
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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