
alíts hallgatta a főpásztori misét s utána a szent-
Beszedet. A püspök a Pálosrend keletkezését éé 
szerepet ismertette a történelem folyamán s 
jelenlegi feladatát jelölte ki az Alföldön. A tanyai 
nep szeretetétől izzó, hatalmas beszéd láthatóan 
mely benyomást hagyott a hallgatóságban. 
A híres, közismert jóslat idézése: «Magyar-
ország, édes hazám, a pálosokkal növekszel s 
velük együtt fogyatkozol meg», mely pár század-
dal ezelőtt hangzott el s ennek mesteri elemzése 
s az aktuális kérdésekre való alkalmazása lebi-
lincselte az egybegyűlt közönséget. Még azok is, 
akik már ismerték a Rend múltját, mélyebb és 
szélesebb betekintést nyertek a Rend benső 
életébe és sok új mozzanat a múltból és a jelen-
ből világosabb lett előttük — a hallott szó 
nyomán. 

A rendház és a belső kápolna megáldása 
következett ezután. A papság hangos zsolozs-
mázása közben szentelte meg a falakat kívülről-
belülről a főpásztor s áldást, békét, erőt kért 
azokra, akik itt fognak lakni s innen fogják 
sugározni lelkük melegét az igazságot és szere-
tetet szomjazó alföldi népre. 

Hogy mit várnak a szentkúti pálosoktól, 
leginkább azok a felszólalások mutatták meg, 
melyek a főpásztor s a magas vendégek tiszte-
letére adott 40 terítékes asztalnál hangzottak 
el. Csodálatot és köszönetet fejeztek ki a Rend 
iránt, hogy nem ijedt meg a kezdeti nehézségek-
től s áldozatosan látott hozzá a kemény ugar fel-
szántásához, aminek eredményei máris látszanak. 

Fényes bizonysága volt ennek az idei Kis-
boldogasszony búcsúja Szentkúton. Néh&ny hét-
tel Kisboldogasszony előtt meleghangú körleve-
lek járták be az alföldi plébániákat. Szentkúti 
házunk hívta fel a környék figyelmét a közelgő 
nagy búcsúra. «Máriát dicsérni hívek jöjjetek», 
kezdte a perjel hívó szózatát s kifejezésre juttatta 
levelében, hogy hazánk ügyének jobbrafordu-
lásáért könyörgő körmenetet rendezünk az ősi 
Szentkút búcsújáróhelyén. Az Isten csodálatos 
végzése szerint jött augusztus 30., a bécsi dön-
tés ; így lett a könyörgő körmenet hálaadó 
búcsújárássá. A távoli zarándokokat kellemes 
meglepetésként fogadta a templomhoz időköz-
ben hozzá épített csinos kis sekrestye, amelynek 
folytatása oldalhajóként növeli a kápolna befo-
gadóképességét. Nem kis csodálkozással nézték 
az épülő új zárdát is. Már több méter magasságú 
fal állott abból a tágas rendházból, amelyet most 
nem régen, november 3-án szenteltek fel. De 
most térjünk vissza az ünnep előestéjére. Szep-
tember 7-én, de az egész elmúlt héten is kitűnő 
nyári meleg felhőtlen idő kedvezett a távolabbi 
lakosság felkészülésére. Szombaton, az ünnep 
vigiliáján, a kis harang szava majdnem szaka-
datlanul jelezte a búcsúsok érkezését. Kocsikon, 
gyalog, kerékpárral jöttek öregek-ifjak, férfiak-
asszonyok ériekelvé szent egyszerű áhítattal. 
P. Besnyő Gyula, a perjel, minden csoporthoz 
szólt néhány üdvözlő szót s kegyesen fogadta 
őket. Az éjjeli körmenetre és szentségimádásra 
mintegy 8000 ember jött össze részint Kiskun-
félegyházáról, a környező tanyákról s távolabbi 
városokból. Fenséges, leírhatatlan látványt nyúj-

tott a sok-sok ezer gyertya imbolygása a kis 
erdőcske alvó csendes- lombjai között. Akarat-
lanul is az ismert Szent Ágoston kép jut eszünkbe, 
amint lángoló szívét emeli magasra Isten felé. 
Áldott magyar népünk is ezen egyszerű, minden 
jóért, nemesért lángolni tudó szívét emelte ott az 
éj csendjében áhítattal az ég felé, hogy hálát 
adjon a Kisasszonynak, Aki születési ajándékul 
így megnövelte csonka hazánkat. Egy másik 
menet jutott eszünkbe : hős honvédeink vidám 
menete. A mi csendes ünnepi körmenetünkbe 
mintegy beledobogni véltük az ő acélos lépteiket 
édes magyar Erdélyünkben 20 év óta ismét 
először. Énekelve, imádkozva várták a búcsúsok 
a nap feljöttét, hogy lélekben megtisztulva ünne-
peljenek. Üjból körülbelül 16.000 ember vett 
részt az ünnepi körmenetben. Ott láttuk mind 
a vármegye, mind Kiskunfélegyháza legmaga-
sabb elöljáróságát, Endre László alispán urat, 
Rozsnyay Béla polgármestert feleségével együtt 
és még sokan másokat, akik örömmel látták 
az alig 4 hónapos alföldi pálos palánta életre-
valóságát, munkáját. Vedres Béla ünnepi miséje 
végén kedves közvetlenséggel köszönte meg a 
pálosok nevében, azt az őszinte segíteni akarást, 
azt az áldozatos együttműködést és gondos-
kodást, amellyel minden téren találkozik a 
szentkúti kis pálos család. A több napi járóföld-
nyire lakók az ünnepi mise után csoportokba 
verődnek. Mégegyszer búcsúlátogatást tartanak 
a kegyképnél s nehéz szívvel távoznak a csendes 
lelki Bethezda-tó partjairól. A délutáni ájtatos-
ságon márcsak a környék lakói töltik meg a kis 
templomot. Estére ismét csend honol a tájon, 
csak a harang érces hangja omlik szét lágyan 
az Alföld apró tanyáinak kicsiny házaiba. 
A harangszó a zsolozsma kezdetét jelzi. Kigyúl 
a lámpa a sötét éjben, messze belevilágít a 
magyar ugar elhagyott barázdái közé. E harang-
szó jelzi, hogy az Úr virraszt , s a nép fehér 
barátai könyörögnek a teljes magyar feltáma-
dásért. 

Váth János: Magyar katolikus szépirodalom. -
Merész és apostoli gondolat volt katolikus szép-
irodalmunkat a magyar középkortól napjainkig 
felsorakoztatni. Valóságos ugartörés ez és párat-
lan misszió, ebből a szempontból bemutatni 
nagymultú irodalmunkat. Meglep, hogy a kitűnő 
író, mennyi sok újat és eredetit tud meglátni 
régóta és túlságosan ismert nagyjainkban s 
mennyi ismeretlen értéket és finom megfigyelést 
tár elénk, bár sokszor több irodalmi műveltséget 
tételez fel olvasójában és túlságosan nagy vona-
lakkal dolgozik, mint amennyit az átlag elbír. 
Az ilyen csaknem úttörő munka, mint azt Váth 
János is bevallja, nem lehet teljes és valóban 
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«legnagyobb hibája», amiről a szerző nem egészen 
tehet, túlszűk terjedelme, aminek következtében 
legújabb s legértékesebb íróinknak sokszor alig 
jut egy-két sor méltatás. De a kis könyv valóban 
hézagpótló hivatását és lelkes fogadtatását eléggé 
bizonyítja, hogy már második kiadásban fogy. 
ízelítőül legközelebbi számunkban Virág Bene-
dek pálos költő tömör és nagyszerű jellemzését 
közöljük. (g—yJ 

Csíkszentsimoni Endes Miklós dr.: Boldog 
Báthori László. — A tudós táblabíró lelkiismere-
tes munkával kereste össze az első magyar 
bibliafordító, szentéletű pálos szerezetes töre-
dékes adatait s kutatta föl erdélyi fejedelmekkel 
ékeskedő csáládfáját egészen Szent István koráig. 
Értékes tanulmányát, melyet a budapesti Urak 
Mária Kongregációjában olvasott fel, szélesebb 
körök okulására most ki is adta. Hálával és 
örömmel fogadjuk a pálos hagiográfia ez újabb 
gazdagodását. (P. A.) 

Szenvedő Lelkek Naptára, 1911. — Megfogja 
kezünket és odaállít bennünket a Túlvilág kapu-
jához. Megindító történetekkel hív bennünket 
a tisztítóhelyen szenvedő lelkek megsegítésére. 
Olvassuk el s ajánlju^ főleg azoknak, akiknek 
még friss a sebük, akik kedves elköltözöttjüket 
siratják. Megszerezhető a Szentlélek Szövetség-
ben, Budapest, XI., Ulászló-u. 15. Ára 50 f., 
portóval 60. f. Ugyanott előfizethető «A Lélek 
Szava», havi lap, évi előfizetése 1.70 P. A nap-
tárral 2.20 P, 
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A szeretet, az öröm és a béke Ünnepén, mely 
az első Karácsony szent éjszakáján született 
Betlehemben, szeretetet, örömöt és békét kívá-
nunk minden Olvasónknak ! 

Szent István királyunk napján Sziklatemp-
lomunk ünnepi szónoka Puszta Sándor plébános 
volt, Pécsett Krasznag Jenős dr., magy. kir. 
lelkész. 

Valaki írja. «A közelmúltban a pálos Novénát 
imádkoztam kedvenc keresztfiam egészsége hely-
reállításáért, s végtelen lelkiismeretességgel betar-
tottam az összes erénygyakorlatokat, gyóntam, 
mind a kilenc nap első miséjén áldoztam és 
egész lelkemet beleöntve imámba, esdekeltem 
a számomra oly drága lény meggyógyulásáért. 
Az Ür meghallgatott!» 

Csensztochowai Boldogasszony ünnepén, me-
lyet augusztus 26-át követő vasárnapon, szep-
tember 1-én ültünk meg nyilvánosan, pécsi 
templomunkban Komócsy István dr., prelátus-
kanonok tartotta a főpapi misét, Molnár József 
plébános prédikált. 

Beöltözés! szertartás. Szeptember 8-án négy 
új noviciust öltöztetett be PécsettP. Zembrzuszky 
Mihály pálos perjel. Ugyanaznap hálaadó Isten-
tisztelet volt Sziklatemplomunkban Erdélyért, 
a szentbeszédet Sándor Dénes hittanár tartotta. 

«Szent titkok» címen december 15-én este fél 
6-kor eredeti misztérium játékot ad elő a Kongre-
gáció Otthonban a Sziklatemplom Énekkara, 
Bőbl Ernő, a kitűnő karnagy és szerző rende-
zésében. 

Az Emericana Magyar Betlehemesek címén 
összegyűjtötte a betlehemes gondolat barátait 
és segítségükkel szorgalmazza az igazi keresz-
tény értelemben vett Karácsony megünneplését. 

A betlehemes mozgalom arra törekszik, hogy 
a karácsonyfa mellett fellendítse a szentjászol 
kultuszát, hogy a kereszténység figyelmét ismét 
az igazi karácsonyi szimbólumra, a Betlehemre 
irányítsa. Meg akarják teremteni tehát a Bet-
lehem kultuszát Magyarországon. 

Ebből a szent és nemes célból két bájos, 
finom művészettel megoldott, magyar levegőt 
sugárzó betlehemi képsorozatot bocsátott ki 
1 P-ős árban, az egyiket M. Macassy M. Mag-
dolnától, a másikat Ungváry Sándortól. A leg-
értékesebb külföldi képsorozatokkal versenyző, 
áhítatos Szűz Mária, tündöklő mosolyú Jézuska, 
komoly, szép Szent József, magyarruhás pász-
torok . . . alakjait csak ki kell vágni és olyan 
barlang, istálló elé állítani, amilyent a «betlehe-
mes ezermester» fantáziája csak kitalálhat. 

A kitűnő képek szerkesztőségünk révén is 
beszerezhetők, nagyobb rendelésnél kedvezmé-
nyesebb áron. 

Bemete Szent Pál 1600 éves jubileuma alkal-
mából a Sziklatemplomban este fél 7-kor 
Rem. Sz. Pál ájtatosságot tartunk, melynek 
szónokai január: 

9-én dr. Szívós Donát, bencés főgimn. tanár, 
10-én Sigmond Lóránt, ciszterci főgimn. tanár, 
11-én P.Pungutz Antal, mechitarista, örmény 

kat. lelkész, 
12-én P. Böle Kornél, dömés, szerkesztő, 
13-án P. Horvát Regalát, ferences házfőnök, 
14-én P. Tarcsafalvy Anaklét, ferences hit-

szónok, 
15-én P. Röss Bertalan dr., kapucinus, theol. 

tanár, , 
16-án P. Szabó Pál, karmelita provinciális, 
17-én P. Gelly Bruno, szervita hitszónok. 
Vasárnap Angelo Rótta, pápai nuncius, c. 

thébai érsek, ünnepélyes főpapi misét pontifikál, 
melyen dr. Hóka Imre, érs. tanácsos prédikál. 

Boldog Özséb szentképét Rónay Kázmér festő-
művész készítette el, amint a pilisi erdők sötétjé-
ben ámulva nézi a lobogó lángok csodáját. 
A szentképen egy imádság is van szenttéava-
tásáért s legfontosabb életrajzi adatai. Hama-
rosan kikerül a nyomás alól. 

A felszabadult szatmármegyei Szaniszló köz-
ségben megható családi ünnepségben volt része 
Vezér Ferenc pálos atyának és az őt kísérő 
P. Mihály pécsi házfőnöknek. A Magyar Bálint 
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