
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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emberibe. Három világrész reng léptei alatt. 
És ujjong áldásán. Látom. Ez epifánia 
volt 1 

Az Isten Fia nem mese. Ö egyszer valóság 
volt. És ma? Mit hagyott Ő nekünk? Hol 
van az Űr? Tudom, minden helyzetben, 
a világ akármelyik struktúrájában kínlódó, 
elkeseredett, csalódott emberek mindig lesz-
nek. Ezt a tragikumot magunkban hordjuk. 
De egyesek ostoba tudatlansága elviselhe-
tetlen. Hol van az Űr? Hát nem látjátok e 
szürke arcokat? Nyomorgó özvegyeket? Be-
esett szemű gyermekeket? Minden réteg 
megkövesedett proletárjait? Munka nélkül. 
Kínlódva. A remény leghalványabb sugara 
nélkül. , 

(Nemetbői ford. : Pálos Ernő.) 

Pálos konfráterek 
Irta: Kisbán Emil dr. 

Nagy kitüntetés világi ember, számára, 
ha a Pálosrend konfráterévé avatja. 

Bár a szó ősi értelmében «testvér-tagja» 
lesz — világi létére is — a Rendnek, szabá-
lyai mégsem kötelezik és semmiféle meg-
terhelést nem jelentenek számára, csak azt, 
hogy kiváló érdemei jutalmául az egész 
Pálosrend imáinak és j ócselekedeteinek, ér-
demeinek és kegyelmeinek részesévé teszi őt. 

Különbözik tehát a jámbor egyesületek-
től, de még a harmadrendektől is abban, 
hogy semmiféle előírások, különleges imák, 
böjtök nem kötelezik a pálos konfráteíeket 
és mégis a Rendnek testvérei és tagjai 
lehetnek. 

Egyéb összehasonlításokat és vonatkozá-
sokat (pl. az új kánonjogi Kódex előírásait 
a konfraternitásokra és szerepüket az Egy-
ház történelmében) most félretéve —a hely-
szűke miatt, — nyomban rátérünk kialaku-
lásának és gyakorlatának ismertetésére. 

A főleg kolostor-alapításokat is támogató 
birtok-adományozó királyok, főurak, főpa-
pok és nemesek iránt hálája kifejezésére 
törekvő Rend kebelében valószínűleg még 
a XIV. század első felében, a Rend legna-
gyobb elterjedésének korában, kialakulha-

tot t a konfraternitás eszméje, vagy legalább 
is létesítésének vágya. Aki a Rend életét 
ebben a században ismeri, az tudhatja, hogy 
ekkor kezd kiemelkedni a világi emberektől 
való elzárkózottságából. Apró remete-kolos-
toraikban hatalmas lánggal égett a Mecsek 
és a Pilis ősi erdőségeiben lángralobbant 
zsarátnok, az Istenszeretésnek szent tüze, 
amely a tökéletesség utáni vágytól hevülő 
léleknek eleinte az ön, később a mások meg-
szentelésére irányuló törekvésében nyilvá-
nult meg s hozta létre kolostoraik és templo-
maik egész tömegét, Özséb magvetésének 
csodálatos eredményét. A Rend fejlődésé-r 
nek eme korszakában a pálos szellem el-
zárkózottságát és teljesen kontemplativ jel-
legét tekintve a konfraternitás gondolata 
tehát már megcsendülhetett, de még nem 
valósulhatott meg olyan formában, ami-
lyenben az más rendeknél, vagy a világi 
egyházaknál már megvolt. A konfraternitás 
vágya mindenesetre élhetett márs bennük, 
hogy jótevőik iránti hálájukat kifejezzék. 
S mivel földi javakat nem adhattak, a ka-
pott földieket égiekkel viszonozták. Része-
seivé tették őket mindazoknak a lelki kin-
cseknek, amelyeket a Rend tagjai istenes 
életükkel maguknak szereztek. A konfrater-
nitás fogalma alatt ezek szerint a pálosok 
mindenkor a hála jeléül adott rendi tisztelet-
beli tagságot értették. Ez igen nagy meg-
tiszteltetésszámba ment és csakis a Rend-
nek nyújtott komolyabb szolgáltatás, külö-
nös érdem elismerése jeléül adhatta, ha 
szabad így neveznem, ezt a kitüntetést a 
Rend Feje. 

A konfraternitás intézményének első írá-
sos nyoma Eggerer Annalesében van. Ö em-
líti, hogy Tristianus rendfőnök kívánságára 
az 1363. évi Káptalan a Rend elhalt jótevői 
és konfráterei iránt lelkük üdvéért mondott 
imákkal fejezze ki háláját.1 Az ekkor hozott 
rendelkezés a klerikust a teljes zsoltáros-

1 Eggerernek ama megkülönböztetése, hogy 
külön említi a konfrátereket és a jótevőket, arra 
enged következtetni, hogy nem minden jótevő 
volt konfráter, de valószínűleg minden konfráter 
a Rend jótevője volt. A rendi hála kifejezése 
Tristianus korában azonban még egyenlő volt 
mindkét kategóriával szemben. 
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