
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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«llenség lassú kínokat keresett a halálra, 
hogy a lelküket ölje meg inkább, mint a 
testüket. És mint Ciprián maga mondja 
(aki szintén végig szenvedte ezt) : Nem en-
gedték azokat megölni, kik Krisztusért meg 
akartak halni. Kiknek kegyetlenségét, hogy 
jobban megismerjük, két esetet mondunk el 
jellemzésül. 

A hitében állhatatos vértanút, ki a vas-
tüskéket és tüzes lemezeket győztesen állta, 
mézzel öntötték le s a legforróbb napon, 
hátrakötöt t kézzel fektették hanyatt , azzal 
a szándékkal, hogy a körülötte rajzó legyek 
csípésével törjék meg ellenállását annak, kit 
a tüzes serpenyők előbb meg nem ingat-
hat tak. 

Egy másikat, alig fölserdült fiatalembert 
illatos kertekbe vezettek s ott ékes liliomok 
s lángoló rózsák között puha, tollas heve-
rőre fek te t t ek ; mellette szelíd mormolással 
csörgedezett egy patak s a szél lágy sutto-
gással motozott a lombok közö t t . . . S hogy 
ne szökhessen meg, finom selyemzsinórok-
kal kötözték oda. Mikor pedig mindnyájan 
eltávoztak, egy szép és rossz nő közeledett 
hozzá s kezdte átfonni nyakát gyöngéd 
öleléssel, hogy testében fölgyújtva a gonosz 
vágyak tüzét, elérje szemérmetlen cé l já t . . . 
— Mit csináljon, hova meneküljön, Krisztus 
leventéje nem tudta . Akit a kínzások meg 
nem törtek, azt most az élvezetek veszítsék 
el? Ekkor — égi sugallatra — leharapott 
nyelvét az arcába köpte annak, aki már 
csókolgatta s így a gyönyör érzetét felvál-
tot ta s elfojtotta a fájdalom. 

Ezidőtáj t tehát , amikor ezek a dolgok 
történtek, alsó Thébaisznál Pálunk szülei-
nek halála után gazdag örökséget örökölt 
nővérével együtt, ki már férjnél volt. Pál 
körülbelül tizenötödik évében jár t ekkor, 
a görög nyelvben és tudományban épúgy 
mint az egyiptomiban, kiválóan jártas, sze-
lídlelkű fiú, ki nagyon szerette az Istent. 
Mikor az üldözések vihara kitört, egy távoli 
s re j te t t villájukra vonult. 

De mire nem «kényszeríted a halandók 
szívét Aranynak átkozott éhsége !?» (Hora-
tius). Pál sógora elhatározta, hogy följelenti 
azt, akit rejtegetnie kellene s nem tántorí t-
ha t ták el őt e szörnyű bűntől sem feleségé-

nek könnyei, sem a vérrokonság t uda t a , 
sem a mindentudó Isten hivő tisztelete. 
Ehhez járult még kegyetlensége is, mely 
látszólag jámborságot színlelt. 

Amikor ezt észrevette Pál, a puszta he-
gyekbe szökött. S míg ott az üldözések végét 
akarta kivárni, kényszerű tar tózkodásátmeg-
szerette. S egyre beljebb hatolva, ma jd ú j ra 
visszatérve — mindgyakrabban tö r t én t 
ez — végre egy sziklahegyre bukkant , mely-
nek tövében egy nagy barlang volt nem 
messze. Elmozdítva a követ, mely elzárta, 
kíváncsian bekémlelt (az emberek mindig 
szenvedélyesebben szeretik megismerni az 
ismeretlen dolgokat), belül egy hatalmas 
folyosót látott , melynek felső nyílását egy 
vén pálma takar ta el terebélyes ágaival. 
Kristálytiszta forrás is fakadt bent, mely-
nek vizét, alighogy kiért, nyomban elnyelte 
egy kis mélyedésben a föld, mely fakasz-
tot ta . Volt azonkívül ebben az üreges hegy-
ben számos fülke is, melyekben már egészen 
rozsdás üllőket és kalapácsokat l á t o t t ; ezek 
egykor pénzverésre szolgáltak, aminthogy 
ezt a helyet egyiptomi följegyzések hamis 
pénzek műhelyének mondják abban az idő-
ben, mikor Antonius Kleopátránál időzött. . . 

Megszerette tehát ezt a helyet, melyet 
szinte Isten maga kínált fel neki, s egész 
életét i t t töltötte : imában és elvonultság-
ban. Étel t és ruhát a pálma a d o t t ; ami t 
senki se tartson lehetetlen dolognak, mert 
Jézust hívom tanumul és az ő szent angya-
lait, hogy a remeteségnek ama részében, 
mely Szíria mellett a szaracénokhoz kapcso-
lódik, magam lá t tam szerzeteseket, kik közül 
az egyik már harminc éve bezárva árpa-
kenyéren és tócsa-vízen élt, a másik egy régi 
ciszternában, melyet a szírek kubának hív-
nak barbár nyelvükön, naponta öt szem 
fügével t a r to t ta fenn életét. Ezek hihetet-
leneknek tűnnek föl a hitetlenek előtt, de 
minden lehetséges a hivőnek ! 

De hogy visszatérjek oda, ahonnan el-
indultam, amikor már földön való mennyei 
életének 113-ik évét töl töt te be Szent Pál 
és egy másik pusztában Antal a kilencvene-
diket, ennek, mint maga szokta mondani, 
az a gondolata t ámad t (ostobán és hirtelen), 
hogy nincsen még a remeteségben olyan 
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tökéletes szerzetes, mint ő. De éjszakai ál-
mában megnyilatkoztatta néki az Űr, hogy 
van nála sokkal buzgóbb remete, akit sietve 
meg kell látogatnia. Nyomban, mihelyst 
kivilágosodott, elindult a tiszteletreméltó 
öreg, reszkető tagjait bottal támogatva, 
maga sem tudta, merre. Már delelőn állott 
a nap és perzselőn sütött alá, mégsem této-
vázott a már elkezdett úton, mondván: 
Hiszem, hogy megmutatja nekem Isten az 
ő szolgáját, kit megígért. 

(It t Szent Jeromos néhány sorban szól 
Remete Szent Antal kalandos útjáról a 
sivatagban, mely a görög mithológia egypár 
alakjának (centaur, satyr) beleszövése miatt 
kortársait jobban érdekelhette; nem lesz 
talán nagy bűn, ha mi ezt kihagyjuk . . .) 

De hogy a tárgytól el ne térjek, Szent 
Antal folytatta megkezdett útját , csak a 
vadállatok lábnyomait figyelve ; egyáltalán 
nem tudta, mit tegyen, merre forduljon. 
Már a másik nap is eltelt ; maradt még egy, 
amint remélte, hogy Krisztus nem fogja 
elhagyni. Virrasztva töltötte a második 
éjszakát imádságban s a hajnali derengés-
ben észrevett a távolban egy nőstényfar-
kast, amint égő szomjúságtól lihegve egy 
hegy tövébe lopakodik; melyet szemével 
követve egy barlanghoz ért, miután a vad 
eltűnt. Be-betekintett, de kíváncsisága nem 
sokat használt, mert olyan sötét volt belül, 
hogy nem látott semmit. De — mint az 
írás mondja — a tökéletes szeretet ki-
zárja a félelmet, óvatosan lépegetve s még 
lélekzetét is visszafojtva belépett a bátor 
zarándok és lassan előrehatolt. Közben 
gyakran megállt s a hajnali szél zúgását 
vigyázta. 

Végre az ijesztő vak-sötétben valami 
derengés-félét pillantott meg távol ; mohón 
igyekezett feléje. Ezenközben kőbe botlott 
lába, de ezzel zajt ütöt t s a zajra Szent 
Pál, aki ép közelében imádkozott, nyitva-
maradt a j ta já t bezárta s bereteszelte. 

Akkor Szent Antal a küszöbre roskadva 
egész hat óráig (déli tizenkettőig), sőt még 
tovább, esengett ott, hogy nyisson ki neki. 

— Ki vagyok? — mondotta — honnan 
jöttem és miért? tudod úgyis. Tudom, nem 
érdemlem meg, hogy lássalak; de nem 

megyek addig innen el, míg nem láttalak. 
Aki a vadakat befogadod, az embereket 
miért űznéd el? Kerestelek és íme meg-
találtalak ; most zörgetek, hogy kinyiss 
nekem. Ha nem hallgatsz meg, akkor it t 
halok meg küszöböd előtt, legalább te te-
meted el holttestemet. . . 

így könyörgött s a választ várta. Végre 
megszólalt, kit kérlelt: 

— Senkisem esedezik fenyegetőzve, sen-
kisem élhet vissza könnyeivel ; s te cso-
dálkozol, hogy nem engedlek be, amikor 
meg akarsz halni? 

S mosolyogva kinyitotta neki az ajtót. 
Akkor kölcsönösen megölelték és saját 

nevükön szólították egymást, Istennek kö-
zösen adtak hálát és miután szent csókkal 
illették egymást, leültek és Szent Pál e 
szavakkal fordult Szent Antalhoz : 

— íme, akit oly nagy fáradsággal ke-
restél, azt most a vénségtől kicserzett ta-
gokkal, gondozatlan ősz hajjal magad előtt 
láthatod. Azt láthatod hát, aki hamaro-. 
san visszatér a porba . . . Mivel azonban a 
szeretet mindent elvisel, meséld el nekem, 
kérlek, hogyan élnek most az emberek? 
Épülnek-e új házak a régi városokban? 
Kit ural most a világ? Vannak-e még olyan 
szerencsétlenek, kiket az ördögök a po-
gányság tőrében tartanak? 

^Beszélgetésük közben feltekintve észre-
veszik, hogy egy holló "szállt a pálmafára; 
a madár azután könnyedén lerepülve egy 
egész kenyeret tet t a csodálkozok elé és 
elszállt. 

— íme — szólt Szent Pál — az Űr ebé-
det küldött nekünk : valóban Kegyes, való-
ban Irgalmas ! Hatvan éve már, hogy fél-
kenyeret kapok naponta, de a te jöttödre 
Krisztus megduplázta katonáinak porció-
ját. 

Hálát adva tehát az Űrnak, mindketten 
leültek a kristályos forrás partjain. 

De ki szegje meg előbb a kenyeret? Az 
ebből támadt vetélkedés csaknem estélig 
tartott . Szent Pál a vendégjogra hivatko-
zott, Szent Antal a kor-különbséget emle-
gette. Végre megegyeztek abban, hogy két 
csücskénél megfogva a kenyeret, egyszerre 
törnek majd belőle s az lesz mindegyiké, 
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ami a kezében marad. Utána egy keveset 
ittak a forrásvíz fölé hajolva s Istennek 
dicséreteket zengedezve, virrasztással töl-
tötték a^ éjjelt. 

Mivel azonban Szent Pál halálának kö-
zeledtét érezte, így szólt Antalhoz : 

— Régóta tudtam már, Testvérem, hogy 
itt lakol nem messze tőlem, már régóta 
társamnak ígért remeteségemben téged az 
Úr . . . Most azonban, hogy örök pihené-
sem napja elérkezett s amit mindig kíván-
tam | feloszlani s Krisztussal egyesülni, 
pályámat lefutottam s még csak az igaz-
ság koszorúja vár rám : téged küldött az 
Űr, hogy testemet a földbe temesd, vagyis 
hogy add vissza a földet a földnek. 

Ezt hallva Antal, sírva s rimánkodva 
kérte, ne hagyja el, hanem vigye magával 
útitársnak. 

De Pál komolyan intette : 
— Nem szabad magadat keresned, má-

sokra is kell gondolnod. Jó volna ugyan, 
ha tested kölöncét elhajítva, te is csak a 
Bárányt követhetnéd, de jobb a Testvérek-
nek, ha a te példádon buzdulhatnak. Azért 
tehát siess, kérlek, ha nincs terhedre és 
hozd el nekem azt a palástot, melyet Atha-
náz püspök adott neked és takard be majd 
vele a testemet. 

Ezt pedig nem azért kérte Szent Pál, 
mintha túlsókat törődött volna azzal, hogy 
betakarva, vagy csupaszon fekszik-e majd 
holtteste, hisz annyi idő óta csak pálma-
levelekből szőtt ruhája volt, hanem hogy 
Antalt eltávolítva megenyhítse halála fö-
lött érzett fájdalmát. 

Csodálkozott Antal, hogy Athanázról és 
palástjáról hallott, de semmit sem mert 
felelni többet, mert Pálban Krisztust látta 
és szívében Istent tisztelte. Csöndesen köny-
nyezve tehát megcsókolta szemét és kezét 
s visszasietett monostorába (melyet később 
a szaracénok elfoglaltak). 

Ám lábai nem igen tudtak lépést tar tani 
siető lelkével, hisz vézna testét magas kora 
s böjtjei eléggé megtörték, de akarata mégis 
legyőzte éveit : fáradtan s lihegve végül is 
hazatért út ja végeztével. Ekkor két tanít-
ványa futot t eléje, kik már régóta szolgál-
ták : 

— Hol maradtál olyan sokáig Atyánk? — 
kérdezték. 

— J a j nekem, bűnösnek —: felelte — ki 
igazságtalanul hivatom magam szerzetes-
nek ! Most lá t tam Illést, lá t tam Jánost a 
pusztában s valóban lá t tam Pál t a para-
dicsomban . . 

S összeszorítva ajkát , öklével a mellét 
verte. Amikor kihozta cellájából a palástot, s 
taní tványai faggatni kezdték, hogy ma-
gyarázza meg jobban, mi történt , csak 
ennyit válaszolt : 
Í — Van ideje a beszédnek és van ideje a 

hallgatásnak. (Folyt, köv.) 

Epifánia (Vízkereszt) 

Hol van az Ur? Itt s tégy valami jót! 

Irta: Dr. Carl Sonnenschein 

Valóban megjelent Ő? A Messiás? A Ha-
talmas? Az Istenhez hasonló? — Berlin 
utcáin fel s alájárok. Emberekkel beszélek. 
Telefont tárcsázok. Autón száguldók. A há-
zak minden emeletén figyelek. Gondolják 
Önök, hogy Krisztus valóban megjelent? 
Hogy itt van? Hogy hangszórója beleszól 
e város zajába? Megváltozik valami Őáltala? 
— Karácsonykor úgy tűnt , mintha pár órára 
megállna a világ. De hamarosan ráuntunk. 
A Háromkirályokat elcsomagolták. Jézuska 
visszakerült tokjába. A jámbor lemezek 
a szekrény aljára. Majd jövőre újra. -— H á t 
mese ez? A nagyok köré font szokásos le-
genda? Vagy megsiketültünk? Teljesen? 

Hisz egykor földrengésként kellett a vi-
lágra jönnie. «Harmatozzatok égi magasok.» 
Ha az adventiíénekre gondolok, látom, ahogy 
a világ legbensejéből születik. A világ szomjú-
hozik. Szomjúságától kicserepesedik, felre-
pedezik. ő az idő követelése. A cézárok bás-
tyái megremegnek. A hellenista-római-zsidó 
világ katasztrófáiba belepusztul. Ebből a 
világ-feszültségből kiemelkedik az ő alakja. 
Kimagaslik az óriás. Aki előtt királyok hó-
dolnak. Sión templom-oszlopait vállára veszi. 
A zsidó népiségből belenő az általános 
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