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10.000 
előfizetője 

lesz „A fehér barát"-nak, ha minden eISfizetője csak egy újat 

szerez! Merésznek tűnik tán ez a célkitűzés manapság, ami-

kor olyan rohamosan drágul az élet és minden; csak „A fehér 

barát" nem drágul, hanem — ha lehetne — még többet adna 

azért az évi egy pengőért. Mert nem üzleti célok lebegnek 

előtte, hanem a krisztusi „melius dare, quam accipere" önzet-

len apostoli missziója. Minél több ma3yar szívvel akarjuk meg-

találni a kapcsolatot, minél több lelket akarunk szétsugározni 

ebbe a lélektelen világba. Ezzel a szent szándékkal kívánunk 

m i n d e n O l v a s ó n k n a k b o l d o g a b b ú j e s z t e n d ő t. 

Felvétel a Pálosrenübe 
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. 
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Te Deum Infantem... 
«Téged Istengyermeket, Szűzanya Fiacskáját 

dicsérünk. 
Kis Jézus, Isten igéje, Neked zengünk. 
Szegénységünkben Kincsünknek vallunk Téged. 
Póly ácskádban Mindenhatónak hiszünk Téged. 
Neked hódolunk, jászolyban fekvő Királyunk-

nak. 
Az angyalok kórusa, a pásztorok, a királyok, 
öregek és fiatalok s minden szüzek szerelmes 

szóval mind Neked énekelnek: 
Szeretett, szeretett, szeretett kis Jézusunk, Szűz 

Mária Fiacskája! 
Ég és föld Királya! Te értem lettél szűkölködő 

s koldusszegény. 
Mindenek Teremtője! Hol a te hatalmad? 

• Nagy Isten! Hol a te nagyságod? 
Szerelmedet, csupán szerelmedet látom! 
Kicsi Jézus, Szűz Mária Virágszála, Isten 

édes Báránykája, 
Te vagy a mennyei ragyogás nagyszerűKirálya! 
Most a kicsik között is a legkisebb, szegények 

között a legszegényebb vagy. 
Békességet hirdetsz a jóakaratú embereknek. 
Vonzzál Magadhoz szeretetreméltó Király, Sze-

génység Királya! 
Fogadj minket a barlangistállóban, szegények s 

alázatosak legyünk Veled. 
Vegyen gondjaiba minket Édesanyád, oltalmá-

nak pólyáiba göngyölgessen minket. 
Könyörülj rajtunk Jézus, könyörülj rajtunk. 
Rejtsd el Szívedben szíveinket, ott legyen hajlé-

kunk mindörökké Amen. 

Vastagh György : Futás Egyiptomba. 

Egy gonosz porkolábnak 
históriája, 
kiben mindenek okulására megirattatik, mi-
képen bizonyos nevezetű Imre porkoláb isten-
telen ember, jámbor ösek kalastrominak sanyar-
gatója Remete Szent Pál őstől csudálatosképen 

kasztig ált aték.1 

Tudjátok meg atyámfiai, miképen nehéz-
séges lészen bűnösöknek ő hóitoknak utána 
ítéletnek hórája. Mivelhogy senki is őmellet-
tök istápul nem lészen, hanem mindvala-
mennyien akkor nyilván lát tatnak ő vétkek-
nek otsmányságában és mindenek tulajdon 
ő szemikkel meglátják bűnösöknek bűnhödé-
sit. De maga csudálatos Űr Isten irgalmas 

1 Jövőre lesz 1600 éve Remete Szent Pál halálá-
nak (f 341). Ebből az alkalomból közöljük — a 
szerző engedélyével — az Érdy-kódex egyik eredeti 
legendájának ezt a bájos feldolgozását. Leg-
közelebbi számunkat Remete Szent Pálnak szen-
teljük. (A szerk.J 

CL fe.fiér barát 25 



kegyességének nagy vólta, va j méltó álmél-
kodásra ő jóságának telije. Ki meg nem veti 
önöttinek alázatos imádságát, hanem ő bo-
csánatának köntösét megnyomoróllott árva 
bínösökre ő könyörgésiknek miatta ráteríti. 
Mert semmiképen sem akarja az Űr holtát a 
bínösnek, hanem igen nagyon áhít ja újólag 
való Ő hozzája tévültét. Sokszor azonban 
tsudálatosan magához fordítja erköltsöknek 
setétségében járó gonosz embereknek elméje-
ket, ideig való ostorozásoknak kegyelmével 
szívöknek keménységét meglágyítván. Vala-
miképen lát tat ik ama bizonyos nevezetű 
porkolábnak, Imrének példájából, az kinek 
emlékezetös históriáját eleitekben terjesztőm, 
Űrnak ditsőségére és ditsőséges Remete Szent 
Pál ősönknek tisztöletére, miképen követke-
zendő sorjában ekképen. 

Az időben, mikoron írának egyezernégy-
százhuszonkettőben Sigmond tsászárnak ta-
ráinak idein, él vala Diós Győrben néminemű 
porkoláb, Imre nevű, vámosi va jdának fija, 
istentelen gonosz ember, szegényeknek sa-
nyargatója. Senki ő tőle hét vármegyéknek 
határikban békességben nem maradhata , 
hanem mindenek kisziríttetének ezen gonosz 
megvetemödött ördög szolgájának isten-
telenségit viselni. Soha ez ember pihenésre 
nem tére, soha ő szernyő erőszakosságinak 
folytát meg nem szakasztá és teljes vala 
gonoszsággal és rablással és véres kegyetlen 
gyilkolással és minden nemű kincs drágasá-
gok egybe halmoztatásával. Méne ő maga 
képe szerint való emberinek sokaságával 
utaknak árkaiban és jámbor arra utazó ke-
reskedő embereknek ú t jokat állá. Méne 
királi vásároknak sokadalmiban és ottan 
szépen kirakott bötsületes mester emberek-
nek jószágit ő várába hurtzolá. Méne har-
mincadokra és taráinak vámosit mind sor-
ban fosztogatá. És semmit is ő ellene nem 
tőnek királ úr és az országnak n^ggyai 
oszlopi urak, mivelhogy nem vala érkezések. 
Ügy aztán megmarada ez gonosz porkoláb ő 
vakságának setétségiben és minden nemű 
istentelenségeknek táméntalanságában. Űr 
Istennek szent Egyházi és jámbor istenes 
barátoknak Kalastromi is egy is nem vala 
bizton eme pokolbeli léleknek cimborájának 
előlle, mivelhogy nem esmére akadályt 
őmaga előtt és nem tisztölé elvakultságában 
Űrnak tsarnokit. 

Lőn pedig, hogy talála egyszer ő magahit t 
gonosz emberinek seregével becsületes árus 
embereknek országúton utazó kisded csapa-
tára, az kik bártfai sokadalomra Sarlós 
Boldogasszony napjára ő jószágikkal ta r tá-
nak. Ottan istentelenül őket kardoknak élé-
vel szerte űzék, valakik pedig közülök pana-
szolkodni merészelének, gonosz csatlósok 

mind ő mellöket vassal által vijrék. E s vívék 
az ő jószágiknak sokaságát maguk seregének 
köziben ő házuk felé. 

Jöve pedig az úton szembe ővéluk Anzel-
mus frátör, Szent Pál szörzete béli jámbor 
Istennek szolgája és föl emelé ő jog kezét és 
szólei * 

— Istentelen férfiak megálljatok ! 
Támada pedig gonosz indulatnak förge-

tege Imre porkolábnak szívében és mondá a 
b^rá^ii^k * 

— Hitván barát , ki vagy te és honnan 
jössz és kinek nevében állsz az én lovaim 
ú t j ának elejbé? 

Felele pedig Anzelmus f rá tör ekképen: 
— Istennek seregek Urának szolgája va-

gyok és frátör vagyok Remete Szíz Szent Pál 
ősönknek f i ja j i közöl, Győrben való kalas-
t rom f rá tör je és én prédikálni megyek uta-
mon bínbánatnak kegyelmét és Boldog 
Anyánk Máriának szépségét az abonyi hívek-
nek. És én Istennek nevében álla pék a te 
lovaid elejiben, mivelhogy nem tetszik im-
máron az Űrnak a t e gonoszságidnak soka-
sága. Állj meg azért a te u tadon és té r j a te 
lelkedbe, mivelhogy közel vagyon az ítélet 
és rettenetös Istennek az ő igazsága. 

Akkoron kezdé fogait csikorgatni Imre 
porkoláb és kezde szörnyű istentelen károm-
kodásnak fertelmességibe és kiáltá nagy 
haragos indu la t t a l : 

— Köszönd ezen tiszteletes köntösnek 
életedet, gyalázatos bará t és régi Lajos tarái-
nak, ki benneteket fölöttébb istápolván» 
hi tvánokat kegyetlenül ol talmaztatni ren-
dölt. Ki Venéceseken erőt vévén ,hozatá tői-
lök, Budában Szent Pál a tyá toknak testét 
két más apró szentöknek testivel egyetem-
ben nagy készölettel és tisztösséggel. És 
köszönd életedet magyari nagyságos urak-
nak, kik tinéktek örvendetes birodalmokban 
ország szerteszerént külömb-külömb ka-
lastromokat raka t tanak . Azért nem bántom 
hitván életedet, ellenemre járó gonosz kám-
zsás frátör. Hanem elmegyek az te kalastro-
modnak látogatására és ezen oldalamon való 
vas kemény kardnak erősségére fogadom» 
hogy minden barmai toknak sokaságát és 
minden kéneseiteknek drágaságit magam 
kedvére titőlletek elhordatom. Valaki pedig 
minden pilises barátok közöl egy igét is én 
ellenemben szóllani bátorkodnék, erős eskü-
véssel esküszöm, miképpen halálnak halálá-
val halni fogna. Fogjátok meg azért emberek 
ezen barátot és kötözzétek meg az ő kezét. 
Es elmegyünk mostan mind já r t kalastrom-
nak föl dúlására. 

És lőn, hogy megkötözteték o t tan Anzel-
mus frátör és lónak nyergéhez szíj jaztaték és 
istentelenekkel mönni kéntelenít teték és 
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héjában várák őtet prédikállani az abonyi 
hivek, A gonosz porkoláb pedig méne az ő 
csatlósaival nálánál nem külömb társaival 
paulinus remetéknek kalastromában. 

Látá pedig őket nagy pornak föllyhőiben 
közelgeni egy futosó kicsinyded gyermök és 
fu ta kalastrom béli Szuperiorhon Polikárpus 
f rá törhön és mondá neki amaz istentelen 
porkolábnak csatlósit köze-
legni és megkötözve vélük 
Anzelmus frátör t . 

Mikor pediglen érének Imre 
porkoláb és az ő csatlósi ka-
lastrom portájának eleiben, 
szólítá a gonosz porkoláb An-
zelmus f rá tör t és mondáneki: 

— Meglássad mindjárt , 
gyámoltalan barát , hogy meg-
jelentsed jöt tönket a ka-
lastrombéli egyébb barátok-
nak. Serénykedjél, hogy né-
kik erősen meghadjad miké-
pen senki is az mi it t mula-
tásunk ideiglen ő orcáját 
eleinkben mutatni ne meré-
szelné. Mert ha kit barátok 
közül szemeim előtt meglát-
nék, tulajdon ezen kardom-
mal ő fejét kettőbe hasít-
ta tni ne kételkedgyék. Mos-
tan pedig meglásd, hogy ma-
gadat elhorgyad. 

Méne tehát Anzelmus frá-
törSzuperior Polikárpus színe 
eleiben és esék az ő térgyeire-
és szóla: 

-— Atyám, Szuperior, vaj-
keservetes hírnek levék hor-
dójává Istennek öröktől való 
akarat tyából . Nám itt va-
gyon istentelen embereknek 
sokasága a mi kalastromunk 
portájában és gonosz porko-
láb, vámosi vajda fija Imre-
parancsol bennünket eltá-
vozni rablásnak, fosztogatás-
nak, dorbézoló gonosz in-
dulatnak útjából, ha kit pe-
dig meglátna közülünk, tu-
lajdon kezétől megölettetni fogadta. Ó való-
ban boldogtalan fia én ősünknek, Szent Pál 
remetének, ki tulajdon magam feddő, istenes 
igéjével ez elvetemőltnek ördögi indulat ját 
mi ellenünk gerjesztém. J a j immár miné-
künk mind paulinus őseknek, j a j mi árva 
kalastromunknak. Irgasson már mi bennün-
ket mi erőségünk Istenünk Urunk! 

így esenkedék ez jámbor frátör, Polikár-
pus atya pedig és mind az kegyes ősek 
vonólának kápolnába Űrnak oltárának elébe 

és keservetes sírással kezdék ő kínos solos-
májokat, bínbánatnak hét sóltárát ének-
leni. 

A gonosz porkoláb pedig méne ő csatlósi-
val barmoknak istállójába és mind egy lábig 
való jószágokat elhajtatni parancsola. És 
méne lovaknak paripáknak istállójába és mind 
gyönyörűséges állatoknak sokaságát maga 

HH3B • 
• • ' 

Rónay Kázmér : RemeteJSzent Pál. 

kényére maga házának vállójáhon köttetni 
rendelé. És méne sertvés kocáknak óljába és 
a röfögő tisztátalan porkosokat azonképen 
mind elhajtatá. Tahát méne osztán juhök-
nak, báránkáknak, apró jószágoknak házá-
ban és tsirke madaraknak mind ludaknak, 
rucáknak és külömb-külömb szárnyas mar-
háknak házokban és semmit is nem hagya 
jámbor őseknek ő jószágiknak teméntelen-
ségiből, kikkel kegyes magyari nagyságos 
urak őket Szent Remete Pál ősnek tisztöleti-
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bői gyakorlották volna. És járá pintzéknek 
setétségét, két nagy szorkos fáklyákat őmaga 
előtt hordatván és drága vén boroknak 
hordóját mind udvarra és ő házába gurít tatá. 
És látogatá padlásnak grádicsát és tekinté 
kéméneknek keskenségít és mind a füstön 
kitétetett szalonnáknak és mindennémű 
sertvésből metszetett húsoknak gyönyör 
rűséges szeletit leakasztván viteté szeke-
reknek sokaságával maga istentelen koh-
nájában. 

Vala pedig a kalastromnak kertiben Asz-
szonyunk Máriának régi nevezetes mester-
nek kezétől faragtatot t kép szobra, Kit 
mikoron láta ezen gonosz porkoláb, azonnajt 
elvitetni mind az többi ragadománok szerént 
rendelé. Jőve azonban kertésznek ot tan 
rakatot t házából Filep frátör, jámbor igen 
együgyű vén ősfi, kegyes fia Szent Pál a tyá-
nak, kertész frátör, ki házában megmarada 
mindidáig nem hallván semmi fosztogató 
istenteleneknek lármáját , mivelhogy nagyon 
igen siket vala. Jőve tehát ő szívének egy-
ügyűségében és fölemelvén ő kezeit, nem 
akará engedni Boldog Mária Anyánk kép-
mását elvitetni. Kit gonosz latrok megfogá-
nak és suadente diabolo ördögi gonoszsággal 
bottal megverének és ő fejér hosszú szakállá-
nak tisztösségét pokolbeli kezeikkel meg-
ráncigálják. Ottan hagyák pedig szegén vén 
embert ő siralminak keserűségében a kép 
szobortól immár megüresíttetett kőlábnál. 

Ügy aztán gyalázátosan mindenekét ki-
fosztván és ő rablásoknak ocsmányságát 
ördögi kegyetlenségekkel halmoztatván, 
mindeneket üresen hagyának. De maga nem 
merének Űrnak egyházába törni és úgy azért 
a kalastrombeli Kápolna mind benne ke-
nyergő ősekkel a romlást elkerüllé. Kik nagy 
siralmas kéátásokkal könyörgének Űr Isten-
hez erősséges Úrhoz és Boldog Asszony 
Máriához és ő szent ősjökhöz, segítené meg 
őket és büntetné meg az istentelen ördögnek 
cimborája porkolábot. 

És íme nem feledtetének el az ő könyörgé-
sekben. 

Méne a gonosz porkoláb mind csatlósival 
házában és nagy sdombérozó lakomát csap 
vala és evének és ivának ez gonosz emberek 
bará toknak igaz jószágiban és marháiban és 
borában, És minekutána gyalázatos mérték-
telenséggel lakozának, annakutána meg-
részegülének. És vivék Imre porkolábot két 
markos legények az ő ágyába és lefekteték 
és aluvék. 

És íme álmában jelenék neki dicsőséges 
Szent Pál ősönk nagy szép vén ember képé-
ben, fejér hosszú palástban és kemény 
götsörtös mankót ta r tván ő kezében és 
m o n d á : 
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— Alussz-é, te kegyetlen? Ébred j immár ! 
És megébrede a bínös ember és üle az ő 

ágyában és mondá : 
— Vájjon ki vagy te? 
Feleié a szent ős : 
— Én Remete Pál vagyok, az én kegyes 

őseimnek paulinus bará toknak a t tya . 0 te 
gonosz nap ja fogyo t t ! Mire gyetröd, kénzod 
az én f iaimat? Tudd meg immáron, mi-
képen elérkezett a számadásnak hórája, 
mikoron számot vagy adandó a te sáfár-
kodásodról. 

A bínös gonosz porkoláb pedig kezde igen 
izzadni és kenyeregni és térdeire esék és sira 
és mondá : 

— Igen szánom én gonoszságimat Atyám, 
kiket ördögnek intetétül von ta tva igen hal-
mozék rakásra. J a j bánom immár minden 
én bínömet. Irgalmazz azért énnekem Atyám 
és kenyeregj én veszendő lelkemért Úr 
Istennél. 

Felele az Szen t : 
—- Héjába immáron végnapodon erekké 

el kell vesznöd, hanemha ezennel én ennen 
kezemmel eleget veszök ez mái napon' való 
gonoszságidért és penetöncét tar tasz és min-
den fertelmes gazságidat jóvá tészöd. 

Feleié az nyomorólt ember : 
-— Úgy légyen Atyám. Bizonnyal úgy tör-

ténjék, Atyám. 
És mondá Szent Pál Atya : 
— Tehát Úrnak nevében. 
Azt megmondván, annyira kasztigálá őtet 

azon mankónak kemény nyelével, mígnem 
keservesen ja jga ta és veré az ő mellét. És 
elenyészék mellőle a Szent. 

A nyavalás ember pedig felszököllék ágyá-
ból és nagy ivöltést, kiál tást kezde tenni, úgy 
hogy az egész udvar fe l támada. És meg 
beszéllé nekiek, mint j á r t volna és meg muto-
gatván mind há tá t , vállait, miképen fel-
szakadoztak volna az vereségben. 

Mely vereségből tanula és jobbaddá lén, 
parancsolván mind hozzá tar tozóknak, hogy 
senki nem bántaná a jámbor őseket sem 
semmi némű szegény embereket. Annak utána 
nem sok idő múlván az hadban vesze, kinek 
még az testét sem tudha t t ák , hova veszett 
volna. 

Ha ki ezöket kétellené, t u d j a meg, hogy 
semmit is magamtól írni ném merészeltem, 
hanem mind az egészet meg írta légyen némi 
nemű neve veszett kar tuzianus atyánkfia , az 
Urnák egyezerötszázhuszonhetedik eszten-
dejében, kinek szavait meghiggye mindenki.1 

Sík Sándor 

^ m m s
T

zép históriá»-nak egyik darabja (Bp. 1921, Szent István-Társulat). 
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Liturgikus esztendő 
I r ta: Joris-Karl Huysmans1 

Ügy tetszett , mintha az Egyház azt a tövis-
koronát, mellyel a zsidók övezték a Megváltó 
fejét, fölcserélte volna az ünnepkörök litur-
giájának valóban királyi koronájával, az 
egyetlennel, melyet igazán drága ércből és 
meltókép tiszta művészettel mintáztak, hogy 
e§y. Isten homlokára merhessék illeszteni. 

Es a nagy Drágakőmíves azzal kezdte 
művét, hogy az officiumoknak ebbe a fej-
ékébe Szent Ambrus himnuszát foglalta be 
és az Ó-Testamentumból vett invokációt, a 
«Rorate coeli»-t, ezt a várakozástól és bánat-
tól szorongó éneket, ezt a tejes, ibolyakék 
gemmát, melynek vize fölragyog mindegyik 
strófája végén, mikor fölzendül a pátriárkák 
könyörgése a Krisztus annyira várt eljöve-
teléért. 

Es az Advent négy vasárnapja eltűnt az 
euchológium elforgatott lapjaival; meg-
érkezett Karácsony éjszakája : a Yecsernye 
«Jesu Redemptör»-a után, a «Salus»-kor min-
den ajakról felhangzott a régi portugál ének, 
az «Adeste fideles». Ennek a szövegnek naiv-
sága valóban megható v o l t ; mint egy régi 
képen, királyok és pásztorok vonultak el 
benne népies dallamra, mely igen alkalmas, 
volt, hogy elbűvölje, megkönnyítse a lép-
delés szinte katonás ritmusa által a hosszú 
vándorlást, melyet a híveknek el kellett 
végezniök, hogy kunyhóikból a távoli váro-
sok^ templomaiba jussanak. 

És észrevétlenül, láthatatlan forgással, 
mint az év is, a kör odábbfordult, megállott 
az Aprószentek ünnepénél s akkor mint 
valami vágóhídi növényzet, mint egy csokor, 
melyet bárányok vérével öntözött talajról 
szedtek, kivirult a vörös és rózsaillatú 
sequentia, Prudentius «Salvete flores mar-
tyrum»-a ; a korona továbbmozdult és meg-
jelent Sedulius Vízkereszt ünnepére írt éneke, 
a «Crudelis Heródes». 

Most megsúlyosodtak a vasárnapok, a 
violaszínű vasárnapok, melyeken nem hal-
lani már a «Glória in excelsis»-t, amikor 
Szent Ambrus szerzeményét, az «Audi be-
nigne»-t énekelik és a «Miserere»-t, ezt a 
hamuszínű zsoltárt, mely talán legnagyobb 
remekműve a szomorúságnak mindazok kö-
zött, miket a gregorián énekek sorozatából 
merítet t az Egyház. 

Jö t t a Nagyböjt, melynek ametisztjei ki-
húnytak a vízszínű kristályok ázott szür-
kéjében, a kvarcok ködös fehérségében és 
az «Attende Domine» nagyszerű könyörgése 

1 Részlet a nagy francia író «Ütőn» c. liturgikus 
regényéből. 

fölbúgott a boltívek alatt. Ez az ének, mely 
mint a «Rorate coeli», az Ó-Testamentum 
szövegéből származott, ez a megtört, alá-
zott, a vétkek megérdemelt büntetéseit elő-

Ysoroló ima, ha nem is fájdalmasabb, de 
mindenesetre még komorabbá és sürgetőbbé 
lett, mikor refrénjének kezdő versszakában 
meghangsúlyozta, összefoglalta a bűnök már 
mesgyónt vallomását. 

Es a koronán egyszerre, a Nagyböjt 
fáradt tüzei után, kigyulladt a Passzió égő 
kárbunkulusa. A megzavart égbolt kormán 
vörös kereszt ágaskodott és dörgő hurrák és 
panaszos jajongások üdvözölték a fa vérző 
Gyümölcsét; és a «Vexilla regis» megismét-
lődött Virágvasárnapon, hozzácsatolva For-
tunatus szövegéhez azt a zöldelő himnuszt, 
melyet a pálmalombok selymes neszével 
festett alá : Théodulphus «Glória, laus et 
honor»-át. 

Azután összezsugorodott és elhalt a drága-
kövek tüze. A gemmák izzása után az ob-
szidiánok, a fekete kövek elhamvadt üszke 
következett, nem verve fényt s alig emel-
kedve ki foglalatának fakult aranyából; 
megkezdődött a Nagyhét ; mindenütt a 
«Pange lingua gloriosi» és a «Stabat» sóhaj-
tozott a boltozatok öblében; felhangzott 
az Officium Tenebrarum, a siralmak és a 
zsoltárok, melyeknek lélekharang kongása 
megrebbentette a barna viaszgyertyák láng-
ját ; és minden állomás után, a zsoltárok 
végén, egy-egy gyertya kialudt és kékes füst-
jének karikái szétpáráztak az ívezetek át tört 
árkádjai között, mikor a kórus újra bele-
fogott a panaszok megszakított sorozatába. 

És a korona még egyet fordul t ; a zenei 
rózsafüzér gyöngyei tovább peregtek és 
minden megváltozott. Jézus feltámadt s az 
orgonákból az ujjongás énekei szökelltek 
elő. A «Victimae Paschali laudes» a mise 
evangéliuma előtt áradozott és Saluskor az 
«0 filii et filiae», mely valóban a tömegek 
mámoros örömének megzendítésére készült, 
kirohant és örvénylett az orgonák kacagó 
orkánjában, mely kicsavarta a pilléreket és 
levegőbe emelte a hajókat . 

A sátoros ünnepek most nagyobb idő-
közökben következtek egymás után. Menny-
bemenetelkor Szent Ambrus nehéz és fehér 
kristálykövei töltötték ki ragyogó vizükkel 
a foglalatok apró medencéit.; a rubintok s 
gránátok tüzei újra kigyulladtak a Pünkösd 
karmazsin himnuszában és bíborszínű szö-
vegeiben, a «Veni Creator» s a «Veni Spiri-
tus»-ban. Elmúlt a Szentháromság ünnepe, 
melyet Nagy Szent Gergely quartinái jelez-
nek s Űrnapkor a liturgia a legcsodálatosabb 
ékszertokot vehette elő örökölt kincsei közül: 
Szent Tamás officiumát, a «Pange linguá»-t, 
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az «Adoro te»-t, a «Sacris Solemniis»-t, a 
«Verbum Superbum»-ot és főként a «Lauda 
Sion»-t, a latin és skolasztikus költészetnek 
ezt a páratlan remekművét, ez elvonult-
ságában is oly szabatos, világos és rímes 
formájában oly határozott himnuszt, melyet 
a gregorián zenének leglelkesebb' s talán 
leghajlékonyabb dallama burkol körül. 

A kör még tovább csúszott, bemutatva 
lapjain a harmadiktól a huszonnyolcadikig 
terjedő vasárnapokat, melyek Pünkösd után 
következnek, a zöld keresztjáró napokat és 
megállott az utolsó szakasznál, a Mindszen-
tek oktáváját követő vasárnapon, a temp-
lomok fölszentelésének ünnepén, melyeket 
megtömjénezétt a «Coelestis urbs» régi stan-
cáival, bár ennek töredékeit VII I . Orbán öt-
vösei hibásan illesztették össze faragatlan an-
tik drágakövekből, melyeknek homályos vize 
csak ritka villanásokban elevenedett meg. 

A liturgikus évnek, a vallás koronájának 
karimája azokban a misékben forradt össze, 
melyekben a Pünkösd utolsó vasárnap evan-
géliuma, Szent Máté szerint, valamint a 
Szent Lukács evangéliuma is, melyet az 
Advent első vasárnapján mondanak, Krisz-
tusnak azokat a szörnyű jövendöléseit is-
métli el, miket az idők vigasztalanságáról 
és a világ meghirdetett végezetéről mondott . 

Ez még nem minden . . . Az ünnepkörök 
koronájába, kisebb ékkövekhez hasonlóan 
illeszkednek bele a szentek ünnepeinek 
imái, melyek kitöltik az üres helyeket és 
kiegészítik a ciklus díszítését. 

Elsősorban a Szent Szűz gyöngyei és 
gemmái, antifónáinak ragyogó drágaságai, 
kék szafírjai, halavány rózsaszín rub in t j a i ; 
azután az «Ave maris stella» oly fényes, oly 
tiszta akvamarinja ; s a Hétfájdalom ünne-
pén az «0 quot undis lacrymarum» könnyek-
től sápadt topáza, a «Stabat» megalvadt 
vérszínű jácintköve ; majd az angyalok és 
a szentek ünnepei morzsolódnak, az apos-
toloknak, az evangélistáknak, az egyedül-
álló vagy csoportos mártíroknak szentelt 
himnuszok, a húsvéti idő alatt, vagy ra j t a 
kívül, azután a hitvalló pápáknak és a többi 
hitvallóknak, a szüzeknek, a szent asszo-
nyoknak ünnepei, melyeknek mind meg-
vannak a maguk sequentiái, saját szövegei, 
közöttük néhány igen naiv, mint például 
Paulus Diaconus quartinái, Keresztelő Szent 
János születésének tiszteletére. 

Végül pedig a Mindszentek a «Placare 
Christe»-Vel és a «Dies irae» tercináinak félre-
vert hármas halálharangütéseivel, melyek a 
halottak emlékére szentelt napon konganak. 

A költészet mekkora tőkéjét, a művészet 
micsoda lat ifundiumát bírja az Egyház ! 

(Franciából ford. :. Várkonyi Nándor.) 

Régi pálos kolostorok 
Erdélyben 

Ki-kicsorduló könnyel hal lgat tuk ez év 
szeptemberében a magyar rádió közvetíté-
seit Erdélyből . . . Ezekben a forró és csodás 
napokban csakugyan sírva vigadott a ma-
gyar. És könnyeit a férfi sem szégyelte! 
Zokogva uj jongtunk Kolozsvár . . . felsza-
badulásán ! A szónokok küzdöt tek szavaik-
kal és könnyeikkel. S megrendítő valóság 
lett a magyar Hiszekegy reménytelen re-
ménysége : «Hiszek Magyarország feltáma-
dásában !» Húsz éve zúg ez a dacos ének, 
húsz éve zokog ez a kétségbeesett, konok és 
hihetetlen hit, mely végre á t tör te a sötét 
magyar felhőket s ráragyogtat ta a széke-
lyekre is az igazság tündöklő n a p j á t ! 

De amint a magyar ember felhős lélekkel 
gondol azokra, akik még odaát maradtak, 
úgy gondol a pálos bará t is azokra a régi 
kolostorokra Erdélyben, melyek közül talán 
soknak már a romja is e l t ű n t . . . 

Ped ig v a l a m i k o r huszonegy pálos kolostor 
virágzott Erdélyben. Neveiket jobbára már 
csak fakó Annaleszeink őrzik. A legelső, 
melyről pontosabb följegyzéseink vannak : 
a gyulafehérvári Szent Erzsébet monostorunk. 
Szluha Demeter pálos történész szerint 
1316-ban «restauráltatta» Demeter erdélyi 
püspök, tehát már előbb kellett alapítva 
lennie: A técsői, kápolnai és kökényesi kolos-
toroknak is ma jd csak a nevük maradt 
fenn. (L. : Kisbán Emil dr. : A Pálosrend 
története.) A kalodvairól, melyet Sarlós 
Boldogasszony tiszteletére szenteltek, Ró-
bert Károly és Nagy Lajos királyaink bő-
kezűsége jobban gondoskodott, «de hogy ki 
volt az alapítója, vagy mikor keletkezett, 
csak az isteni Annaleszekben van följegyezve, 
amit majd akkor ismerünk meg, amikor az 
írott könyvet előhozzák» az utolsó napon 
(Eggerer : Annales, I. 136.). A Szent Jero-
mosról nevezett nagyváradi kolostornak is 
Csak jótevőit ismerjük, a Fügi nemeseket, 
Mórt és Jánost , kikre a szentéletű perjel, 
Fráter Hektor volt nagy hatással, csodálatos 
gyógyításai révén ; ta lán ők is neki köszön-
hették egészségüket. 

1350-ben alapí tot ta Tóth János és Bulgár 
László a marosszéki Boldogasszonyról neve-
zett pálos kolostort Székelyházán, vagy Szent-
királyon. De már Buzgón a Szent Miklós 
tiszteletére épült kolostornak csak a perjelét, 
Fráter Pál t ismerjük 1361-ből, míg «az 
alapító neve és az alapítás éve a krónikás 
tollában felejtődött» (Eggerer : Annales, 
I. 136.). A nyárádi monostorról is csak 
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Pázmány katalógusából értesülünk. 1363-ból 
jegyezték fel, hogy a máramaros-remetei 
kolostornak több malmot adományozott 
Nagy Lajos király. 

1384-ben építtette Goblinus erdélyi 
puspok a szentmihálykövi Mária-monostort, 
melyet utóda Czudar Imre püspök csanádi 
dezsmájából dotált (1396); ennek a monos-
tornak volt híres perjele Pozsonyi János, 
kinek a Szeplőtelen Fogantatásról szóló 
prédikációira a külföld is felfigyelt (R. P. 
Vélasquez S. J.). A szilágyi kolostort losonci 
Bánffy György és László 1413-ban, a póka-
Jalvit pedig László szebeni prépost 1416-ban 
alapítot ta . A Temes folyón túl fekvő béla-
kövi kolostorról pedig csak akkor szereztünk 
tudomást , amikor a török elpusztította 
bárom mással együtt. 

A Nagyváradtól délre fekvő kápolnai 
monostort, melynek alapítása még a XI I I . 
századba nyúlik vissza, ugyancsak a török 
dúlta fel, foglyul ejtve 20 testvért és elöl-
já ró jukat , aki bánatába bele is h a l t ; a 
monostort 1474-ben Tordai András és László 
restaurál tat ták. Öt évvel előbb szentiványi 
Székely Mihályné hagyta egész veresegyházi 
bir tokát a Boldogasszony erdélyi kolos-
torára, amely valószínűleg a szentmihály-
kövi lesz. A szentkirályi, vagy székely házi 
kolostornak Illés fia Mihály vaj da és feleségé, 
Toldalaghy András leánya Zsófia : toldalagi 
halastavukat és malmukat s ha utódok 
nélkül halnának meg, összes toldalagi, fara-
gói, móróci és erthyei birtokaikat adomá-
nyozták. Ugyanerre a kolostorra testálta 
1497-ben Tófalvai Gergely minden ingó és 
ingatlan vagyonát, a következő évben pedig 
tófalvai, szentgyörgyi, csuti, enyerei és 
szökési birtokait íratta az atyákra Tófalvai 
András. II. Ulászló király is jótevője volt a 
gyulafehérvári, remetei '(Máramaros) és ka-
lodvai pálosoknak. 

De a Rend örvendetes erdélyi gyarapo-
dása mellett a szomorú eseményekét is föl-
jegyzik a krónikák. 1514-ben a parasztláza-
dás tömegei a Nagyvárad melletti Szent 
Jobb kolostorból, melyet 1493-ban vettek 
á t a bencésektől IV. Sixtus engedélyével, 
hurcoltak el egy pálos atyát , kit a város 
közepén le is fejeztek. Ám hiába erősítették 
meg várszerűen 1550-ben az apátságot, 
néhány év múlva el kellett hagyniok épúgy, 
mint a kápolnait, a gyulafehérvárit, a 
nagyfaíusit (al. 1325), stb. a török m i a t t . . . 

* 

Másfélszáz évig hallgatnak a krónikák. 
Az ősi pálos klastromok hangtalanul és 
nyomtalanul belevesznek a középkor el-
süllyedt és halott világába. Űj sebek fáj-

nak, ú j gondok égnek. Ú j utakon botorkál 
az emberiség. Új hajnalokra vár. A régi 
világ eltűnt s az új nem igen jobb a réginél. 
Az ország még vérzik s az Egyház csak 
most kezd magához térni halálos álmából. 
A török már kitakarodott, de a romok még 
füstölögnek. Több, mint száz kolostorunk 
hamvadt e l ! 1701-ben csak 13 magyar 
pálos kolostort tud felsorolni a bécsi nuncius 
s ezek között egy sincs erdélyi! Az újraéledő 
katolicizmus valóságos misszionáriusokat 
küld a régen virágzó, de most elvadult vidé-
kekre. Köztük pálos misszionáriusok is 
behatolnak Erdélybe s oly eredménnyel 
prédikálnak, hogy még abban az évben 
(1701) két helyen telepítik le őke t : Tövisen, 
hol altorjai Apor István gróf a még Hunyadi 
Jánostól alapított pálos kolostort építteti 
uj já s három oltárös templomát a következő 
évben szenteli fel Illyés András erdélyi 
püspök a Boldogságos Szűz tiszteletére és 
Illyef alván, hová Nagy Mózes, szentéletű 
világi pap hívja meg őket, egy fatemplom 
és népiskola gondozását bízva Székely And-
rás, pálos atyára. 

1714-ben a Rend konfrátere gróf Mikes 
Mihály Tordán telepítette le a pálosokat 
P. Gálffy Márton vezetésével. Ugyanebben 
az évben Bárczay György özvegye, Boldog-
falvy Klára a tövisi rendházat adományozta 
meg gazdagon, mely a kuruc felkelések 
idején sokat szenvedett. Nagyváradra is 
visszakerültek a pálosok, de nem a régi 
helyükre (Szent Jeromos egyházába), hanem 
Okolicsányi János erdélyi püspök 1736-ban 
a ferencesek templomát bízta gondozásukra, 
melynek orgonáját ghimesi Forgách Pál 
gróf, harangját Babarczy Ferenc adomá-
nyozta. Mivel azonban a Körös folyó ára-
dásai sok kár t te t tek a kolostorban, 1740-ben 
Csáky Miklós Antal váradi püspök, Fejér Pál 
tartományfőnökünk kérésére, Váradolaszira 
telepítette á t őket. A rendháznak a püspökön 
kívül nagy jótevője volt Beöthy Imre, Makai 
Ferenc, Nagy Mihály, Boronkay Sándor, 
Beöthy Gábor s a már említett ghimesi 
Forgách Pál gróf, pozsonyi prépost és váradi 
kanonok, később pécsi püspök. Az új rend-
ház 1748-ban teljesen fel is épült. Tagjait 
buzgó működésükért igen megszerették a 
váradiak. A püspök kívánságára s a rendi 
Tanács hozzájárulásával közülük néhányan 
a szemináriumban is tanítottak. A , szent-
életű P. Péchy Demeterről (f 1755) halála 
után úgy nyilatkozott egyik nagy tisztelője, 
Fábry Jakab váradi kanonok, hogy nem 
annyira érte, mint hozzá imádkozik és misé-
zik, kérve mindig segítségét. A Rend fel-
oszlatása előtt tíz évvel (1776) létesült a 
szatmárnémeti pálos kolostor, melynek éle-
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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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tudomást szereztek arról az ősrégi jóslatról, 
mely szerint Júdeából egy nagy király fog 
sarjadni, kire világ-szerep vár. Az pedig, 
hogy nagy emberek születését és halálát ki 
lehet olvasni a csillagokból, ama kor hitéhez 
tar tozott , hisz még ma is sok híve van az 
asztrológiának. 

Nos és Jézus születésekor — fűzi tovább 
Karrer —, «csillag» hukkant "fel az égen. 
Kepler, világhírű csillagász, úgy véli (bár 
ú jabban kétségbe vonják. A szerk.), hogy a 
Jupi ter és Saturnus ama feltűnő csillagállásá-
ról lehetett akkor szó, mely pontos asztro-
nómiai számítások szerint a kereszténység 7. 
esztendejében a déli égbolton ismételten lát-
ható volt». 

Ebből az is következik, hogy a keresz-
tény időszámítás nem pontos. 

A napkeleti bölcsek számáról sincs ponto-
sabb adatunk. A hármas szám csupán a II. 
század egyik értesítésében merül fel, míg van 
olyan ősrégi hagyomány is, mely tizenkettes 
számról tud. Lehet, hogy a kíséretet is bele-
számítják, bár az is lehet, hogy párhuzamot 
akarnak vonni az apostolok számával. 

«Maga a királyok elnevezés — folytatja 
Karrer, — melyet szintén hiába kutatunk 
Máté evangéliumában, valószínűleg Izajás 
60, 6. részéből való : «Arábia és Sába királyai 
ajándékot hoznak». Ezzel szemben a kara-
vánnak vallásos célja világos és határozott. 
«Hódolni» kívánnak a Messiás színe előtt, 
vagyis, hogy pontosan fordítsuk le : «lábai 
elé akarnak borulni», ami az akkori színes 
nyelv-használat szerint a vallásos imádatnak 
felel meg». 

Nagyon érthető, hogy Heródes, kit kor-
társai Nagynak mondtak, bár Gonosznak 
kellett volna mondaniok, igen «megijedt» és 
vad rémület fogta el, hallván a mágusok 
megjelenésének hírét és jövetelük célját, 
hisz tud juk , milyen féltékenyen őrizte hatal-
mát s mennyire nem voltak lelkiismeret-
furdalásai, még rokonaival szemben sem, 
hogy t rón já t akár vérrel is megszilárdítsa. 

És éppen úgy érthető az a^ha tás is, 
melyet a bölcsek érkezése a nép körében 
keltett , hisz csalhatatlan jelnek vették a 
Megígért közeledtének bizonysága mellett. 

Hogy azután az ismeretlen zarándokok a 
keresett Gyermek eredetéről mint kaptak 
felvilágosítást, azt a Máté evangélium 2, 
4—8 tá r j a elénk. Az ajándékokról megjegyzi 
Karrer, hogy «azok amaz idők megszokott 
ajándékai voltak, ha valami nagyon értéke-
set akar tak ajándékozni. A tömjén csakúgy, 
mint a mirrha, nem csupán szertartási célo-
ka t szolgált, hanem fűszeres vegyületként 
keverték illatos kenetekhez, illetve borhoz. 
Az a képletes éftelem, hogy az arany a királyi 

méltóságot, a tömjén az isteni méltóságot, a 
mirrha pedig az áldozat komolyságát jel-
képezi, ^ régi egyházatyák finoman szim-
bolizáló magyarázata». 

Különben, az evangelista kifejezés-módját 
figyelve, a nagyjelentőségű találkozás már 
nem abban a barlangban történt, melyben a 
Megváltó született, hanem házban, hová idő-
közben költözhetett oda a Szentcsalád, 
körülbelül Jézus születése után egy eszten-
dővel. „ 

A mágusok hazaindulását így magyarázza 
Karrer : «A bölcseknek a Magasságból jövő 
megvilágosítás mutat ta meg a hazavezető 
helyes u ta t és ezzel a három király el is tűn t 
az evangelista látóhatáráról. De a későbbi 
legenda-kör temérdeket tudot t róluk regélni. 
Arc-színükről, nevükről és miegymásról. 
«Gáspár, Menyhért és Boldizsár» kedvenc 
alakjai maradtak a középkori népköltészet-
nek és a jámbor nép házi szokásainak, mely 
utóbbiak mindmáig sem haltak ki, míg az 
értékes ládikókba rakott mondaszerű erek-
lyékért városok vetélkedtek a nemzeti büsz-
keség és a vallásos áhítat furcsa keverékével. 

Ezzel szemben az evangelista szinte 
ridegnek tűnik a maga szűkszavú tárgyila-
gosságával. Viszont az ő számára, de a mi 
számunkra is, jóval mélyebb vallásos értel-
met rejt ez a história, mert tudtunkra akarja 
adni azt, ami különben is állandó témája 
volt az ősegyháznak a kinyilatkoztatás 
magyarázatánál, nevezetesen, hogy Isten-
nek az ő Országába és az Üdvösségbe való 
kegyelmi vezetése éppenséggel nincs korlá-
tozva ama népre, mely rátartian Isten vá-
lasztott népének nevezi magát, hanem majd 
«népek jönnek napkeletről és napnyugatról 
és letelepednek Ábrahámmal, Izsákkal és 
J á k o b b a l . . . » 

«És — jegyzi meg mélységes realitással 
Karrer, — még ennél is jóval többet jelen-
te t t ezeknek a pogányság sorából kikerült 
«előkeresztényeknek» megjelenése, mert i t t 
vált első ízben láthatóvá az a tragikum, mely 
vörös fonálként húzódik végig Jézus egész 
életén és ugyanúgy Isten Országáén. A hiva-
talos tekintélyek és mindazok, akiktől em-
berileg elvárhatnék, hogy ők valók elsősor-
ban a vezetésre, a valóságban igen gyakran 
ellene szegülnek a kegyelemnek és ha ra j tuk 
múlik, az időben Krisztus, később pedig 
Krisztus Egyháza már réges régen tönkre-
ment volna ! A döntő percekben azonban 
Isten szenteket ébreszt, kik fogékonyak a 
«csillag» iránt. És ezek, kik előbb «kívüláll-
tak» és személyesen kellett az üdvösség ú t já t 
megkeresniök, felmagasztaltatnak és új uta-
kat vájnak az Isten Országa felé.» 

Dr. Horváth Józsefné 
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Ima-mozaik 
Remete Szent Pál tiszteletére 
I r ta: Fráter Jácint 

Szent Pál, Rendünk Pátriárkája! 
Te ismeretlen akartál maradni a földön és 

eltemetted nevedet és életedet Thébaisz 
zord pusz t á j ában . . . De Isten máskép akarta. 
Fölmagasztalta alázatosságodat. Nemcsak 
nevedet tet te ismeretessé, hanem ezreket és 
ezreket toborzott köréd a magányban, hogy 
utánozzák csodálatos életedet. 

Ó, könyörögj értünk, hogy a magyar pusz-
ták hűséggel virrasztó pásztortüzei le-
gyünk ! Hogy a magyar álmok imádságos 
őrei legyünk. Hogy a te méltó fiaid legyünk ! 

Szent Pál, remeték vezére! 
Micsoda élet-szentségről beszélhetett re-

metebarlangod ! A hideg kő áttüzesedhe-
te t t forró Istenhez kívánkozásodtól ! A bar-
lang sötétje felragyoghatott, amikor Vele 
beszélgettél. A csillagok tisztelettel és né-
mán hallgatták istenes énekeidet. Az egész 
puszta, még a vadállatok is, csodálatára 
siettek önmegtagadásaidnak. Holló hozta 
mindennapi kenyeredet, mit az Atyától kér-
tél. Köntösödet magad készítetted pálma-
levelekből. Szomjadat friss forrásvíz kris-
tálya oltotta. És szívedet Isten szerelme 
gyúj tot ta lángra ! 

Szent Pál, anaforéták atyja! 
A görög szó a világtól való teljes elszaka-

dást jelzi. Nos téged, az bizonyos, semmi sem 
fűzött a világhoz. Múló örömeiben nem ta-
láltad örömödet. Gazdagságát, dicsőségét, 
melyre a kapzsik és irigyek sziüntelen les-
kelődnek, szívesen cserélted föl Krisztus 
szegény és rej te t t életével. Az apostollal, 
védőszenteddel, Szent Pál apostollal a világ 
minden pompáját szemétnek tar to t tad Krisz-
tus szeretete mel le t t ! Nemcsak testben 
szakadtál el a világ minden hiúságától, ha-
nem lélekben is : életed legszebb prédiká-
ció volt arról, hogy Isten egyedül elegendő 
a léleknek ! 

Szent Pál, a monasztikus élet mestere! 
Monachos, vagyis szerzetes, Jenő pápa 

értelmezése szerint, «egyedül szomorkodót» 
jelent. Lehet üdvösen is szomorkodni egye-
dül : a bűnökért 1 Ez a gondolat vezette 
szerzetbe az első vezeklőket. A remeteség-

ből később coenobiumok fejlődtek : közös 
életet élő monostorok. 

Amikor a magyar erdők mélyén az egybe-
gyülekező lángok látomása erre a fejlődési 
fokra terelte a pilisi remetéket , Boldog 
Özséb és társai méltán választot ták példa-
képüknek Remete Szent Pál t , a; «monasz-
tikus élet fejedelmét», mint egy beuroni 
szentkép ábrázolja, kinek magányos vezek-
lése megszámlálhatatlanul sok tan í tványt 
vonzott, t ud tán és akara tán kívül, maga 
köré. Ó, szent Atyánk ! Veled akarok én is 1 
szomorkodni : a magam és a világ bűneiért I 

Szent Pál, magány kedvelője! 
De mennyire megkedvelted Te a magányt . 

Amikor rokonod gyilkos kapzsisága következ-
tében Thébaisz pusztá jában bujdostál , talán 
magad sem gondoltad, hogy többé innen nem 
térsz vissza. De a csönd, az egyedülvalóság, a 
szinte tapintható Isten-közelség, ami már 
annyi nemes lelket rabul e j te t t , Téged is 
megbűvöl t ! Megszeretted a magányt , mert 
sok keserű hányódás u tán benne ta lá l tad meg 
édes nyugalmadat . Ó, boldog egyedülvaló-
ság ! Ó, egyedülvaló boldogság ! Aki még 
nem merült el szent mélységeidben, nem is 
sejti talán szépségedet! Sok ember fél egye-
dül m a r a d n i : lelkiismeretének kérlelhetet-
len szemrehányásaival! Nincs bátorsága 
önmagával szembenézni s Isten szemébe 
nézni! A zajba menekül, hogy az túlhar-
sogja lelkének rettenetes háborgásá t ! Pedig 
micsoda öröm az alázatos magunkbanézés ! ! 
Remete Szent P á l ! Kedveltesd meg velünk 
a m a g á n y t ! 

Szent Pál, a tökéletesség buzgó művelője! 
Buzgón kívántad és buzgón művelted 

lelked tökéletességét, Atyánk ! Hiszen egyik 
a másik nélkül meg nem lehe t ! Miért va-
gyok én olyan lanyha a tökéletesség ú t j án? 
Mert nem kívánom buzgón ! Csak az halad 
előre, aki akar előrehaladni! A félig aka-
rások és meddő vágyak inkább hát ravet ik a 
lelket, nemhogy előresegítenék ! Vagy ko- . 
molyan kell dolgozni, vagy inkább sehogy ! 
Vagy hideg légy, vagy meleg ! Ára' lelked 
művelésére, fogadalmaidnál fogva, kötelezve 
vagy és hidegnek lenni nem szabad ! A lan-
gyost pedig útál ja az Ür ! Buzgón kell t ehá t 
törekedned a tökéletességre ! És buzgósá-
godnak lángolónak és termékenynek kell 
lennie ! 

Szent Pál, szegénység mintaképe! 
A bethlehemi istálló sem volt fényesebben 

berendezve, mint a te barlangod ! De minek 
is lett volna? Minek a szükségét, vagy hiá-
nyát érezted, amikor mindened megvolt 1 

34 CL fehér barát 



A te mindened : az Isten ! Kívüle kíván-
hat tá l-e egyebet? 

íme, ezért let tünk mi is szegények ez 
életben, hogy gazdagok legyünk Istenben ! 
Ezér t mondtunk le minden földi dologról, 
hogy annál szorosabban ragaszkodjunk az 
égiekhez ! Nem akar juk szívünket idekötni, 
hanefri egyedül Hozzád, Uram ! Ez foga-
dalmunk értelme ! 

Szent Pál, az alázatosságnak különös ékessége! 
Egyike a legmeghatóbb jeleneteknek Re-

mete Szent Pál életében, amint azt Szent 
Jeromos gyönyörű tollával följegyezte, ami-
kor Remete Szent Antallal azon tanácstalan-
kodnak, hogy ki szegje meg előbb a holló-
hozta kenyeret. Az egyik mondja : Te vagy 
az idősebb, Neked kell ! A másik mondja : 
Te vagy a vendég, Neked kell! így vetél-
kedik egész estig a két szent öreg. Végül is 
nincs más megoldás, mint egyszerre törni 
a kenyérből. 

Több szerénység a felebaráttal való érint-
kezésben nekem sem ártana. Nem kell föl-
tétlenül mindig magamnak követelnem az 
elsőséget mindenben. Jusson más is szóhoz. 
Nincs szebb az alázatos szerzetesnél, amint 
nincs visszataszítóbb az ellenkezőjénél! 
E miat t szerették úgy szent Rendünket kirá-
lyaink, főuraink s az egész magyar nép. Az 
alázatosság katexochén pálos erény ! 

Szent Pál, tisztaságnak dísze! 
Az a kilencven év a pusztában nem múlt 

el viharok és kísértések nélkül bizonyára. 
Az ember mindenütt ember marad. A test 
mindig a lélek ellen lázad. S a képzelet sok-
szor elevenebb és veszedelmesebb képet tud 
elénk varázsolni a valóságnál . . . Ismerjük 
Szent Jeromos irtózatos vergődését a ma-
gányban, melyben a római estélyek káprá-
zatos fényeit lát ta felvillogni. 

Nem valószínű, hogy Szent Pál, aki talán 
Nagy Sándor híres metropoliszában, Alexan-
driában, nevelkedett s egész fiatalon vonult a 
pusztába, mentes lett volna minden kísér-
téstől. De az sem kétséges, hogy mindig hű 
maradt Urához, hogy az ő szeretete erősebb 
volt mindennél ! Oly szépen jegyzi meg Szent 
Jeromos róla írva, hogy magyon szerette 
Istent». Igen, csak így lehet legyőzni a tisz-
tátalanság ördögét! 

Szent Pál, Keresztelő Szent János igaz követője. 
Ő is egész fiatalon vonult a pusztába 

Jerikó mellett. Ott remetéskedett vagy har-
minc évig. Imádságban s böjtben töltve éle-
té t . Ruházata teveszőr volt. Szava, mint a 

pusztában kiáltónak szava ! De mégsem 
szállt el nyomtalanul. Az Űr ú t já t kellett 
előkészítenie. A gőg halmait lehordania s az 
álnokság gödreit betöltenie. A görbe utakat 
egyenesekké s a butykásakat simákká kellett 
tennie. A tiruszi kereskedőktől s a cezareái 
légionáriusoktól kezdve a Templom rókáiig 
és béljósaiig mindenkinek hirdetnie kellett, 
hogy közel van már az Isten Országa ! Hogy 
bűnbánatot kell tartani. És meg kell ke^ 
r e sz te lkedn i . . . 

Remete Szent Pál hivatása más volt. Neki 
mindvégig a pusztában kellett imádkoznia és 
böjtölnie, hogy az üldözések vihara meg-
szűnjön már, mely tövestől akarta kitépni 
Krisztus Egyházát. Tudjuk, nem imádkozott 
és nem böjtölt hiába ! 313-ban jelent meg a 
milánói rendelet. Az üldözések vihara meg-
szűnt. Krisztus Egyháza kilépett a katakom-
bák homályából. S elindult diadalútján. 

Szent Pál, tiszteletreméltó Atyánk! 
ősz szakállal, jóságos, törődött, imádsá-

gos arccal, kenyeres hollóval, pálmafa tövé-
ben ábrázolnak festőink, Tiszteletreméltó 
Atyánk ! Szeretjük a te képeidet. Oltárainkra 
helyezzük. Pecséteinkre nyomjuk. Köny-
veinkbe rakjuk. Januárban ünnepedet nyolc 
napig nagy fénnyel ünnepeljük. Himnuszo-
kat zengünk tiszteletedre és ereklyéidet nyil-
vános hódolatra kitesszük. Remete Szent 
Pál, könyörögj értünk ! 

Szent Pál, a nagy Király hűséges szolgája! 
Frank Cézár hatalmas 150. zsoltárának 

dübörgő kórusa zúg ebben a pár szóban : 
a nagy Király ! A Krisztus Király ! Kinek 
nevére megdobban a vén föld szíve. És sze-
líden zsolozsmázik a tenger. És suttogóra 
fogják harsány hangjukat a szilaj szelek . . , 

Te nagy, Te édes, Te örök Király ! Oly 
hűséggel akarlak én is szolgálni, mint Remete 
Szent Pál. Akaratodat akarom. Parancsodat 
lesem. Intésedet várom. Kedvedet keresem. 
«Add meg hát Uram, amit parancsolsz s 
követelj tőlem, amit csak akarsz !» (Szent 
Ágoston Vallomásai X. k. 29. f. — Ford. : 
Vass József.) 

Szent Pál, sereg-zászlónk! 
Büszkén vitézkedünk zászlód alatt, jó 

Atyánk, szent Vezérünk ! A te képedet, a 
te nevedet szőjük lobogónkba. Téged köve-
tünk a harcba. Veled küzdünk : Krisztus 
Országáért : imával-munkával, magunk és 
mások lelkének megmentésével, megszen-
telésével! Zászlónkhoz, ígérjük, mindig hűek 
leszünk ! Soha el nem hagyjuk ! Esküszünk! 
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A muzsikus barát 
legendája 
Irta: Tarczai György1 

Az éjjeli zsolozsmázásnak vége volt. A bu-
dai hegyek nyergén elterülő szent Lőrinc-
kolostor pálosrendű szerzetesei lobogó mé-
csessel kezükben egymásután léptek ki 
templomuk csúcsíves portáléján. Mint napok 
óta rendesen, most sem siettek egyenesen 
celláikba. A templomot a kolostorral össze-
kötő keresztboltozatos folyosónak a budai 
vár irányába, a Szent Pál-völgye fölé nyíló 
oszlopos csarnokában marad tak s párká-
nyára könyökölve, némán néztek alá a 
sötét éjszakába. 

Enyhe nyárutói éj volt. A felhőtlen ég-
bolt fekete palást ján ezrével reszkettek a 
csillagok. Köröskörül halk moraj ja l zúgott 
a rengeteg s t i tokzatos hangja mélán olvadt 
össze az orgona csöndes szavával, amely a 
zsölozsmák végeztével is tovább zengett 
s«szűrődött ki lágyan a templom szentélyé-
ből nyíló a j tón át . A templom kórusában 
Mihály testvér, a kolostorbeli muzsikus 
barát orgonázott, akit jámboréletű, szelíd 
leikénél, az angyalok zenéjéhez fogható s 
messze földön híres, gyönyörű já tékánál és 
mennybeli pátronusa mivoltánál fogva kö-
zönségesen Fráter Angelusznak neveztek. 
Több mint tizenöt éve, hogy a szentlőrinci 
kolostorba került, amelynek Mátyás király-
tól a jándékozot t orgonájánál jobbal és 
nagyobbal akkoriban Magyarország egyet-
len temploma, Velencén kívül pedig más 
ország is alig dicsekedett. Angelusz testvér 
is jóformán csak ennek az orgonának a 
kedvéért lépett Szent Pál rendjébe. Azelőtt 
Bakócz Tamás udvari orgonamestere volt, 
aki prímási udvarában a java főuraknál és 
tudósoknál is jobban megbecsülte. A búcsú 
u tán azonban, amelyben a mindenkitől 
elkényeztetett muzsikus a szentlőrinci ko-
lostor templomában Remete Szent Pál erek-
lyéihez zarándokolva, résztvett s amelyen 
a hírből már ismert orgona szavával szívét 
á l ta l jár ta , nem volt többé maradása fényes 
állásában. Egyszerű testvér let t az elha-
gyato t t hegyi kolostorban, ahol társai pél-
dásan jámbor viselkedésén okulva, csak-
hamar maga is Remete Szent Pál igaz fiává, 
Isten igaz szolgájává változott . 

A kolostor perjelének az engedelmével 
Angelusz testvér évek sora óta muzsikaszó 
mellett való elmélkedéssel to ldja meg min-

1 A «Budai históriák» (Szent István-Társulat 
kiadása) egyik darabja. 

denkor az officiumot. Ujjai a la t t ilyenkor 
zendül föl a legédesebben az ezüsthangú 
orgona bűbájos szava, amikor a bará tok 
a hata lmas templomban magára hagyják 
s ő nem az ő éneküket kíséri, vagy szakít ja 
meg az orgona szavával, hanem egyedül 
Isten dicsőségére és a maga gyönyörűségére 
muzsikál. A kolostor lakói nem egyszer 
marad tak önfeledten veszteg a celláikba 
vezető keresztboltozatos folyosón, amidőn 
a templomból való távozásuk nyomában 
az orgona tovább szólt. Elálmélkodva les-
ték, szívták magukba a rendesnél is csodá-
sabban szóló szavát . Most azonban napok 
óta nem Angelusz tes tvér muzsikája tar -
tóz t a t j a őket a keresztboltozatos folyosó 
nyilt csarnokában. A legtöbben közülük 
ügyet sem vetnek az orgona e l foj tot t , édes-
bús hangjára . Budára i rányul minden figyel-
mük, amely nappal a messze távolságba, 
éjjel az éj sötét jébe vész. A budai vár felé 
merednek szemükkel, mintha azt várnák, 
hogy jelek t á m a d n a k onnan s megnyug-
t a t j á k hazájukér t , k i rá lyukér t aggódó szí-
vüket . 

Több mint félhónapja, hogy II. Lajos 
király Tolnán táborba szállott s a kolostor-
ban is megtudták , hogy kétszázezer főnyi 
a sereg, amellyel Szolimán szultán, a ke-
reszténység re t tege t t réme, Magyarország 
ha tá rán betör t . Azóta semmi hír sem ju to t t 
a kolostorba s a jámbor pálosok, akik job-
ban viselték szívükön hazá juk sorsát, mint 
bárki más akkoriban nagy Magyarorszá-
gon, azt sem tud t ák , elég számosan gyűl-
tek-e a király t áborába a nemesek, egye-
sült-e Zápolya serege a királyi haddal s 
elébe indult-e már a magyarság a gyűlölt 
pogány császárnak? Miként egyebüt t , úgy 
a szentlőrinci kolostorban sem ra jongták 
körül többé a hívek a most is szigorúan 
rendjük s t a tu tumai szerint élő pálosokat 
olyan szeretettel, mint h a j d a n á b a n . Az urak 
példájára a nép erkölcsei is országszerte 
megromlottak. S a szent Pál völgyében 
szanaszéjjel szórtan lakó vincellér és majo-
ros népség közül, amelynek két évszázadon 
át oly áldásosán gondjá t viselték, senkinek 
sem ju to t t eszébe, hogy hírt hozzon a hegyi 
bará toknak, holott az egész környék lakos-
ságával egyetemben ezek a hegyek között 
lakó, bujdosó emberek is naphosszat Buda 
várában lebzseltek : a táborból jövő híre-
ket lesték. 

A templomból, amely ég felé törő falai-
val egészen az éj söté t jébe olvadt , a halk, 
kesergő zsoltárdallamok nyomában egy-
szerre tompa zúgással a Dies Irae végtele-
nül gyászos orgonavál tozatai tö r t ek ki, 
amelyeket Angelusz tes tvér a balsej telmek 
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hatása a la t t szinte akarat lanul rögtönzött, 
miközben társaihoz hasonlóan nemzete sor-
sán töprenkedet t . A künn álló fehércsuhás 
ba rá tok r iadtan eszméltek föl a hirtelenül 
fölzúgó gyászos dallamra s megrettenve, 
a Frá te r Angeluszéhoz hasonló balsejtel-
mekkel szívökben sietnek rögtön celláikba, 
ha László a tyának, a kolostor festőjének 
éles szemébe nem ötlik a derengés, mely 
nyilván fáklyafénytől t ámad t a vár irányá-
ban s mindig alább szállott, mintha fáklyá-
sok a völgybe ereszkednének a hegyolda-
lon lefelé. 

— Vajh kik és mi já ra tban lehetnek? -
kérdezték egymástól tanácstalanul a szer-
zetesek s benn a templom kórusában Ange-
lusz testvér a Dies Irae még gyászosabb 
variációjába fogott . Mintha az utolsó ítélet 
hét harsonás angyala fú j t a volna meg 
hangszerét, úgy riant föl az orgonán érces 
búgással az egyházi dallamba szőtt rémes 
riadó. Majd ismét mély, tompa morajba 
ful ladt az orgona zúgása, amelyből mint 
az elkárhozottak sikolya tör t minduntalan 
a magasba a sípok szédítő változatokban 
fölhangzó éles, panaszos fu tama. 

A bará tok kedvetlenül néztek a nyitot t 
t emplomaj tó felé, meredtek ismét csügged-
t e n szemükkel a távolba. A fáklyák tova-
t ű n ő derengése nyomában, mint mindmeg-
anny i fá rad tan pislogó csillag, apró fény-
pet tyek gyúltak ki. 

—- A várhegy oldalán lakó németek 
gyú j toga t j ák meg mécsesüket ! — vélte 
László a tya s a barátok összébb verődve 
azon tanakodtak , hogy váj jon veszedelem 
híre r iasztot ta föl őket álmukból, avagy a 
királyi hadak diadalának a hírére világo-
sodnak ki ablakaik? 

— Bármint van is ! — vágott szavukba 
Is tván atya, a kolostor őszhajú, szikár 
t e rmetű perjele, a folyosó párkányába 
akasztot t mécses u tán nyúlva — bízzunk 
Istenben s lássunk dolgaink után ! 

A bará tok példáját követve, szintén 
fölkapták mécsesüket s némán engedel-
meskedve, léptek be egymásután perjelük 
nyomában a kolostor a j t a j án . 

A templom belsejéből, hol tompán el-
fo j tva , hol panaszos riongással szűrődött 
ki tovább az orgona félelmetesen megható, 
nyugtalan muzsikája ; míglen kelet felől 
hasadozni kezdett az ég s a hajnal pirosló 
fénye a szentek üvegre festett színpompás 
alakjaival ékes, csúcsíves ablakokon át 
keresztül törve, be nem töl töt te ragyogásá-
val a hármas hajójú egyház hatalmas csar-
nokait . S hogy az éj nyomasztó sötétsége 
széj jeloszlott, Angelusz testvér gyötrő 
gondolatai, szorongó érzései is szertefosz-

lot tak s ő megkönnyebbülten, Istenbe 
vetet t bizalommal szívében, mélyesztette 
kezét az orgona billentyűs polcába. Szé-
dítő gyorsasággal föl és alá járó ujjainak 
fu tamai nyomában bűbájos harmóniában 
hangzott föl az ezer síp egymásbaolvadó, 
egymást fölváltó, kristálytisztán csengő, 
csillogó zenéje, a pedálon föl- és alájáró 
lábai nyomában az öreg flóták mély bú-
gással zengő, reszkető szava. A fönséges 
harmóniában fölzendülő himnusznak a kó-
rus mennyezetéig érő, óriási orgonaházból 
kitörő gyönyörű dallama betöltötte zlígásá-
val az egész templomot s a j t a j án és abla-
kain keresztül törve, lágyan áradt széjjel, 
a kolostor csöndes környékén az elhagya-
to t t rengeteg zizegő, susogó lombtengere 
fölött. 

A nap ragyogó fénye már özönével áradt 
le az erdők koszorújából kimagasló hegyi 
kolostorra, amire Angelusz testvér a temp-
lomból a négyszögletes keresztboltozatos 
folyosóra került. Ö is megállapodott a Szent 
Pál völgye fölé nyíló oszlopos szárnyában, 
mielőtt cellájába tér t volna s összébb vonva 
mellén palást ját , mely hófehér habitusára 
borult, elmélázva meredt alá orgonálás köz-
ben kipirult csontos arcával, izzó tűztől 
á tha to t t tekintetével a lábai alat t elterülő, 
hervadó lombokra, hallgatta a friss reggeli 
szélben hullámzó erdő monoton muzsiká-
ját . Elmaradhatat lan társa, az orgona 
szélzsákjának taposásával megbízott Kele-
men, aki tagbaszakadt alakjával jó másfél 
fejjel haladta meg a kicsiny termetű muzsi-
kust, szintén veszteg maradt . Meredten 
állt a háta mögött s mivel a lombok között, 
amerre Angelusz testvér figyelt, semmit 
sem látot t , a távolba szögezte apró sze-
meit, ahol Szent Pál völgyén túl, Buda 
rézzel fedett tornyai csillogtak a reggeli 
napfényben. 

Kelemen, aki ha nem is tar tozot t a Szent 
Pál rendjébe, a barátok jóvoltából szintén 
a testvérek zsinóros gombsorral ékes fehér 
ruhá já t viselte, süketnéma volt. Lelketlen 
szülei nyilván ezért hagyták el egy búcsú 
alkalmával ökölnyi gyerek korában a Szent 
Lőrinc kolostorát övező rengetegben, ahol 
a barátok az éhségtől és félelemtől elcsigá-
zottan akadtak rá. Mivel nem tudták, hogy 
hová küldjék, Kelemen a kolostorban ma-
radt , ahol nyomorék létére is jólelkű s a 
kolostor körül való apró-cseprő dolgok el-
végzésében hasznavehető emberkének bi-
zonyult, akit mire á barátok kenyerén 
izmos legénnyé növekedett, az orgona mellé 
rendeltek a szélzsák emelőrúdjához. 

(Folytatása következik.) 
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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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«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, 

h/V 
K A \J 

N 

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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országos hirü papköltő által megszervezett ün-
nepség keretein belül október hó 27-én, Krisztus 
K i r

1
a . J / 1 vasárnapján mondotta Ferenc Atya 

szuloíalujaban első miséjét, amit alkalmi beszéd-
ben méltatot t P. Zembrzuszky Mihály volt 
ujoncmestere, hangoztatván az Egyház' és a 
Haza szeretetét, mint a pálos hivatás különösen 
jellemző vonásait A délutáni litánia alatt pedig 
m a g , a J \ Vezér Ferenc intézett szentbeszédet 
szulofa ujának lakóihoz, melyben történelmi 
adatokkal érvelve rámutatot t a Boldogságos 
bzuz különös pártfogására Magyarország fölött. 
Könnyekig méghatva a legnagyobb figyelemmel 
kisérték a szentbeszéd huszonkét év óta előttük 
p e m . , szereplő témáját . A következő napon 
r . Mihály, mint a rendfőnök magyarországi 
megbízottja tisztelgő látogatásokat te t t Szatmár-
németiben dr. Fiedler István v. megyéspüspök 
urnal, a püspöki helynöknél s más egyházi sze-
melyeknél. 

Magyarok Nagyasszonyának ünnepén, októ-
ber ís-at követő vasárnapon tar tot ta búcsúját a 
Magyarok Nagyasszonyának Sziklatemploma. Ez 
alkalommal az ünnepi misét dr. Hamvas Endre 
érseki helytartó, protonotárius, kanonok celeb-
rálta, a szentbeszédet dr. Szabó Imre, helytartó-
sági t i tkár , pápa? kamarás mondotta. A délutáni 
ájtatosságon hatalmas tömeg előtt Puszta Sándor 
plébános prédikált. 

A hősi halottak lelki üdvösségére november 
2. után novenát tar tot tak a Sziklatemplomban, 
a két vasárnap szentbeszéddel, melyet a periel 
mondott . •. 

Szent Imre ünnepét, november 5-ét követő 
vasárnapon, nagy ünnepélyességgel ülték meg 
Pécsett, mely egyúttal a pálos templom búcsúja 
is. A főpapi misét dr. Hanuy Ferenc, püspöki 
helynök, apostoli protonotárius, prelátus kano-
nok, ny. rendes egyetemi tanár tar tot ta fényes 
papi segédlettel, az ünnepi prédikációt pedig 
dr. Gábriel Pál, a Tanítóképző igazgatója mon-
dotta nagy hatással. 

Egy őrnagy «Szűz Máriás és pálos szeretettel» 
küldte felülfizetését «a tartalmas és lelket fölemelő 
folyóiratért» s kérte, hogy fogadják azt «oly nagy 
szeretettel, mint ahogy küldil» 

Felülfizettek «A fehér barát»-ra : 1 P-vel: An-
nunciáta Nővérek, Szombathely ; Bőbel János, 
Yásárosdombó ; Bihar Árpád, Bp. ; Bali István, 
Li tér ; Csúcs István, Székesfehérvár; Fábián 
Vilmosné, Rimaszombat ; Bentzik Katalin, Nagy-
kanizsa ; özv. Fekete Istvánné, Losonc ; Gyürék 
Lajos, Rozsnyó ; Hlozek Katalin, Rimaszombat ; 
özv. Kraft Jánosné, Kadarkút ; Kleszky Gyuláné, 
Bp. ; Körmendy József, Révfülöp ; özv. Katona 
Károlyné, Komárom ; Mária Kongregáció, Kő-
szeg ; dr. Keszy József, Székesfehérvár ; Lukasich 
M. Aladár, Bp. ; Lukovich Lászlóné, Pécs ; Lin-
denberger János, Debrecen ; Láng Rezső, Bp. ; 
dr. Liszka Károlyné, Debrecen; Mayer Béla, 
Eger ; özv. Marton Lászlóné, Pomáz ; dr. Murgai 
Jánosné, Bp. ; dr. Matasitz József, Bp. ; Mayer 
Ilona, Pécs ; Martonosi Béla, Sopron ; Némethy 
Tibor, Losonc ; Pintér Ilus, Bp. ; Prohászka Vik-
tor, Veszprém ; Páfrány Ferencné, Miskolc ; dr. 
Székely László, Kőszeg ; dr. Szedlák Rezsőné, Bp. 
Steiner Tibor, Kassá; Szőke Mária, Szeged ; 

Szemerédylllésné, Szánk ; Tancsa Jánosné, Bp. ; 
Tárkanyi Józsefné, Miskolc ; özv. Tancsó Mihályné, 
Kassa ; Timár Kálmán, Kalocsa ; Toporczy Já-
nosné, Bp. ; özv. Vavra Imréné", Komárom ; Zer-
kovicz Katalin, Bp. ; Zima Ilona, Boldog ; Zs.-né 
Dobó Etelka, Biharküt ; Zábudhy Berta, Losonc | 
Zágoni Zoltán, Eger ; dr. Zakács Istvánné, Rima-
szombat ; dr. Wolff Károlyné, Bp. ; Szabó László 
Rákospalota ; Mess Mária, Szolnok ; özv. Szilágyi 
Andorné, Miskolc; Hornek Mária, Kispest. — 
2 P-vel: Kelemen József őrnagy, Bp. ; dr. Bányai 
József, Rimaszombat ; özv. Dadányi Sándorné, 
Miskolc ; Nagy Ipoly, Pusztazámor; Pálmay 
Andorné, Bp. ; Urbánffy Berta, Bp. — 3 P-vel: 
v. Szabó Lászlóné, Kecskemét ; Mattyasovszky 
Ilona, Rákospalota. — 4 P-vel: özv. Bauernébl 
Szilárdné, Kassa ; Heringh Lajos, Jászberény; 
Irgalmas Nővérek, Rimaszombat; dr. Vajda 
József, Bp. — Isten fizesse meg! 

Boldog Özséb szenttéavatására adományok: 
83 P: Szatmári Irgalmas Nővérek, Bp. Vörös 
Kereszt Kórház ; 10 P: Hartmann Ilona, Rákos-
palota és E. A. ; 5 P: Bentzik Kató, Nagykanizsa ; 
2 P: N. N. — Egyéb adomáovok: 100 P: Kiss 
Jánosné, Pécs ; 50 P: Kovács Kálmánné, B. S. : 
30 P: Kiss Endréné, Bp. ; 25 P: Kiss Jánosné, 
Pecs, dr. Tiborc Antal, Bp. ; 20 P: N. N., Papp 
Jenő, N. N. ; 10 P: Bársonyi Józsefné, Csavav 
Gyuláné, özv. Buri Józsefné Pécs, Czibor Ernőné, 
Pécs, Sz. R., Erdély, Varga Klári, Erdély ; 8 P: 
N. N. ; 5 P: dr. Marsa Mihály, Verőczy Imre ; 
4 P: Vizy Károlyné, Bp. ; 2 P: Hegedűs Anna ; 
1 P : N. N. ^HTemplomi felszerelést adtak: Kabay 
Ilonka, Vigh Mária, Kischka Irén, Láng Lászlón^ 
Minár Jenőné, Szekrényes Anna, Völgyes Antalné, 
Zeachernel Henrietta, Melczer Olga. — Könyveket 
adtak: Ikvay László, dr. Kertész János, Verőczy 
Imre. — Élelmiszert adtak: Baranyay Erzsébet, 
Angolkisaaszonyok Zárdája, Cs. O. család, Hellin-
ger György, Hesz Mária, dr. Szandtner Pálné, Vizy 
Károlyné, Szitár Lujza, Brauch Károly, Nagy 
Margit stb. — Aki a szegény özvegyasszony két 
fillérjét is számon tartja, az jutalmazza meg minden 
jótevőnket! 

«Halottaink. Dr. Breyer István győri megyés-
püspök ; Fr. Ocierka Lambert, lengyel pálos teoló-
gus 20 éves korában és Fr. Mackiewicz Károly, len-
gyel pálos teológus 30 éves korában, mindkettő 
csontszüban halt meg Csensztochowában ; alsó-
mátyásfalvy dr. Mattyasovszky Zsolnay Miklrísné, 
szul. Marton Mária ; P. Forintos Lőrinc O. F. M. — 
Adj Uram örök nyugodalmat nekik! 

U. Gy. Pécs. Nagyon köszönöm lapjának e 
sorait : «Neked, valamint országunknak azt kívá-
nom, hogy a jó Isten adjon módot arra, hogy fehér 
magyar barátaink a felszabadult területre kerülve» 
hittel és magyarító munkával : pálos szellemet 
terjeszthessenek mielőbbi» 

A szerkesztésért és kiadásért felelős : Baranyay Lajos. 
Stephaneum nyomda Budapest. Felelős : ifj. Kohl Ferenc. 
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H A L K E R E S K E D É S E 
Budapest, IX., 1. számú Központi Vásárcsarnok. 

Jászolos Jézuskák, betlehemi szoborcsoportok és karácsonyi 
ajándéktárgyak 

68 éves katolikus cég 1 

WEISZ FRIGYES 
kegytárgyiizlelében B u d a p e s 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 AU S Y T H - t a b l e t t a 
Cyclohexatrienpyridinsulfo-
savas-pyrazolonszármazék 

Ternajgó-gyógyszertár Szent Gel lért gyógyfürdő. 

KEGYTÁRGYAK, ZÁSZLÓK 
OBERBAUER A. UTÓDA 
Magyarország legrégibb tem-
plomberendező és zászlóké-

szítő vállalatánál. 
Budapest, IY. ker., Váci-utca 41. szám. 
Alapítási év 1863. Telefon: 183 344. 

Vásároljunk mindent 

a Köztisztviselők Szövetkezete 130 l P o n t o s «»o lgá lás l 
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Stephaneum nyomda, Budapest. Felelős: iíj. Kohl F erenc. 
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Vastagh Éva: Boldog Özséb 

T A R T A L O M : 
Puszta Sándor: Nemcsak kenyérrel 
(Költemény) — Remete Szent Pál élete 
— Dr. Nádas Zoltán: Remete Szent 
Pál egyháztörténelmi hatása. — Gu-
lácsy Irén: A nosztrai hárscsemete — 
Névtelen Karthauzi: Remete Szíz Szent 
Pál ősönknek kihozásárál — Tarczai 
György: A visegrádi hősök — balázs-
falvi P. Orosz Ferenc: Remete Szent 
Pál kiváltképpen-való Attyok és Pát-
rónusok a Kisdedeknek — P. Gyé-
ressy Ágoston: Remete Szent Pál 
ünnepének liturgiája a Pálosrendben 
— Fráter Jácint: Remete Szent Pál 
könyörögj érettünk! — Beküldött köny-
vek— Pálos krónika 
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