
Puszta Sándor: 

Vásárhelyi temető 
A nap, mint véres kotlós 
Ült az őszi fákra, 
Az itt ttbék nem emlékeznek 
Többé a halálra. 

Ezer hajó a csend tengerén, 
Tűnt életek apró foltjai 
S mint bólya ring a szürkülő vizén 
Nem múló fénnyel: Bolyai. . . 

Marosvásárhely, 1940 szept. 10. 

Hargita-csúcs 
Ez már a csúcs, 
Eddig a derék volt, 
Mégis, mégis kicsi folt a zöld, 
Mi alattunk üdén elterül, 
Kis faluk s a nagy Székelyföld. 
Ez már a csúcs, 
Micsoda levegő! 
Mily tiszta dala a fenyőknek. 
Ügy lengnek, mint a lobogók, 
írott betűi az új jövendőnek! 
Ez már a csúcs, 
Azontúl az ég van 
S azon túl a zengő végtelen. 
Azon túl a fényes Hadak Űtja, 
Székelység . . . Isten . . . Történelem . . . 

Erdély, 1940 szept. 13. 

Házsongárd 
Ez hát a híres házsongárdi kert, 
Mult zenél, ahogy a fái közt megyek. 
Oh, mit vittek, mit vittek magukkal 
Két méter mélyben aluvó szemek. 
Oh, mit vittek századuk egéről 
Örömöt? Gyászt? Megalázást s kínt? 
Érzik-e, érzik-e léptem nyomán 
A megváltást: Erdély magyar megint! 

Ez hát a híres házsongárdi kert . . . 
Mint bölcs próféták állanak a kövek. 
Mi lenne, ha . . . ha kő-ajkukra most 
Leszállna a szó, az égi szöveg . . . 
Mit vallanának kő-bölcsek, papok, 
E roppant néma próféták nekünk, 
Ha kijőnének, kik lent alusznak 
Izzóbb csóvába gyúlna fel egünk? 

Néma csend . ... a holtak nem beszélnek. 
Három kis fenyő bámul messze el. 
Szorongtam, hogy hátha mégis szólnál 
Neved betűzve: Brassai Sámuel . . . 

Kolozsvár, 1940 szept. 17. 
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Pálos Szentkút 
1938 folyamán dr. Tóth Kálmán, Kiskun-

félegyháza képviselőtestületének tagja, javasla-
tot tett, hogy a várostól 12 km távolságra levő 
Szentkút nevű, annakidején híres búcsújáró-
helyet a magyar Pálosrendre bízzák. A képviselő-
testület a gondolatot igen nagy örömmel magáévá 
tette s a tárgyalások eredményeként 1940 május. 
5-én P. Besnyő Gyula kinevezett szentkúti pálos, 
perjel, átvette a kegyhely pasztorálását s az új 
alakuló rendház vezetését; P. Borsós Ignác ház-
gondnok s két segítőtestvér segítségével egyelőre 
a régi iskola-épületet használták kolostornak, 
időközben azonban a nyár folyamán hozzáláttak 
egy új kolostor építéséhez, aminek anyagi fedeze-
tét már előre biztosította Pest vármegye és Kis-
kunfélegyháza segélye s a környékbeli hívek ön-
kéntes adakozása. Ám rendkívül nehéz körülmé-
nyek között folyt az építkezés, mikor a feszült 
politikai helyzet s a mozgósítás elvitte az embert,, 
a fuvart s lekötötte az anyagot. Kiss Ferenc, az 
építkezés technikai vezetője, a pálos atyákkal 
együtt bizony sokszor törte fejét, hogyan, hon-
nan s mit lehetne hozatni, hogy mégis elkészül-
jön a ház, mert a telet is a régi épületben tölteni 
nehéz lett volna. A régi pálosok módján a Pécs-
ről nyári pihenésre érkező kispapjaink az atyák-
kal együtt nekigyürkőztek a munkának, fehér 
ruhájukra munkás zubbonyt húztak s nekilátta^ 
a malter keverésnek. A környékbeli lakosság sem 
maradt közömbös az építkezés kimenetele iránt, 
segítettek, támogattak, ahogy tudtak, hol fuvar-
ral, hol emberrel, vagy pénzzel, mire szükség volt 
s így nagy nehezen elkészült a tervezett kolostor-
nak déli szárnya hét lakószobával, házi kápolná-
val s irodával. 

November 3-a nagy ünneppé vált. Kovács 
Vince, váci segédpüspök ünnepélyes szertartások 
közepette szentelte meg az újonnan épült házat s 
helyezte el házi kápolnájában az Oltáriszentsé-
get. Üj mécses gyulladt új tabernákulum előtt a 
széles magyar Alföldön. 

Az ünnepséget lázas napok előzték meg. 
A gyakori eső igen késleltette az utolsó munkákat 
s aggasztotta a rendezőket. November 2-án, 
szombaton még esett, vasárnap azonban meleg, 
napsugaras és tiszta volt az idő. így hát minden-
felől elindultak a hívek a szentkúti kápolna felé. 

Kilenc óra után egymást váltották a gép- és 
lovaskocsik a Pest megye és Kiskunfélegyháza 
képviseletében megjelenő vendégekkel. Dr. Endre 
László, Pest megye alispánja édesapjával, dr. 
Endre Zsigmond ny. főszolgabíróval, dr. Rozs-
nyay Béla félegyházi polgármester a járási fő-
szolgabíróval, dr. Tóth Kálmán, országgyűlési 
képviselő, továbbá a katonaság és a közélet 
képviselői igen nagy számban. 10 órakor érkezett 
autón Kovács Vince segédpüspök, Vedres Béla 
apat-plébános, Zámbó Dezső kanonok-esperes 
és a püspöki titkár kíséretében, 
g Megkezdődött a szentmise. A Petőfi Dalárda 
betöltötte érces hangjával a szűk kis templom 
ö f i i * A . h}v° n é P pedig, messze a templom 
korul, mivel benn hely már nem igen jutott, 
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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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