
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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szentlőrinci kolostor gazdag könyvtárából 
Párizsba haj tot t , ahol meg is halt a XV. 
században, egy könyvet írt — többek kö-
zött — a Szeplőtelen Fogantatásról ; ismere-
tes a vitája is egy skolasztikus «certamenen», 
melyen ellenfele, hogy melyik Rendből, 
arról tapintatosan hallgatnak a följegyzé-
sek, annyira tűzbe jött , hogy hangjával 
igyekezett pótolni ellenvetéseinek gyöngéit, 
a nagyszerűen disputáló Fráter Mihály ekkor 
szó nélkül otthagyta őt s mindenkinek cso-
dálkozására eltávozott, mert azt hihették, 
hogy ellenfelének nem tud válaszolni; ám 
nem sok idő multán nyilvános disputát hir-
detett, melyet a király is ki tüntetet t meg-
jelenésével s az előkelő hallgatóság tapsa 
között élesen és hűvösen szedte ízekre egyen-
kint és oldotta meg a Halesi Sándor művei-
ből merített ellenvetéseket a pálos barát s 
bizonyította be ragyogóan a Szűzanya 
Szeplőtelen Fogantatását. 

Végül Pannóniai Gergelyről kell megemlé-
keznünk, a római San Stephano Rotondo 
perjeléről, kinek az Apocalypsishez, Szent 
Ágoston Regulájához és az Énekek Éneké-
hez írt exegetikus művei külföldön is nagy 
hírt szereztek; Cornelius a Lapide «Coelius-
nak» (mennyeinek) nevezte el ő t ; egyik ké-
sőbbi magyar fordítója, Török Mihály, pálos 
atya, így muta t ja be : «Tisztelendő Pannó-
niai Gergely, Első Remete Szent Pál Szerzete-
béli pap . . . szerzetünkben viselt több hiva-
tallyai után Rómában, a Tzélius hegyén 
(melyről «Tzélius»-nak is mondat tatot t ) 
Szent Istvánról nevezett hajdani Monosto-
runknak érdemes Elöljárója, ki egyéb gon-
gyai mellett, velős író tollát többekre ki-
fu t ta t ta . Mellyek között az Isteni írásnak 
ama jeles Részét, melly Énekek Énekének 
mondatik, nyomósán meg-f ej tette. Ezen 
munkája 133 esztendővel azután, hogy vég-
képpen kezét reá-tette, 1681-ben Bétsi be-
tőkkel ki is botsáttatott» deák nyelven ter-
mészetesen. Tehát 1548-ban fejezte be kom-
mentárjait , melyeket Chrysogonus Lőrinc 
S. J . a «Mundus Marianus»-ban a Szeplőtelen 
Fogantatás védelmében többször is idéz és 
dicsér. 

A XVI. századtól fogva már nem igen 
volt kétes ez a tétel s a pálosok a theoretikus 

viták helyett a kultusz prakt ikus megvaló-
sítását szorgalmazták. Kétségtelenül ennek 
gyümölcse a Csensztochowában ma is min-
dennap a hívektől elénekelt Szeplőtelen 
Szűz Kis Zsolozsmája, melynek magyar for-
dítását a budapesti Sziklatemplom közön-
sége is megszerette. —r— 

Á Madonna bölcsődala 
Még a hold ezüst sarlója csillog az égen 

és sötéten bókolva alusznak Libanon céd-
rusai s egymásra borulnak a pálmák a jeri-
kói országúton és hűségesen virrasztanak 
Sión ciprusai az éjben. Ebben az isteni 
csöndben csak az olajmécses serceg a bar-
lang barna bolt jai a lat t és csillagok villog-
nak és angyalszárnyak suhognak. Aludj, 
aludj kicsi Jézus ! Száron mezején Rólad 
álmodnak a liliomok és boldog sóhaj tásuk 
mint illatáldozat száll Feléd. Álmukban 
Veled beszélgetnek Názáreth madárkái és 
fölcsipognak ujjongva. Szeráfok dúdolják 
bölcsődalodat : a G l ó r i á t . . . S Édesanyád 
sír az örömtől és szívében új ra és ú j ra föl-
buggyan könnyesen és boldogan és mámo-
rosan a Magnificat ! 

(Részlet : P. Gyéressy Ágoston : 
Uram, nem vagyok méltó . . . 1 
című eucharisztikus könyvéből). 

r 

Enek a Boldogságos 
Szűzről 

Krisztus Anyja üdv tenéked, 
Üdvözlégy Szűz, nincsen vétked. 
Szüzek dísze, üdv neked! 

Üdvözlégy Szűz, nincsen párod; 
Épen szülted a Megváltót, 
így szolgáltad Istened. 

1 Csaknem félezeréves pálos kódexből való ez a 
bonyolult technikájú Mária-himnusz, melyet a 
kitűnő fordító a többivel együtt «Pálos Himnu-
szok »címen készül kiadni. (A szerk.) 
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