
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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Istent méhedbe fogadtad, 
Szűzen szülted és szoptattad 
Áhítattal, boldogan; 

\ 

Italt-ételt víz s kenyérrel 
Tápláltál s a létet léttel; 
Báránykának jászla van. 

Természetnek ellenére 
Kicsinyből a nagy jött létre, 
Méhedből a Végtelen; 

Ember Istent, napot csillag, 
Szűz fiat szül, Atyát magzat 
És az ősit a jelen. 

Egy öledben simogatod: 
Arszlánt, bárányt, kicsit-nagyot; 
Őt, ki Atyád és Fiad; 

Halandó, de halhatatlan, 
Kezdet és Vég, mondhatatlan 
Egység s örök Változat. 

Tiszta Szűz, tisztíts meg minket, 
Kegyelmeddel vétkeinket 
Vedd el rólunk s a halált; 

Tiszta erkölcsökben éljünk, 
Meg ne rontson ellenségünk 
Tőre, testünk s e világ. 

Csukott ajtó, jeles forrás, 
Föld; édes gyümölcsöd áldás 
S minden hívő étke lett; 

Jessze törzsének virága — 
Szentek kelnek illatára 
Földön és a föld felett. 

(Latinból ford. : Szirmai Józsefné.) 

Pilis pálos lelke 
A fejlődés szükségszerű és logikus menete 

a magyar földön épúgy, mint az egyetemes 
Egyházban a remeteségből szerzetességgé 
alakult át. Gondviselésszerűnek kell tarta-
nunk, hogy a Pálosrend éppen a XIII . szá-
zadban lép a magyar történelem porond-
jára. A legjobbkor jött. Előbb nem is jöhe-
tett . Szent István király túlnyomórészt 
idegenből hozott papokkal térítgette népét. 
A Szent László idejében felnövekedett ma-
gyar papság erkölcsi szintjének mélységé-
ről szomorú képet mutatnak az akkori zsi-
natok. A XII. század pártviszályokban 
hánykódó kora sem volt alkalmas arra, hogy 
egy mélységekből fakadó vallásosság híján 
új Rendet adjon a magyar katolicizmusnak. 
III. Béla birodalmának ragyogó pompája 
és hatalma sem tudta erre megadni az első 
lökést. A tatárveszedelem minden szörnyű-
ségének kellett ránkszakadnia, hogy a ma-
gyar lélek gyötrelmeinek izzó melységeiből 
élődobbanjon egyszerre fehéren és sugárzón 

* és Istentől áld ottan ez a Rend, mely Mohács 
után is kivette derekasan részét a nemzet 
lassú magáhoztérésében és most, Trianon 
után, is itt van, visszatért másfélszázados 
száműzetéséből, hogy a magyar feltámadá-
son dolgozzék . . . 

A magyar remeteségből fejlődött Pálos-
rend mind a mai napig magári viseli erede-
tének «anyaj egyeit». Hiszen igaz, közös az 
élet, közös a munka, közös az ima, a szerze-
tesek kifelé is dolgoznak, gyóntatnak, prédi-
kálnak, lelkigyakorlatokat, missziókat tar-
tanak, de a szívük mindig visszahúzza őket 
a cellába, a magányba, az Istenbe. Ha nem 
is kizárólag kontemplatív Rend, de az akti-
vitás mellett sohasem felejtkezik el a befelé, 
a magának való életről, melyet csak azért 
hagy ott időről-időre, hogy testvérein segít-
sen. Hajós György dr. pécsi theológiai tanár 
igen találóan hasonlította a pálos kolostoro-
kat sasfészkekhez, melyek elhagyott sziklák 
között szédítő magasban vannak; a mada-
rak királya büszkén és méltóságosan úszik a 
sötét völgyek fölött s ha olykor le-lecsap, 
zsákmányát magával viszi a magasba . . . 
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