lakásom három szobáját 
S amikor csizmás vendégek csodálják 
Az antik órát, szőnyeget, vitrint, 
Nem látják ők a munkát, gyötrelmet, kínt, 
Amivel dolgoztam, hogy enyém legyen, 
ők csak a csillárt látják és szégyellem 
A polcon hivalgó ezüstös tálcát, 
Kávés csészémnek márkás zománcát. 
Szégyellem testvér mindezt, mert tudom: 
A Mester egykor nem ezen az úton 
Járta a vérző, könnyező világot, 
S barátai voltak ácsok, meg halászok. 
Szeretnék néha ruhámra egy foltot. 
Elkerülni messze fényűző boltot, 
Szeretnék én is a szegények jogán 
Átjutni egyszer a keskeny tű fokán. 
Járni, mint fi járt: tisztán, egyszerűen, 
Asztalán nem volt pecsenyés menü sem, 
Szobája felett virágos mennyezet, — 
Egymaga vitt egy' fekete keresztet, 
Nem volt igénye cirkusz és színház 
S ma mégis megváltó Istennek hívják. 

Testvér, én nektek megvallom, gyónom: 
Szégyellem néha úri mivoltom . . . 

Réthy Zoltán 

Napkeleti bölcsek 
Karrer Ottó, nagyhírű német misztikus 

író, jóformán mondatról-mondatra elmél-
kedve hatol be Szent Máté evangéliumának 
mélységes t i tkaiba s egészen eredeti meg-
világításban m u t a t j a be többek között a ' 
három királyok hódolatát a gyermek Jézus 

Wang Su-ta, keresztény kínai festőművész : 
A napkeleti bölcsek. 

előtt, amint azt a második fejezet 1—12 
verseiben ta lá l juk : 

«Az evangélista bizonyára nagy fontossá-
got tu la jdoní to t t a «napkeleti mágusok» (az 
ős-szöveg szerint) lá togatásának, kiket mi 
«napkeleti bölcseknek» szoktunk nevezni. 
Az akkori «napkelet» palesztinai szemszög-
ből nézve Perzsia és Mezopotámia volt és itt 
nevezték mágusoknak az előkelő pap-kasztok 
tagjai t , kiknek főfoglalkozásuk a természet 
t i tkainak ku ta tása és az asztrológia volt. 
Ezek a tudósok valószínűleg (mintahogy ezt 
más «pogányokról» is t u d j u k , pl. Tacitusról 
es Suetoniusról) a szétszórt zsidóság révén 
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