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(Regény-részlet) 

A kapu irányából szokatlan zaj vetődött 
el hozzá. 

Az erdőn lópaták dobbanásai közeledtek. 
Megálltak a kolostor előtt és a lovasok erő-
sen csapkodták a zörgetőt. 

A kapus fráter kiáltozva futkosott. Mások 
is szaladtak a folyosón, a perjelt hívták. 
A megnyitott kapun át beáradt egy hang 
odakintről: 

— Salve fratres eremiti! 
IJng felemelte a fejét. 
Hol hallotta ezt a hangot? 
A kolostor küszöbén most a perjel kö-

szöntötte az érkezőket. 
— Domus nostra te salutat. 
Lépések közeledtek, elhangzottak. Ung 

még mindig tűnődve nézett maga elé. 
Hol hallotta? 
Ez a nap más volt, mint az egyéb napok. 

Világi utasok, vagy zarándokok érkeztek? 
És az a hang? — gondolta Ung. Vájjon 
visszatér-e még hozzá, vagy elmegy innen 
számára szótlanul? Belső várakozása most 
ért fel az öntudatáig. Elcsodálkozott, hogy 
van még valami a világon, amire várni lehet. 

Napközben csak fráter Rókus, a fiatal 
szolgáló testvér jött be hozzá. Letette az 
eleséget ágya mellett a gyékényre és fél-
szegen azután is állva maradt. 

Ung már ismerte őt. Betegségében több-
ször lát ta ezt a laikust. Hirtelenszőke szem-
öldöke alatt mindig csodálkozott a szeme, 
hosszú arca rózsaszín és csupasz volt, csakis 
hegyes állán pelyhedzett némi világos kis 
szakáll, olyasféle, mint a korai bárány szőre. 
Fráter Rókus eddig még sohasem mért Ung 
előtt beszélni. De most valami nagyon fész-
kelődött a torkában, mert hegyes állán 
izgatottan ide-oda mozgolódott a lenszínű 
kondri szőr. A száját is kinyitotta egyné-
hányszor, mégsem szólt semmit. Megmár-
tot ta két uj já t a szentelvíztartóban és ki-
ment. 

Az ajtó nyílásakor hangok vetődtek be 

Unghoz. Emlékezete bágyadtan keresgélt 
ebben a zsongásban, de az a reggeli hang 
most nem volt a többi közt. Lassankint 
visszasüllyedt fáradtságába. Elaludt és el-
feledkezett. 

Alkonyattal fráter Lénárt ébresztette fel. 
Tenyerén tésztaneműt és kis agyagkorsó-
ban bort is hozott neki a testvérek ünnepi 
asztaláról. 

— Tudni méltó, — lelkendezett az ispo-
tályos, — kolostorunkat nagy tisztesség 
érte ma. Özséb mester kanonok úr té r t be 
ide fegyveres egyháziak kíséretében per-
jelünk látogatására. 

A barát egy darabig várakozóan leste a 
hatást , aztán bátortalanul folytat ta : 

— A magister követséggel van útban a 
pécsi p ü s p ö k h ö z . . . Sok hegységeken által 
lovagolva, egyenesen Esztergomból jöve el 
ide mihozzánk. 

— Onnan? — kérdezte Ung fásul tan. 
Sose járt ott, nem ismert ott senkit. Aztán, 
mintha hirtelen seb szakadt volna fel fejé-
ben, Komáromra gondolt és a Dunára . 
Arra fu t el a nagy folyó, Esztergom felé. 
Kinga sírja alat t fu t örökké és mégis vele 
marad, mint az időtlen idő . . . Nem vet te 
észre, mikor az ispotályos elhallgatott és 
kiment. 

De a kis fráter lépései ma nem kopogtak 
odébb a folyosón. Valaki megállította oda-
kinn. A cella a j t a j a előtt csendes beszéd 
kezdődött. A beszédbe a prior hangja is 
beledörömbölt. 

«Talán engem tudakolnak?» — gondolta 
Ung nyugtalanul. — «Csak be ne jöjjön 
senki,» — és a falnak fordította az arcát. 

Mögötte halkan kinyílt a cella a j t a j a . 
Valaki szólította őt a csendben : 

— Mondották nékem sinylődésedet, miért 
is bejöttem a te vigasztalásodra. 

Ung lesoványodott válla megrezzent. Ösz-
szehúzott szemmel hallgatózott maga mögé. 
Ez az a hang v o l t ! De mintha messzebbről 
jöt t volna, mint ahol az állt, aki beszélt és 
egyebet mondott neki, mint ami hallat-
szott. Enyhítő, hűvös olajat öntözött a szíve 
égő sebére, a lelke poklos parazsára, lágy 
hűvös olajat az ő végtelen magányára. 

. . . Ego te absolvo . . . 
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Ki mondta ezt? Hiszen nem is mondta . . . 
Megzavarodott az elméje? Hogyan hallhat 
ő ilyent, aki nem kér absolutiót, aki számára 
nincs feloldozás? 

Egyszerre kifordult a cellának. Egy hátra-
vetet t csuklya sötétjéből előkelő, keskeny 
arc emelkedett az esti szürkületbe. 

Ung lélekzetvesztve meredt oda. Álmo-
dik-e? Jelenést lát? Vagy ott gyötrődik 
megint a komáromi éjtszakán, Kinga kis 
pitvarkamrájában és az a csodálatos, szo-
morú arcú barát néz le rá, aki az ő haldokló 
párjának mondotta : — Ego te absolvo . . . 

Egyszerre felrántotta őt az ágyon az 
izgalom. Szédülve kapaszkodott érdes, durva 
pokrócába. Már tisztán és összefüggően lá-
to t t maga körül mindent, feje a falnak 
esett, vértelen ajka hangtalanul mozdult, 
aztán nem zárult le egészen és a némán 
megnyílt száj sötét vonala még fájdalma-
sabb kifejezést adott lesoványodott arcának. 

Ebben a pillanatban a barát is megismerte 
őt. Ung szótlan emlékezése már olyan erős 
volt elekor, hogy rejtélyesen megvilágította 
a másiknak az emlékezését is. 

— Te lennél ama komáromi vitéz?' — 
kérdezte a páter fojtottan. 

De Ung nem erre felelt. Hallgatva hurcolt 
sok szenvedéséből szakadoztak ki most a 
szavak ; 

— Atyám . . . te ismerted Kingát . . . 
A páter közelebb lépett. 
— Ders udvarbíró özvegyéről beszélsz? — 

elgondolkodón merengett maga elé. — 
Valóban ismertem őt . . . . És az Űr kegyelme 
jobban engedte ismernem, mint egyebek-
nek, mert hogy a gyóntatója voltam. 

Ung szívét hallgatag vonzalom emelte 
ekkor a barát felé. Nem volt néki többé 
idegen. Hiszen ő mindent tudott kettőjükről. 

- Még Mátyás érsek küldött ki azidők-
ben Esztergomból oda, — mondotta a pá-
ter, — mert felette megfogyatkoztak a vész-
től a komárombeli oltáros papok és meg-
sokasodtak azok, akiket szólított az Űr. 

— Miért? — tört ki Ungból lázadóan 
szétroncsolt életének kínja. — De miért 
vette el tőlem őt, hiszen nem vétettünk mi 
ketten együtt ellene ! . . . És miért vette el 
édes asszonyanyámat, ősi udvarunkat, apáim 

földjét? . . . És miért veszett el minden, 
amit én akartam? . . . 

Ne zúgolódj ! — szólította őt a páter 
szelíden. — A telt kezek nem kulcsolód-
nak, — és ekkor olyan lett a hangja, mint 
Kinga sírjánál, Szent András temetőjének 
messze éjjelén : — Az Istenért nagy utat 
kell megjárnunk s közben el kell mindent 
ejtenünk, hogy végül két üres kezünk sza-
badon kulcsolódjék össze az Űr előtt. 

(Genius kiadó engedélyével). 

A Szeplőtelen és a 
pálosok 

Régi pálos Évkönyvekben meglepődve 
és büszkén olvashatjuk három kiváló pálos 
nevét, kik imponáló tudással és felkészült-
séggel szállottak síkra a Szűzanya Szeplő-
telen Fogantatása védelmében azokban a 
századokban, amikor a Mária-tiszteletnek 
ez alapvető és mélyértelmű hittétele körül 
még meglehetős homály volt s érte heves 
viták dúltak. E viták végére a pontot a 
tridenti zsinat tette s legutóbb (1854-ben) 
IX. Piús pápa klasszikusan, megfellebbez-
hetetlenül és ünnepélyesen hirdette ki «az 
egész keresztény világ ujjongása közben» 
a Szeplőtelen Fogantatás dogmáját. Nem 
csekély dicsőség tehát számunkra, hogy 
ennek a győzelemnek kivívásában három 
magyar pálos is szerepelt. 

Az első Posonyi János volt, ki a Goblinus, 
erdélyi püspöktől épített mihálykői kolos-
torban működött a XIV. században ; ékes-
szólásának hire s bizonyára kéziratos prédi-
kációi külföldre is eljutottak s P. Velasquez 
S. J . dicsérve említi, hogy P. Posonyi, 
Remete Szent Pál Rendjéből, elegáns be-
szédet írt e témáról: «Egészen szép vagy 
és szeplő nincs tebenned» (Énekek Éneke); 
az Apostol int, hogy ideje volna már az 
álomból serkenni, vagyis abból a vakságból 
és tudatlanságból, mely sokakat fogva tar t 
mind a mai napig, nehogy megvallják a 
Dicsőséges Szűz áteredő bűntől való men-
tességét . . . » 

Magyar Mihály, kit tudásszomja a buda-
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