
m Q rJ? 

M P DfiPfiT 

Vastagh E / a : Szent Özséb 

A PA L O S R E N D 
B A R Á T Á I N A K 
É R T E S Í T Ő J E 

T A R T Á L O M : 

g-y: Beköszöntő — Tormay Cécíle: 

A fehér barát — r: A Szeplőtelen 

és a pálosok — P. Gyéressy Ágos-

ton : A Madonna bölcsődala — Szirmai 

Józsefné: Ének a Boldogságos Szűz-

ről — P. Gyéressy Ágoston: Pilis 

pálos lelke — Szent Jeromos: Re-

mete Szent Pál élete — Dr. Carl Son-

nenschein : Epifánia — Dr. Kisbán Emil: 

Pálos Konfráterek — Pálos Krónika 

I. évf. /. szám * Heg je len ik negyedévenkint * 1938 december 

Ára vt ír, k IA4t 
g s anér 

KíFiLpcL—¡¡¡i'ciraiok 

193JLtoÁ£:l u> 

H p p l i TTT?TT??TTTTTT7|7WTT̂  1 ,iü! 1. 11 IIII II II 111.1 l.it• il lili Inl ilili 
• L L 1 . L I J „ . 1 J ' J , 1 ' u 1 1 J-_ 1 .L 1 . L J*.-L 1 „ L 1 L I .!. 1 . 



A FEHÉR BARÁT 
A PÁLOSREND BARÁTAINAK ERTESITOJE 

H e g j e l e n i k n e g y e d é v e n k é n t 

S Z E R K E S Z T Ő : 

P. G Y É R E S S Y Á G O S T O N 
FELELŐS SZERKESZTŐ: 

DR K I S B Á N E M I L 
S Z E R K E S Z T Ő S É G 
ÉS K I A D Ó H I V A T A L : 

BUDAPEST, XI., SZENT GELLERT RP. 2. 
T E L E F O N : 2 6 8 — 5 5 0 — C S E K K S Z Á M : 5 ,201 

ÉVI ELŐFIZETÉSE 
1 P E N G Ő 

(Nihil obstat. P. Gyula Besnyő Censor Ord. Nr. 357/1938. Imprimatur. Czenstochowiae die 12. Septem-
bris 1938. R. P. Pius Przezdziecki Prior Generális." — Nihil obstat. Dr. Michael Török Cens. Praeses. 

Nr. 4572/1938. Imprimatur. Strigonii die 8. Novembris 1938. Dr. Joannes Drahos Vic. Gen.) 

A KRISTOFTERI 

SZÉNÁSY G Y U L A . C É G 
intézeteknek, 
z á r d á k n a k 
é v t i z e d e k 
ó t a s z á l l í t 

előírásos intézeti ruhaanyagokat, továbbá állandó gazdag 
választék templomi selymekben, reverenda anyagokban. 

KIVÁLÓ M I N Ő S É G , O L C S Ó ÁR, KEDVEZŐ FIZETÉSI FELTÉTELEK. 



Q fehér őarát 
J. ÉVFOLYAM * 1. SZÁM 
1938 DECEMBER HÓ 

Beköszöntő 
Másfélszázados száműzetésükből hazatért pálosokat osztatlan szeretettel 

és megható lelkesedéssel ölelte szívére a magyar föld. 
Pedig ez a 150 év nemcsak régi híres pálos kolostorokat döntött lassan 

romba; a magyarság háláját is észrevétlenül rombolta a Rend iránt: kezdtük 
elfelejteni, hogy kik is voltak nekünk egykor ezek a fehér barátok, micsoda 
munkát végeztek itt és a külföldön, a magyar névre hozva dicsőséget... Ha 
a régi pálos kultúrának és missziónak néhánj^ fennlmaradt dokumentuma 
kerülne kezünkbe, elámulnánk: olyan ismeretlen és nagyszerű világ tá-
rulna elénk! 

Hát ezt az ismeretlen és nagyszerű multat felidézni s a mai pálosok 
életét és munkáját bemutatni: ime ezt a célt tűzte maga elé ez a kis értesítő, 
melyet a Rend barátai már régóta sürgettek. S ezt a baráti kört kiszélesíteni s 
.a Fálosrend apostoli szellemébe és kulturális munkájába minél több magyart 
belekapcsolni s velük a kapcsolatokat állandóan fenntartani s — ha lehet — 
még szorosabbá fűzni: ez A Fehér Barát küldetése és feladata! 

Nincs tehát szándékunkban az eddigi folyóiratok számát eggyel ok nél-
kül szaporítani, mért hiszen célkitűzésünket mások nem tehetik föltétlenül a 
magukévá. Még kevésbbé szándékozunk a magyar katolicizmus áldozat-kész-
ségét újabb s érzékeny próbára tenni, azért szabtuk meg ennek a kis folyó-
iratnak terjedelmét, megjelenését és előfizetését a lehető legkevesebbre, bár 
a cél, melyet magunk elé tűztünk, akkora, hogy hatalmasabb folyóiratot is 
el tudna látni anyaggal néhány évtizedre! 

Hisszük, hogy most, amikor ennek a Szentévnek áldott Karácsonyán, 
kissé félénken ugyan, de azért bizakodva beköszöntünk a magyar szívek ajta-
ján, nem utasítanak el minket, hanem — mint a kicsi Jézust, örömmel, meg-
értéssel és szeretettel — befogadnak! g—y 
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A fehér barát 
Irta: Tormay Cécile 

(Regény-részlet) 

A kapu irányából szokatlan zaj vetődött 
el hozzá. 

Az erdőn lópaták dobbanásai közeledtek. 
Megálltak a kolostor előtt és a lovasok erő-
sen csapkodták a zörgetőt. 

A kapus fráter kiáltozva futkosott. Mások 
is szaladtak a folyosón, a perjelt hívták. 
A megnyitott kapun át beáradt egy hang 
odakintről: 

— Salve fratres eremiti! 
IJng felemelte a fejét. 
Hol hallotta ezt a hangot? 
A kolostor küszöbén most a perjel kö-

szöntötte az érkezőket. 
— Domus nostra te salutat. 
Lépések közeledtek, elhangzottak. Ung 

még mindig tűnődve nézett maga elé. 
Hol hallotta? 
Ez a nap más volt, mint az egyéb napok. 

Világi utasok, vagy zarándokok érkeztek? 
És az a hang? — gondolta Ung. Vájjon 
visszatér-e még hozzá, vagy elmegy innen 
számára szótlanul? Belső várakozása most 
ért fel az öntudatáig. Elcsodálkozott, hogy 
van még valami a világon, amire várni lehet. 

Napközben csak fráter Rókus, a fiatal 
szolgáló testvér jött be hozzá. Letette az 
eleséget ágya mellett a gyékényre és fél-
szegen azután is állva maradt. 

Ung már ismerte őt. Betegségében több-
ször lát ta ezt a laikust. Hirtelenszőke szem-
öldöke alatt mindig csodálkozott a szeme, 
hosszú arca rózsaszín és csupasz volt, csakis 
hegyes állán pelyhedzett némi világos kis 
szakáll, olyasféle, mint a korai bárány szőre. 
Fráter Rókus eddig még sohasem mért Ung 
előtt beszélni. De most valami nagyon fész-
kelődött a torkában, mert hegyes állán 
izgatottan ide-oda mozgolódott a lenszínű 
kondri szőr. A száját is kinyitotta egyné-
hányszor, mégsem szólt semmit. Megmár-
tot ta két uj já t a szentelvíztartóban és ki-
ment. 

Az ajtó nyílásakor hangok vetődtek be 

Unghoz. Emlékezete bágyadtan keresgélt 
ebben a zsongásban, de az a reggeli hang 
most nem volt a többi közt. Lassankint 
visszasüllyedt fáradtságába. Elaludt és el-
feledkezett. 

Alkonyattal fráter Lénárt ébresztette fel. 
Tenyerén tésztaneműt és kis agyagkorsó-
ban bort is hozott neki a testvérek ünnepi 
asztaláról. 

— Tudni méltó, — lelkendezett az ispo-
tályos, — kolostorunkat nagy tisztesség 
érte ma. Özséb mester kanonok úr té r t be 
ide fegyveres egyháziak kíséretében per-
jelünk látogatására. 

A barát egy darabig várakozóan leste a 
hatást , aztán bátortalanul folytat ta : 

— A magister követséggel van útban a 
pécsi p ü s p ö k h ö z . . . Sok hegységeken által 
lovagolva, egyenesen Esztergomból jöve el 
ide mihozzánk. 

— Onnan? — kérdezte Ung fásul tan. 
Sose járt ott, nem ismert ott senkit. Aztán, 
mintha hirtelen seb szakadt volna fel fejé-
ben, Komáromra gondolt és a Dunára . 
Arra fu t el a nagy folyó, Esztergom felé. 
Kinga sírja alat t fu t örökké és mégis vele 
marad, mint az időtlen idő . . . Nem vet te 
észre, mikor az ispotályos elhallgatott és 
kiment. 

De a kis fráter lépései ma nem kopogtak 
odébb a folyosón. Valaki megállította oda-
kinn. A cella a j t a j a előtt csendes beszéd 
kezdődött. A beszédbe a prior hangja is 
beledörömbölt. 

«Talán engem tudakolnak?» — gondolta 
Ung nyugtalanul. — «Csak be ne jöjjön 
senki,» — és a falnak fordította az arcát. 

Mögötte halkan kinyílt a cella a j t a j a . 
Valaki szólította őt a csendben : 

— Mondották nékem sinylődésedet, miért 
is bejöttem a te vigasztalásodra. 

Ung lesoványodott válla megrezzent. Ösz-
szehúzott szemmel hallgatózott maga mögé. 
Ez az a hang v o l t ! De mintha messzebbről 
jöt t volna, mint ahol az állt, aki beszélt és 
egyebet mondott neki, mint ami hallat-
szott. Enyhítő, hűvös olajat öntözött a szíve 
égő sebére, a lelke poklos parazsára, lágy 
hűvös olajat az ő végtelen magányára. 

. . . Ego te absolvo . . . 
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Ki mondta ezt? Hiszen nem is mondta . . . 
Megzavarodott az elméje? Hogyan hallhat 
ő ilyent, aki nem kér absolutiót, aki számára 
nincs feloldozás? 

Egyszerre kifordult a cellának. Egy hátra-
vetet t csuklya sötétjéből előkelő, keskeny 
arc emelkedett az esti szürkületbe. 

Ung lélekzetvesztve meredt oda. Álmo-
dik-e? Jelenést lát? Vagy ott gyötrődik 
megint a komáromi éjtszakán, Kinga kis 
pitvarkamrájában és az a csodálatos, szo-
morú arcú barát néz le rá, aki az ő haldokló 
párjának mondotta : — Ego te absolvo . . . 

Egyszerre felrántotta őt az ágyon az 
izgalom. Szédülve kapaszkodott érdes, durva 
pokrócába. Már tisztán és összefüggően lá-
to t t maga körül mindent, feje a falnak 
esett, vértelen ajka hangtalanul mozdult, 
aztán nem zárult le egészen és a némán 
megnyílt száj sötét vonala még fájdalma-
sabb kifejezést adott lesoványodott arcának. 

Ebben a pillanatban a barát is megismerte 
őt. Ung szótlan emlékezése már olyan erős 
volt elekor, hogy rejtélyesen megvilágította 
a másiknak az emlékezését is. 

— Te lennél ama komáromi vitéz?' — 
kérdezte a páter fojtottan. 

De Ung nem erre felelt. Hallgatva hurcolt 
sok szenvedéséből szakadoztak ki most a 
szavak ; 

— Atyám . . . te ismerted Kingát . . . 
A páter közelebb lépett. 
— Ders udvarbíró özvegyéről beszélsz? — 

elgondolkodón merengett maga elé. — 
Valóban ismertem őt . . . . És az Űr kegyelme 
jobban engedte ismernem, mint egyebek-
nek, mert hogy a gyóntatója voltam. 

Ung szívét hallgatag vonzalom emelte 
ekkor a barát felé. Nem volt néki többé 
idegen. Hiszen ő mindent tudott kettőjükről. 

- Még Mátyás érsek küldött ki azidők-
ben Esztergomból oda, — mondotta a pá-
ter, — mert felette megfogyatkoztak a vész-
től a komárombeli oltáros papok és meg-
sokasodtak azok, akiket szólított az Űr. 

— Miért? — tört ki Ungból lázadóan 
szétroncsolt életének kínja. — De miért 
vette el tőlem őt, hiszen nem vétettünk mi 
ketten együtt ellene ! . . . És miért vette el 
édes asszonyanyámat, ősi udvarunkat, apáim 

földjét? . . . És miért veszett el minden, 
amit én akartam? . . . 

Ne zúgolódj ! — szólította őt a páter 
szelíden. — A telt kezek nem kulcsolód-
nak, — és ekkor olyan lett a hangja, mint 
Kinga sírjánál, Szent András temetőjének 
messze éjjelén : — Az Istenért nagy utat 
kell megjárnunk s közben el kell mindent 
ejtenünk, hogy végül két üres kezünk sza-
badon kulcsolódjék össze az Űr előtt. 

(Genius kiadó engedélyével). 

A Szeplőtelen és a 
pálosok 

Régi pálos Évkönyvekben meglepődve 
és büszkén olvashatjuk három kiváló pálos 
nevét, kik imponáló tudással és felkészült-
séggel szállottak síkra a Szűzanya Szeplő-
telen Fogantatása védelmében azokban a 
századokban, amikor a Mária-tiszteletnek 
ez alapvető és mélyértelmű hittétele körül 
még meglehetős homály volt s érte heves 
viták dúltak. E viták végére a pontot a 
tridenti zsinat tette s legutóbb (1854-ben) 
IX. Piús pápa klasszikusan, megfellebbez-
hetetlenül és ünnepélyesen hirdette ki «az 
egész keresztény világ ujjongása közben» 
a Szeplőtelen Fogantatás dogmáját. Nem 
csekély dicsőség tehát számunkra, hogy 
ennek a győzelemnek kivívásában három 
magyar pálos is szerepelt. 

Az első Posonyi János volt, ki a Goblinus, 
erdélyi püspöktől épített mihálykői kolos-
torban működött a XIV. században ; ékes-
szólásának hire s bizonyára kéziratos prédi-
kációi külföldre is eljutottak s P. Velasquez 
S. J . dicsérve említi, hogy P. Posonyi, 
Remete Szent Pál Rendjéből, elegáns be-
szédet írt e témáról: «Egészen szép vagy 
és szeplő nincs tebenned» (Énekek Éneke); 
az Apostol int, hogy ideje volna már az 
álomból serkenni, vagyis abból a vakságból 
és tudatlanságból, mely sokakat fogva tar t 
mind a mai napig, nehogy megvallják a 
Dicsőséges Szűz áteredő bűntől való men-
tességét . . . » 

Magyar Mihály, kit tudásszomja a buda-
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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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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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«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 

10 a fekér barát 



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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könyv, a konverzust 150 Miatyánk és Üd-
vözlégy elmondására kötelezi.1 

A XV. század első felében a rendi konfra-
ternitás már minden bizonnyal virágzott. 
Hadnagy Bálint (1511) följegyzése szerint, 
kinek nyomán Eggerer András (1663), Orosz 
Ferenc (1754) és Szluha György Demeter 
(1804) is írt, 1422-ben a ,Rend egyik konfrá-
terével, Soklyósi László castellanusszal cso-
dás eset történt. Figyelemre méltó, hogy 
milyen természetes magától értetődéssel szól-
nak i t t följegyzéseink arról, hogy a nevezett 
kapitány «azokra a sok jókra nézve, mellye-
ket Első Remete Szent Pálnak szerzetes 
fiaival tet t , a Szerzet Confrateri közé méltán 
bevéttetett s minden érdemekben, jóságos 
tselekedetekben, szent gyakorlásokban, 
imádságokban etc. részessé té te t te te t t lé-
gyen.»2 A Soklyósiak a baj esi monostor jó-
tevői és adományozói voltak. Ez a monostor 
igen sokat köszönhetett hát nekik. A «súlyos 
nyavalyában» elhalt castellanust azért csa-
ládja és a Rend is a monostor templomának 
kriptájába akarta temettetni. Az Évkönyvek 
egybehangzó leírása szerint Remete Szent 
Pál és fiainak buz^ó könyörgésére a gyász-
szertartásra egybegyűlt nagy tömeg szeme-
láttára a halott életre kelt, hogy bűneiért, 
mielőtt az utolsó pihenőre térne, elegendő-
kép vezekelhessen. Ilyen és hasonló csodák 
miatt Remete Szent Pált Magyarország 
Patrónusai közé iktat ták (január 10.). Ezek 
szerint tehát Soklyósi László a Rend első, 
névről ismert, konfrátere. 

Ugyancsak Eggerer idéz egy félszázaddal 
később kiállított első konfráteri oklevelet is. 
Az 1472-es év tárgyalásánál említi, hogy 
ez a Rendre nézve azért nevezetes, mert 
ebben az évben vették fel az eigész lengyel 
királyi családot a Rend konfraternitásába. 
A rendi Évkönyvekben, főleg Gyöngyösi 
Krónikájában hiába keressük a konfráter 
megjelölést, pedig sűrűn találunk hálálkodó 
kitételeket a Rend jótevőinek adományo-
zásaiért. A konfraternitás teljesen kialakult 
fogalma csak ebben a'z Eggerer által idézett 
krakói oklevélben található meg először, 

1 Eggerer i. m. pag. 138. 
2 Orosz Ferenc : Egyedülvalóságnak ékessége... 

Nagyszombat, 1754. 

de ez igazolja is egyben, hogy Mátyás király 
korában a konfraternitás a lengyel tar to-
mányban már tökéletes formájában meg-
volt. Jakab lengyel tar tományfőnök által a 
Rend nevében 1472 augusztus 12-én Krakó-
ban kiállított oklevél hibátlan formájából, 
kifejezésbeli készségéből, tar ta lmából és a 
szövegezés gyakorlottságából következtetve 
feltehető, hogy ha Szent Kázmért t a r t j a is a 
rendi köztudat a Rend első konfráterének 
Lengyelországban, feltételesen arra is gon-
dolhatunk, hogy előtte már mások is lehet-
tek a Rend konfráterei. Az idézett oklevél 
egyébként a következőkép hangzik : 

«Kázmér Urnák, Felséges Fejedelmünknek, 
Isten kegyelméből Lengyelország Királyának, 
Litvánia Nagyhercegének, Orosz- és Porosz-
Ország Urának és Örökösének s a Felséges 
László Fejedelem Urnák, Isten ugyanazon ke-
gyelméből Csehország Királyának,' Morvaország 
stb. őrgrófjának, a Felséges Erzsébet Asszony-
nak, Isten kegyelméből Lengyel-Ország Király-
nőjének és Ausztria Hercegnőjének, ugyanazon 
Kázmér Király Ur Hitvesének és a Fenséges 
Kázmér, Albert, Sándor, Zsigmond és Frigyes 
Herceguraknak, a Király és Királyné fiainak, 
továbbá leányainak, Hedvig és Zsófia Erzsébet-
nek üdvösséget (kíván) mindannyiunk Üdvözítő-
jétől Első Remete Szént Pál Rendén lévő Fráter 
Jakab, az isteni Ágoston püspök és jeles egyház-
doktor Regulájára fogadalmat tett, Lengyel-
országban és Szilézia részeiben élő Testvérek 
tartományfőnöke és Casimiriában (Krakóban) 
Szent Szaniszló sziklai monostorának perjele. 

Felségtek dicséretes áhítatát és égi kívánsá-
gát, melyet a Mindenható Isten tisztelete és 
Első Remete Szent Pál, nemes Atyánk dicsősé-
ges érdemei miatt, irántunk és a mi szent Ren-
dünk iránt nyilvánítva hálásan fogadunk s nem 
alaptalanul reméljük, hogy Krisztus is fogadja 
s ezt viszonozni óhajtva: Kegyelmességteket 
Rendünk Konfraternitásába beiktatjuk ebben 
az életben s a halálban szintén minden misénk-
ben, imánkban, ájtatosságunkban, zsolozsmázá-
sunkban, virrasztásunkban, bőjtölésünkben, fe-
gyelemtartásunkban és munkánkban íme öröm-
mel részesítjük, úgyszintén jócselekedeteinkben, 
melyeket mostan és a jövőben, bárhol élő minden-
egyes Testvérünk által művelni méltóztatik 
a mi Üdvözítőnk kegyelme, amennyiben ő akarja 
és amennyiben Felségtek érdemszerző jámbor-
sága eléri, hogy ezen és egyéb áhítatos gyakor-
latok által a jelen életben kegyelmet, a jövendő-
ben pedig dicsőséget legyen méltó szerezni a mi 
Urunk segítségével. 

Kelt, Krakóban, 1472. augusztus 12-én. 
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Ebből az oklevélből kitűnik, hogy a 
Renddel szemben érdemet szerzett világi 
egyének a konfraternitásba való felvétel 
által a rendi közösségbe tartoznak és a Rend 
minden lelki javában részesülnek. A fenti 
oklevél szerint tehát 1472-ben az egész 
lengyel királyi családot érte ez a nagy 
kitüntetés, közöttük III. Nagy Kázmér 
lengyel király fiát, Kázmér herceget is. A tör-
ténelem tanúsága szerint a Jagellók kétség-
kívül igen vallásosak voltak s családjuk 
több szentet is adott az Egyháznak. 

Az igazságosságáról híres III. Nagy Káz-
mér lengyel királynak és Albert magyar 
király leányának, Erzsébetnek házasságá-
ból1 született Krakóban, 1458 október 5.-én 
a Rend oklevélileg kimutatható első kon-
frátere, a hitvalló Szent Kázmér lengyel 
herceg. Testvére volt a szerencsétlen ki-
menetelű várnai csatában elesett Ulászló 
magyar királynak (f 1516).2 Mátyás ural-
kodása alatt a zrednai Vitéz János érsek 
vezetésével Kázmér pártjára állt elégedet-
lenkedő magyar rendek kikiáltás útján akar-
ták is érvényesíteni Kázmér magyar trón-
igényét (1471), de törekvésüket siker nem 
koronázta. Királyi atyja parancsára a len-
gyel sereg élén egészen Hatvanig jutott el, 
ahonnan a jobban megerősített s biztonsá-
gosabb Nyitra várába zárkózott be, majd 
be sem várva a fejleményeket, vezérével, 
Janseniussal 4000 embert hátrahagyva haza-
ment. Mátyás király 16.000 emberrel vonult 
a zendülő magyar urak és Kázmér ellen, 
ütközetre azonban nem került sor. Tile-
mannus Schlectusnak, IV. Sixtus pápa nun-
ciusának közbenjárására sikerült kiegyeznie 
a zendülő magyar urakkal s így Kázmér 
trónigényének kielégítése nélkül seregével 

ét 

1 1453-ban Boroszlóban a fejedelmi házasság-
kötéskor a szertartást Sbigneus gneseni bíboros-
érsek végezte. Jelen volt Dlugosz János kanonok, 
híres lengyel történetíró és mint pápai követ 
Kapisztránói Szent János, aki ez alkalommal 
fényes szónoki sikert aratott. 

2 Kázmérnak öt fiú- és hét leánytestvére volt; 
ezek : Ulászló (szül. 1456), Hedvig (1457), Kázmér 
(1458), János Albert (1460), Sándor (1463), 
Zsófia (1464), Erzsébet (1465), Zsigmond (1467), 
Frigyes (1468), Erzsébet (1472), Anna (1476), 
Borbála (1478), Erzsébet. 

Q fehér barát _ _ _ _ _ _ 

visszavonult hazájába s háromhónapos ve-
zeklést tar tot t azért, hogy földi hatalom 
megszerzésére s nem lelke istenes világának 
ápolására törekedett. 

A Gondviselés a vallásos érzés miszticiz-
musába menekülő szentéletű s különösen az 
önként fogadott szüzesség erényében tün-
döklő aszketikus fejedelmi sarj életét a 
lengyel ifjúság példaképévé, Lengyelország 
és Litvánia patrónusává avatta. Életében 
és jellemében - sok rokon vonást találunk 
Szent Imre hercegünkével. Miként ezt a 
nagytudományú és szentéletű Gellért, úgy 
őt is egy nagyműveltségű, buzgóéletű páp, 
Dlugosz János1 krakói kanonok, a híres 
lengyel történettudós, diplomata és szónok 
nevelte. Mértékletes életű, alázatos és egy-
szerű szívű, mindenkihez közvetlen és jóté-
konykodni szerető lélek volt, kortársai a 
szegények atyjának nevezték. Számos len-
gyel templomot és kolostort támogatott 
anyagiakkal s mikor a szent célhoz mérten 
nem állt kellő anyagi eszköz rendelkezésére, 
királyi atyját bírta rá a jótékonykodásra. 
A katolikus hit terjesztésén s a rutének 
egyház-szakadásának megszüntetésén is lel-
kesen fáradozott. 

Az udvar zajos mulatságait messze ke-
rülte, e helyett inkább szigorú szerzetesek, 
különösen a krakói pálosok körében szere-
tet t tartózkodni. Nevelőjét is ide fűzték a 
szent barátság szálai. A kolostor csöndje 
és a jámbor és tudós szerzetesek istenes 
élete igaz boldogsággal töltötte el őt. Lelke 
a transzcendens világ szépségeinek szemlé-
letében merült el s gyakori virrasztással és" 
böjttel készült az égi dicsőség koronájának 
elnyerésére. Élete végén vagy egy évtizedig 
ciliciumot, szeges övet viselt, a keresztény 
középkor szentéletű szerzeteseinek ezt a 
kedvelt önsanyargató eszközét, de máskép 
is, főleg virrasztással, sanyargatta testét. 
Gyakran hagyta el éjnek idején fényes 
királyi palotabéli egyszerű hálókamráját s 
a szomszédos Mária-templom oltárának fe-
születe elé sietett, hogy hosszasan imádkoz-
hasson. Midőn pedig egy izben a templom 
aj ta já t zárva találta, elragadtatásában az 

1 Eggerer i. m. pag. 234. 
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aitó előtt imádkozott. Ilyenkor még a test-
őrök is csendben elvonultak s magara 
hagyták Istenével a nép szerint is szent 
herceget. Krisztus kínszenvedesen e lme-
kedve gyakran esett extázisba, akarcsak 
árpádházi Margitunk, vagy Imre hercegünk. 
De buzgó Máriatisztelő is volt. Lelke fel-
ragyogott, mikor a Szűzanya dicsőségéről 
és elkomorult, mikor a fájdalmas Szűz-
anyáról elmélkedett. Az ő dicsőségét nem 
szűnt meg magasztalni s , érzelmeit gyö-
nyörű költeményekben kifejezésre ju t ta tni . 1 

Ezek közül egyik 60 versszakos költeménye, 
az «Omni die dic Mariae mea Laudes anima» 
kezdetű, sírja felnyitásakor került elő. Ezt a 
gyönyörű himnuszt Magyarországon is nagy 
szeretettel éneklik a hívek. így kezdődik : 

«Mondj naponként és óránként 
Lelkem dicséreteket, 
Máriának, Szűzanyának, 
Szentelj vig ünnepeket. 
Gondolkodjál s álmélkodjál 
Az ő méltóságáról, 
Tisztelettel, szeretettel 
Szólj az Isten Anyjáról.» 

Kázmér herceg igen nagy volt az önmeg-
tagadásban. Finom ruhája alat t testét sértő 
durva darócot hordott, földön aludt, szigorú 
böjtöt tar tot t . Midőn László testvére cseh 
király lett, ő volt a lengyel trón várományosa 
s az egész Ország reménysége. Nevelője 
Dlugosz és orvosai gyakran figyelmeztették, 
hogy hagyjon fel túlzott vezeklésével s 
kímélje egészségét az ország érdekében. 
Orvosainak véleménye szerint, ha felhagy 
a vezekléssel s megszegi tisztasági fogadal-
mát, életben maradt volna. De Kázmér 
herceg fiatalon, 24 éves korában, a nagy 
szentek életéhez méltóan nagy lelki felké-
szültséggel, nem félve, hanem örömmel halt 
meg. Sok türelmet kívánó betegsége után 
1483 március 4.-én húnyta le örök álomra 
szemét. Utolsó szavaival lelkét Krisztusnak 

1 Egyik életírója, Skarga Péter említi, hogy 
több, Máriát dicsőítő költeményt í r t : «Rhythmos 
et carmina eius honori conscripsit, et sapienti 
illa et coelesti philosophia cor suum oblectabat» 
(Bollandus pag. 343). 

ajánlot ta . Tetemét Vilnó mellett a grodnói 
Szent Szaniszló templomban temették el. 

A lengyel nemzet, ha nagy ba jba jutot t , 
gyakran kérte aZ ő közbenjárását . Ez tör-
tént 1518-ban is, amikor Zsigmond lengyel 
király egész seregével az oroszok kelepcéjébe 
került. A legenda szerint Kázmér herceg 
hófehér ruhában állt ekkor a lengyel hadak 
élére s kivezette őket a teljes megsemmisü-
léssel fenyegető bajból. X I . Leó pápa 
1529-ben a szentek sorába ik ta t t a életíróinak 
Zachariás Ferrerius gardiai püspök és Swie-
ciski Gergely vilnai kanonok írásai alapján.1 

Halálának évfordulóját az Egyház meg-
ünnepli. 1602-ben officiumot és misét enge-
délyezett neki VI I I . Kelemen pápa Lengyel-
országban. Mikor 1604-ben sír ját felnyitot-
ták, életszentsége jeléül teste és ruházata 
teljesen ép volt s a levegőben édes illatot 
éreztek, akárcsak Szent Is tván királyunk 
sírjának felnyitásakor Székesfehérvárott. 
A kegyeletes aktusnál megjelent püspökök 
és a papság megilletődött lélekkel emelték 
fel ekkor testét és vi t ték fényes és áhí ta tos 
körmenetben a külön számára építet t és 
neki ajánlott , díszes, márványból épül t 
kápolnába.2 I I I . Zsigmond lengyel király 
kívánságára VII I . Kelemen elrendelte, hogy , 
ünnepét nagyobb szertartással ünnepeljék 
meg. 1636 aug. 14.-én pedig testvérének, 
Anna főhercegnőnek hamvaival együt t a 
király által emelt pompás új kápolnába 
vit ték át. Síriratát a már említett Zacharias 
Ferrerius ír ta : 

«Regia progenies iacet hic Casimirus acuto 
Stemmate et excelso virtutum stemmate clarus. 

1 Vita S. Casimiri auctore Zacharia Ferrerio 
Ep. Gardiensi, Nuntio Apostolico négy fékezetben 
mondja el Szent Kázmér történetét. A vére kap-
csolatos csodákat öt fejezetben meséli el Miracula 
S. Casimiri auctore Gregorio Sueicicio. 

2 V. ö. : Dedek Crescens Lajos : Szentek élete 
I. köt. és Schütz etc. Szentek élete i I. köt. és 
Acta Sanctorum Mártii a Joanne Bollando S. J-
colligi feliciter coepta, a Godefrido Henschenio 
et Daniele Papebrochio eiusdem S. J. aucta 
digesta et illustrata. Tom. I. Antverpiae apud 
Jacobum Meursium. Anno 1668. Ebben a kötet-
ben van De S. Casimiro Poloniae regis filio, in 
regem Hungáriáé electo commentarius historicus 
praevius. Pag. 337—357. 
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Ille Deo, spretis opibus rebusque caducis, 
Se dedit et gaudet semper viclurus Olympo. 
Cessit ab humanis in primo flore iuventae. 
Quisquis ab adversa premitur valetudine, 

mox ut 
Vota dedit tumulo, morbo sanatur ab omni.»1 

Tisztelete rohamosan terjedt, főleg Len-
gyelországban és Belgiumban, de nálunk 
Magyarországon is. Egész sereg kongre-
gációnak volt patrónusa. Benne a lengyel 
nép2 a tisztaság patrónusát, a török és orosz 
ellenség és a pestises járvány ellen hatha-
tósan segítő pártfogót tisztelte mindenkor. 

A lengyel királyi ház III. Nagy Kázmér 
kora óta mindig az ősök példáján hevülve 
a Rend jótevői és egyben konfráterei voltak. 

(Folyt, köv.) 

1 Vita S. Casimiri auctore Zacharia Ferrerio 
etc. V. ö. : Bollandus i. m. pag. 344. 

2 Vilnában, Kaunasban, Rozanaban, a Düna 
mellett azon a helyen, ahol az oroszok ellen meg-
segítette a lengyeleket, neki dedikált templomok 
voltak. 

Pálos krónika 
A Pálosok Sziklatemplomának Csensztochovai 

Kápolnájában márványbavésve ragyognak ezek 
a szavak, hogy a Szűzanyának csodát kell tennie 
és kardcsapás nélkül visszaszereznie az elvesz-
tet t határokat. Sokan, akik ezt olvasták, moso-
lyogtak, annyira naivnak látszott előttük ez a 
jámbor kérés. És ime a csoda Szent István évé-
ben valóra'vált. Halottak napjának estelén pir-
kadott a magyar föltámadásnak. És Szent Imre 
ünnepén lépték át a magyar csapatok a hazug 
trianoni határokat először. Ami azután Komá-
romtól Kassáig történt, az olyan volt, mint 
valami csodálatos szép álom. A boldogságtól 
sírtunk és nem bántuk könnyeinket. Micsoda 
förgeteges erővel zúgott fel ama napokban a 
magyar himnusz I Hogy ledőltek magyar és 
magyar között az elválasztó falak 1 Mennyire 
egyek tudtunk lenni az örömben ! Mert egyek 
voltunk a szenvedésben is . . . Valóban csak mély 
hálával adózhatunk Isten szerető Gondviselésé-
nek, Ki mindezt megengedte érnünk ! 

Azt sem lehet a véletlenre fogni, hogy V. M. 
alezredes ép az nap állított be egészségesen és 
váratlanul, melyen aggódó felesége befejezte 
kilencedét a Pálosok Sziklatemplomának Nagy-
asszonyához. 

Lengyelország feltámadásának huszadik év-
fordulóját nov. 11-én nagy ünnepélyességgel ülte 
meg Pécsett a lengyel-magyar Diákszövetség 
Báthory István-köre, melynek méltó befejezése-
kép a közös lengyel-magyar határt követelő lel-
kes ifjúság Dambrovszky Imre egyetemi tanár 
vezetésével a pécsi pálos templomba vonult, hol 
a lengyel származású P. Zembrzuski Mihály 
perjel magyar nyelvű beszédjében hangsúlyozta, 
hogy ez a nap nemcsak a lengyel, hanem a ma-
gyar igazság győzelmét is hirdeti: a trianoni 
felhő-kárpitot ugyanis ezen a napon törte át 
Kassán az igazság legyőzhetetlen ereje. A két 
nemzetet a közösen viselt szenvedések marti-
riuma s az isteni igazságba vetett hit és hála for-
rasztja elválaszthatatlanul egységbe. Bíznunk 
kell Isten további segítségében és áldásában. 

A Pálosrend élő jótevőiért november 22-én 
volt ünnepélyes szentmise a Sziklatemplomban, 
míg a meghalt jótevőkért november 24-én. Eze-
ket a szentmiséket a Rend Konstituciói minden 
évben előírják minden kolostorban, hogy ezzel 
is leróják a pálosok hálájukat jótevőik iránt, 
azon kívül, hogy mindennap megemlékeznek 
róluk ipáikban. 

Adventben a Rorate-misék hétköznap 6 óra-
kor, vasárnap 7 órakor lesznek a Pálosok Nagy-
asszonyának Sziklatemplomában. 

A lourdesi Szűz megjelenésének ünnepén, 
február 11-én fél 8-kor ünnepélyes szentmisét 
mondanak a budapesti Sziklatemplomban, este 
fél 7-kor pedig szentbeszéd és litánia lesz. 

B. Özséb a magyar Pálosrend első Provinciá-
lis Perjelének (f 1270 január 20.) napján január 
20-án imádkozzunk az ő szenttéavatásáért! 

Virág Benedek, pálos költö zés történetíró 
(1754—T830)l;xhumált hamvait nagy ünnepé-
lyességgel kísérte át a Főváros kegyelete a tabáni 
templomból a pálosok Sziklatemplomába ez év 
október hó 8-án, Magyarok Nagyasszonyának 
ünnepén. A koporsót négy pálos testvér vitte a 
vállán. Sírját elborították az irodalmi társaságok 
koszorúi. A szertartáson részt vett P. Izdebski 
Kelemen, krakói perjel is a Pálosrend gyöngél-
kedő Generális Perjelének képviseletében, ki 
erre az alkalomra —f a cseh határzár miatt — 
repülőgépen jött Budapestre. A szertartást Uz-
dóczy Zadravetz István ny. tábori püspök ve-
zette, ki megrázó erejű beszédben idézte Virág 
Benedek, «a szent öreg», «a magyar Horatius» 
szellemét, ki szegénységében és tisztaságában 
örökre a magyar sorsot példázza, Isten és a Haza 
szeretetét, a pálosoknak ezt a két nagy erényét, 
Rendje véste kitörölhetetlenül a szívébe, most 
boldogan térhet örök nyugalomra övéi közelében. 

P. Besnyő Gyula, pálos perjel, magyarul, és 
lengyelül beszélt azon a hatalmas tömeggyűlé-
sen a Pálffy-téri Bem apó szobra előtt október 
20-án, melyen kétszázezer ember követelte viha-
rosan a közös magyar-lengyel határt s Felvidék 
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visszacsatolását. A számos gratuláció közül csak 
egyet ragadunk ki : «Október 6-án, a hideg 
esőben ott állottam Virág Benedek költözni 
készülő sírjánál. Szívből örültem Virág Benedek 
megújuló dicsőségének. De ugyanakkor fájó 
szívvel elmélkedtem azon, hogy az Ányosok, 
Virágok, Verseghyek, de különösen a Fráter 
Györgyök kora de messze tűnt! És éppen két 
hétre rá boldog szívvel vettem tudomásul a 
cáfolatot! A Jasna Górát védő pálos szellem 
nem pusztult még el, sőt! Perjel Atyám hangja, 
mint a harcikürt, mint Roland jajongó kürt-
szava, hasított bele a budai alkonyatba, a már 
derengő magyar éjtszakába . . .» 

Meghatóan félszeg és fura helyzetbe került 
az a pálos atya, kit Virág Benedek hamvainak 
hazaszállítása napján nagy részvéttel kérdezett 
meg egy jámbor és egyszerű nénike, hogy miben 
is halt meg a szegény páter és hogy sokat szen-
vedett-e, meg hogy hány éves volt és milyen 
kár érte . . . 

Rómában járt október folyamán P. Gyéressy 
Ágoston, hogy rendtörténeti ügyekben, különö-
sen B. Özsébre vonatkozólag, a vatikáni levél-
tárban kutasson. Ez alkalommal Castel-Gandol-
fóban egy pápai kihallgatáson is résztvett, me-
lyen a Szentatya áldását kérte a pálosokra, 
jótevőikre, barátaikra s az egész magyar Hazára. 

Remete Szent Pál, a Pálosrend Védőszentjé-
nek ünnepét a Rend ősidőktől fogva nem január 
15-én, hanem 10-én üli meg hivatalosan, míg a 
nyilvános ünneplés a rákövetkező vasárnapon 
lesz s ugyanekkor nyerhető el a szokásos feltéte-
lek mellett a teljes búcsú. Az ilyenkor szokásos 
és a hívektől nagyon megszeretett Remete Szent 
Pál ájtatosság, mely kilenc napig tart, január 
9-én este fél 7-kor kezdődik a budapesti és pécsi 
pálos templomokban, mely a Szent nagy himnu-
szának eléneklése után ereklyéinek megcsóko-
lásával végződik. A kilenced alatt pálos ruhába 
öltözött kis ministráns-fiúk, az ú. n. «kis pálo-
sok» ministrálnak az idén is. 

A budapesti eucharisztikus Kongresszuson az 
Oltáriszentséget, mint a «szeretet kötelékét» 
ünnepeltük. Ez volt a mottó : Vinculum chari-
tatis ! Érdekes, hogy az ősegyházban, milyen 
mélyértelmű és szép szokás fűződött ezekhez a 
szavakhoz. A pápa ugyanis, ha valamelyik 
püspök iránt különös nagyrabecsülését akarta, 
kifejezni, egy konszekrált Ostyát küldött neki, 
jeléül annak, hogy a szentségi Jézus köti össze 
szíveiket a szeretetben. Ezt a szokást átvették 
a püspökök is és egymásnak, szeretetük jeléül 
kölcsönösen átváltoztatott Szentostyát küldöz-
tek. Mivel azonban megtörtént, hogy a szent 
Ostya útközben elveszett, sőt, hogy meg is 
szentségtelenítették, azért a 360-ban, Laodiceá-
ban tartott egyházi zsinaton az ilyen ostyák 
szétküldését megtiltották. De viszont azt sem 
akarták, hogy e kényszerű rendelkezéssel a «sze-

retet kötelékét» megszakítsák, ezért a szentmise 
felajánlásakor fel nem használt és így meg-
maradt ostyákat megáldották (a neve eulogion 
volt) és ezeket küldték azután egymásnak. így 
Szent Ágoston és Szent Paulinus püspökök több-
ször küldöttek .egymásnak barátságuk jeléül 
ilyen megáldott ostyákat (Raible : Der Taber-
nakel einst und jetzt 96. 1.). Csodálatos az is, 
hogy a Szent Ágoston Szabályait követő paulinus, 
azaz Pálosrendben ez a szép és ősi szokás mind 
a mai napig gyakorlatban van : Szentkarácsony 
estéjén a pálos kolostorok nemcsak üdvözlő 
levelekkel keresik fel egymást, hanem azokhoz 
egy-egy konszekrálatlan ostyát is tesznek, mely-
ből a rendtagok kölcsönösen törnek szent csók-
kal köszöntve egymást az ünnepi vacsora kez-
dete előtt, ezzel is kifejezve, hogy a Testvéreket 
az Üdvözítő szent Teste és Vére fűzi egységbe : 
a Vinculum Charitatis, a Szeretet Köteléke, az 
Oltáriszentség valóban a páloséknál. 

A péesi modern pálos templom, melyet perjele 
úgyszólván a semmiből épített fel két év alatt, 
sok jótevője közül egy valakiről szeretnénk itt 
megemlékezni. Nem szabad kiírnunk a nevét, 
mert nem szabad megharagítanunk őt. Névtele-
nül szokta «filléreit» nemes célokra adni. össze-
sen 5000 pengőt adott az épülő pálos templomra, 
pedig nem dúsgazdag. Kérésünkre, hogyan nyug-
tázzuk nagylelkű adományát, azt felelte, írjuk 
egyszerűen : Jézus Nevében 1 Saját neve nem 
fontos . . . 

Csodálatos dolog történt a napokban egyik 
hívünkkel itt Budapesten. Szokása szerint égette 
gyertyáját Mária-szobra előtt egy nap, amikor 
néhány percre kiment a szobájából s mire vissza-
ért, rémülten látta, hogy az íróasztal, melyen 
a szobor állt, lángol. Hamar ruhájával valahogy 
elfojtotta a tüzet. A lángok az összes iratokat 
elhamvasztották, az íróasztal lapját teljesen 
szénné égették, de a filctalapzaton álló fa-szobrot 
még csak be sem kormozták. A hitetlenkedők 
személyesen meggyőződhetnek mindezek valódi-
ságáról ! 

Jászolos Uézuskák. Betlehemi szoborcsopor-
tok és karácsonyi ajándéktárgyak 

WEISZ FRIGYES KEGYTÁRGYÜZLETÉBEN 
B U D A P E S T , IV . , F E R E N C I E K - T E R E 3-4 . 
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PR KISBÁN EMIL: 

A 

MAGYAR PÁLOSREND TÖRTÉNETE 
I. kötet. Bolti ára 8 

A fehér barát előfizetőinek 6 P. 

Nagy mulasztásunkat pótolja ez a könyv, nagy adósságunkat 
törleszti le egyetlen magyar eredetű férfirendünk történelmével 
szemben. Régóta vártuk. S most, hogy kezünkben van s végig-
olvastuk, hálás örömmel tesszük le: nem csalódtunk! A könyv 
méltó a Rendhez, a Pálosrend nagyszerű és lelkesitő múltjához. 
Mert ez a könyv nemcsak annak mond felfedezés-szerűen újat 
és sokat, aki talán teljesen járatlan a Rend történetében (és 
hányan vannak!), akik csaknem elfelejtkeztek ennek a magyar-
ság lelkéből lelkedzett ősi szerzetnek hatalmas kulturális és 
szellemi missziójáról multunkban, hanem azt is ámulatba ejti 
adatainak eddig kevéssé ismert és újszerű feldolgozásával, aki 
a rendi krónikák lapjait kedvvel forgatta eddig is. 
Nagy munka volt így megírni ezt a könyvet s nem is volt könnyű. 
Az idézetek tömegén s a megírás bámulatos biztosságot és 
jártasságot eláruló módján látszik, hogy a szerző nem heve-
nyészve összecsapott történelmet ír, hanem mélyen belehatol a 
száraz históriai eseményeken túl a kor lelkébe s így szinte 
belülről megragadva új fényben és szépségben állítja azt elénk. 

PR KISBÁN EMIL: 

Á 

MAGYAR PÁLOSREND TÖRTÉNETE 
II. kötet. Előfizetési 
ára 5 P. 

A Pálos Történet sajtó alá rendezett II. és befejező kötete csak akkor jelen-
hetik meg, ha elegendő előfizetője lesz. — Előjegyezhető: Pálos Kolostor, 
Budapest, XI. 

D" KISBÁN EMIL: 

V I R Á G BENEDEK (1754-1830) 
Bolti ára 1 pengő. 

Á nagy pálos költő és történetíró életének és irodalmi munkásságának 
legújabb s legrészletesebb feldolgozása. 



RGYÉRESSYÁGOSTON KÖNYVEI: 

Á S Z E P L Ő T E L E N S Z Ű Z 
K I S Z S O L O Z S M Á 3 A 

, l ... . , (6000 péld.) Ara: —.20 P. 
Zengő himnuszokkal és gazdag antifónákkal áradó könyörgés 
a Szeplőtelenhez, Kinek mindig hűséges lovagjai voltak a 
magyar pálosok. 

KILENCED A PÁLOSOK SZIKLATEMP-
LOMÁNAK N A G Y A S S Z O N Y Á H O Z 

, . , (Második, változatlan kiadás.) 
A sok csodálatos ima-meghallgatas bizonyítja, hogy nem hiaba . 
végzik ezt a Kilencedet a Pálosok Sziklatemplomának Nagy- A r a : .30 r . 
asszonyához. 

URAM, NEM V A G Y O K M É L T Ó ! . . . 
Ez az eucharisztikus könyv „a középkori himnológiák mélységét 
és erejét tárja az olvasó elé". (Új Nemzedék.) 

K E R E S Z T Ú T A S Z Ű Z A N Y Á V A L 

Ara: 1.60 P. 

A Pálos Kolostor stációival illusztrált ízléses kis könyv minden 
egyes elmélkedése a Fájdalmas Szűzanya érzéseinek viharát 
idézi fel. 

H A L L G A S D M E G Z E N G Ő 
É N E K Ü N K , M A D O N N A ! 

Ara : —.50 P. 

A katolikus Mariológia mély áhítata van itt egy szép májusi 
csokorba szedve. Mária-prédikációkhoz bőséges anyagot szol-
gáltat. 

B O L D O G Ö Z S É B E L E T E 

Ara: 1.20 P. 

E l ő k é s z ü l e t b e n . 
A magyar Pálosrend első Provinciális Perjelének legteljesebb 
életrajza. 

K A P H A T Ó K 

A PÁLOS K Ö N Y V E S B O L T B A N 
B U D A P E S T , XI., S Z E N T G E L L É R T RP. 2. 

AVE MARIA! Énekeskönyv híveink használatára — ára 40 fill. 

Stephaneum nyomda, Budapest. Felelős: ifj. Kohl Ferenc. 
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