
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, 

— — — — CL fehér barát 


