
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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1250-ben kezdett hozzá tehát B. Özséb 
hetedmagával együtt a pilisszentkereszti 
monostor és kápolna építéséhez. Ez a csoda-
szép hely úgyszólván még ma is érintetlen 
a «civilizációtól». Az óbudai gyárak mocskos 
füstje messze mögöttük maradt. Autónk 
magányos szerpentinen kanyarog. Délen el-
hagytuk a Nagy-Kevélyt, majd a Kis-.. 
Kevélyt. Az Oszoly festői sziklabordája is 
elmaradt mögöttünk, melyről annyiszor nézte 
álmodozva a nagy Prohászka püspök Pilis 
több, mint 700 méteres gerincét, melynek 
csúcsain a pálosok mécseseit,. vagy talán 
fehér lelkeit látta lobogni az alkonyatban... 
Elhagytuk a gyönyörű Margit-ligetet is, hol 
később valóra válthattam egyik álmomat : 
tíz napos lelkigyakorlatomat azon a helyen, 
melynek közelében B. Özséb és az első 
pálosok éltek . . . Északon Kis- és Nagy-
Csikóvár hegyláncolata húzódik, melynek 
egyik csöndes és áldott, erdőkoszorús és 
festői halmán keressük a pilisszentkereszti 
pálos kolostor romjait. 

Körülöttük némán és csodálkozva vir-
raszt már hét évszázad óta a pilisi hegyek 
zengő koszorúja. Megilletődve állok meg és 
becéző szeretettel simogatom szememmel 
ezeket a lábam előtt heverő ősi köveket. 
Milyen édes ez a csöpp kápolna, melynek 
szentély-apszisa szépen kivehető alapfalai-
nak félkörében s hol éppen hét szent barát 
férhetett el a zsolozsmán s hol Özséb Atya 
mindennap bémutathat ta a Szeplőtelen Áldo-
zatot. A kápolna mellett voltak felépítve 
a kolostor közös szobái: a káptalanterem, 
az ebédlő-terem, a háló-terem . . . 

Elfogódva lépegetek a szerteheverő kövek 
között. Az archeológus szakszerűen ma-
gyarázza a felásott falak mentén az alap-
rajzot, mutat néhány faragásos köve t . . 
de csak félig figyelek szavaira. Az én lelkem 
messze jár, kiszakadt az időből. Csaknem 
hétszáz év távolában bolyong és nyugtala-
nul és lázasan próbálja tetemre hívni az 
örökre néma romoknál az ősi lelket, mely 
it t imádkozott és énekelt, vezekelt és böj-
tölt és megtelt a Végtelennel! 

Ezt a lelket ébresztgetem a szerteheverő 
kövekből, a suttogó lombokból, a hegy-
vonulatok artisztikusan finom hajlataiból... 

Mint Illés próféta az élettelen fiúra, úgy 
borul rá, olyan kétségbeesett, halottidéző 
vággyal az én lelkem is erre a gyönyörű 
tá j ra , hogy lássa fölszántot t erdők zúgó fái 
alat t Özséb és az első pálosok elvonult és 
csodálatos életét. Hogy elmerüljön ebbe az 
édes Titokba, mely hét század ködén á t 
sugárzik feléje s vonzza kimondhatat lanul . . . 

Többen próbálták már ezt a t i t ko t meg-
fejteni s hogy nem tévedtek, bizonyság rá, 
hogy ugyanarra az eredményre j u t o t t a k el, 
bár különböző elindulások u tán . Gondán 
Felicián magyarnyelvű pálos kódexeink 
(Czech és Festetich, XV. sz.) alapján, Fülöp 
Kálmán 1 a Pálos-rend történetéből rajzol ta 
meg a pálos lelket s a pilisi pálos romoknál 
mi is arról győződhetünk meg, hogy ezt a 
R e n d e t : 

először az Isten-szeretet jellemzi Ezzel a 
gigászi akkorddal kezdődik Regulája, mint 
valami Pathétique-szonáta, melyet Szent 
Ágostontól tanult , a «láthatatlan Szépség 
szerelmesétől»: «Mindenekelőtt, Kedves 
Testvérek, Istent szeressük. . .» Ez az 
Isten-szeretet ragyog fel csodálatos izzás-
ban Özsébtől kezdve a Pálosrend százhúsz 
magyar szentjében mind. Ez teszi olyan 
buzgóvá, jóhírűvé, szigorúvá szerzetesi éle-
tét, hogy tömegestől tódulnak hozzá az Isten 
igaz szolgálatára vágyó lelkek s a pálos 
kolostorok elszaporodnak a hazában, sőt a 
külföldön is és a pápák a kar thauziak kivált-
ságaival ékesítik a Rendet . A pápák, a ma-
gyar királyok s az Ország apra ja-nagyja 
versenyez a pálosok szeretetében s a história 
sok megható példáját jegyezte föl ennek. 
Nagyon szerették a magyarok ezt a Rendet , 
mert érezték, hogy test ez a testükből és vér 
ez a vérükből, s ezeknek a magyar szerze-
teseknek imádság-tömjéné s önsanyargatása 
értük száll föl esdekelni s engesztelni: az 
Isten szívéhez ! Az Istenszeretetet így fűzte 
egybe a Pálosrend a hazaszeretettel. Ez a 
titokzatos fehér virág, mely a pilisi erdők 
mohos és mélységes csendjében fakadt , a 
Fölséges zsámolyánál ezért az elárvult 
Országért lehelli áldozatos szent életének 
illatát. Mert az Isten és a felebarát sze-

1 Katolikus Szemle, 1937, nov. 
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retete elválaszthatatlan, azért mondja a 
Regula is : «Miridenek-előtt, Kedves Test-
vérek, Istent szeressük, azután felebará-
tunkat , mert ezt a parancsot legfőkép 
nekünk ad t ák . . .» Ez a szeretet buzdítja 
őket egyre erősebben, hogy lelkeket ment-
senek, hogy hagyják ott időről-időre celláik 
békés csendjét s a lelkipásztorkodás, gyón-
tatás, prédikálás, missziózás termékeny 
munkájába egyre jobban bele — kapcsolódja-
nak, anélkül azonban, hogy pl. paróchiák 
gondozásának elvállalásával végleg lekössék 
magukat s háttérbe engedjék szoríttatni 
— minden parancsolószükség nélkül — szer-
zetesi eszményüket! 

Másodszor a művészet szeretete jellemzi 
a pálos lelket. Van érzéke a szép iránt. 
A szentkereszti alapfalak arányossága sejteti 
a monostor művészi elgondolását. A Rend 
későbbi szobrász-művész-fráterei, tüskevári 
fafaragásos csodái, a budapesti egyetemi 
templom tökéletes szépsége: mind bizonyítja 
ennek a szerzetnek fejlett művészi érzékét. 
És Pilis legszebb helyén épül ez a kolostor és 
sorban a többi mind ! Az Ország legszebb 
pontj ain emelkednek az első pálos monostorok 
s oly sűrűn, szinte tervszerűen, hogy nem lehet 
mindezt csupán a véletlennek tulajdonítani 1 
Igen, ezekből a szépséges magyar tájakból 
parthenogenezisszerűen sarjadtak az első 
pálos kolostorok. A magyar lélek, a csöndet, 
a harmóniát, a szépet szerető magyar lélek, 
melynek tökéletes népművészetét az egész 
világ csodálja, erre a lelkéből lelkedzett 
Rendre is ráütötte faji bélyegét. Magyar 
erdők mélyén ebben a magyar Rendben 
virágzott ki hófehéren és illatosan és titok-
zatosan a magyarság metafizikai vágya a 
Végtelen felé. Csak természetes, hogy- a 
szépre, az Ös-szépre szomjas magyar lélek, 
vagyis a pálos lélek it t érezte jól magát, 
i t t húzódott meg szívesen, itt húzódott 
közelebb Istene szívéhez : a természet ün-
nepi csöndjében és pompájában . . . Ennek 
a Rendnek magyar lelke tehát szereti a 
szépet, a békét, az Is tent! 

Végül harmadszorra, tudomány szeretete 
is jellemzi á pálosokat. Özséb nagyművelt-
ségű, tudós kanonok volt. S a Rend mindig 
megkívánta tagjaitól az alapos felkészült-
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séget Isten igéjének hirdetésében. Közülük 
nem egy európai hírnévre is szert tett (pl. : 
Fr. Gergely, kit exegetikus munkái révén 
Coelius Pannoniusnak ismert a külföld). 
A pálosok tudomány-szeretetét bizonyítják 
azok a gyönyörű és gazdagon fölszerelt 
könyvtárak, melyek nemcsak koruk egyéb 
(pl. jezsuita) könyvtáraival is félvették a 
versenyt, hanem sokszor felül is multák 
azokat. Elég egy ilyen könyvtárat meg-
tekinteni, akár Budapesten a mostani Pap-
nevelőben s meggyőződhetünk róla, hogy a 
templom után a legnagyobb gondot erre 
fordították. S meg kell jegyeznünk, hogy a 
tudomány kultusza sohasem tette gőgössé 
és elbizakodottá őket, szerények maradtak 
mindvégig és kerülték a feltűnést épúgy, 
mint a magyar ember . . . 

íme tehát, ha szabad erre a három alap-
tónusra leegyszerűsíteni a pálos lélek tulaj-
donságait és jellemzőit: az Isten a mű-
vészet és a tudomány szeretetére. Ennek a 
csirái már itt el voltak szórva Pilis csöndes 
rengetegében, hogy később egyre szebben, 
egyre gazdagabban, egyre tökéletesebben 
bontakozzanak k i ! 

(Részlét P. Gyéressy Ágoston ké-
szülő Boldog Özséb életrajzából.) 

Remete szent Pál élete 
Irta: Szent Jeromos 

Szent Jeromost (f 420) a pálosok 
és minden remeték Védőszentjének, 

i Thébaiszi Szent Pálnak élete meg-
írására kétségtelenül Kalchis pusztá-
jában eltöltött remete-évek sarkal-
hatták. A Pálosrend hálából szent 
pátriárkájának, Remete Szent Pál-
nak e klaszszikus életrajzáért, Szent 
Jeromost, talán dalmát származása 
miatt is — (szülőhelyén : Stridon-
ban pálos kolostor is volt) — egész 
luilönös módon tisztelte és égi patró-
nusainak sorába iktatta. 

Decius és Valerianus császárok keresztény 
üldözése idején, amikor Kornél pápát Ró-
mában, Ciprián püspököt Karthágóban ítél-
ték boldog vértanúhalálra, sokat pusztított 
az egyiptomi és thébaiszi egyházakban ez a 
vad vihar. Akkor a keresztények szívesen 
hajtották fejüket bárd a lá ; ám a ravasz 
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