Csák Máté. Nagy Lajos is itt üdült, és lelkigyakorlatait a szentléleki monostorban végezte. Mátyás is gyakran lovagolt Visegrádról Budára és közben megpihent
a remetéknél. Annyira értékelte a pálosokat, hogy számukra három elnéptelenedett prépostságot adott át 1477-ben: Zsárnbékot, ahová tizenöt, és Csutot,
ahova tíz pálos barátot telepített, valamint Óbuda Fehéregyház temploma mellé
is pálos monostort létesített.
Szent hegy a Pilis, középkori kultúránk nagy temetője. Itt az ideje, hogy
föltárj uk elfeledett történelmi emlékeit és az utókornak - amíg lehet - megmentsük!
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URR IDA VERSEI
Kassai legenda
Utaznom kellett volna. Késlekedtem.
A Dóm árnyéka az aszfalton feküdt
a toronyóra meg hevült
havült
a távolból úgy látszott lángra gyúl
a mutató idótlenül kavargott
és gyászfátyol borította a parkot,
a bokrokat
nem érinthette senki
a fűszálak
fekete permete
tudta már idóben nem jövök
a késésem kétségtelen
örök.

Bábel torn J'a
2n Bábel tornyát építettem,
de nem hosszában
csak keresztben

hogy mt lesz eztán nem is értem
mert képtelen volt
képességem

átszeltem lassan a folyókat
és összevarrtam
két félhgldat

a bomlasztott ház, bomlott kéve
kinek lesz majd
a mestersége?

mindent együtt akartam látni
lehetett nagy
vagy csak parányi

ki fékez, hogyha fut a járda?
milyen a széles
magassága?

Bábel tornyán most nincsen zászló
s egyetlen ablak
sem átlátszó.
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