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Ügy tetszett , mintha az Egyház azt a tövis-
koronát, mellyel a zsidók övezték a Megváltó 
fejét, fölcserélte volna az ünnepkörök litur-
giájának valóban királyi koronájával, az 
egyetlennel, melyet igazán drága ércből és 
meltókép tiszta művészettel mintáztak, hogy 
e§y. Isten homlokára merhessék illeszteni. 

Es a nagy Drágakőmíves azzal kezdte 
művét, hogy az officiumoknak ebbe a fej-
ékébe Szent Ambrus himnuszát foglalta be 
és az Ó-Testamentumból vett invokációt, a 
«Rorate coeli»-t, ezt a várakozástól és bánat-
tól szorongó éneket, ezt a tejes, ibolyakék 
gemmát, melynek vize fölragyog mindegyik 
strófája végén, mikor fölzendül a pátriárkák 
könyörgése a Krisztus annyira várt eljöve-
teléért. 

Es az Advent négy vasárnapja eltűnt az 
euchológium elforgatott lapjaival; meg-
érkezett Karácsony éjszakája : a Yecsernye 
«Jesu Redemptör»-a után, a «Salus»-kor min-
den ajakról felhangzott a régi portugál ének, 
az «Adeste fideles». Ennek a szövegnek naiv-
sága valóban megható v o l t ; mint egy régi 
képen, királyok és pásztorok vonultak el 
benne népies dallamra, mely igen alkalmas, 
volt, hogy elbűvölje, megkönnyítse a lép-
delés szinte katonás ritmusa által a hosszú 
vándorlást, melyet a híveknek el kellett 
végezniök, hogy kunyhóikból a távoli váro-
sok^ templomaiba jussanak. 

És észrevétlenül, láthatatlan forgással, 
mint az év is, a kör odábbfordult, megállott 
az Aprószentek ünnepénél s akkor mint 
valami vágóhídi növényzet, mint egy csokor, 
melyet bárányok vérével öntözött talajról 
szedtek, kivirult a vörös és rózsaillatú 
sequentia, Prudentius «Salvete flores mar-
tyrum»-a ; a korona továbbmozdult és meg-
jelent Sedulius Vízkereszt ünnepére írt éneke, 
a «Crudelis Heródes». 

Most megsúlyosodtak a vasárnapok, a 
violaszínű vasárnapok, melyeken nem hal-
lani már a «Glória in excelsis»-t, amikor 
Szent Ambrus szerzeményét, az «Audi be-
nigne»-t énekelik és a «Miserere»-t, ezt a 
hamuszínű zsoltárt, mely talán legnagyobb 
remekműve a szomorúságnak mindazok kö-
zött, miket a gregorián énekek sorozatából 
merítet t az Egyház. 

Jö t t a Nagyböjt, melynek ametisztjei ki-
húnytak a vízszínű kristályok ázott szür-
kéjében, a kvarcok ködös fehérségében és 
az «Attende Domine» nagyszerű könyörgése 

1 Részlet a nagy francia író «Ütőn» c. liturgikus 
regényéből. 

fölbúgott a boltívek alatt. Ez az ének, mely 
mint a «Rorate coeli», az Ó-Testamentum 
szövegéből származott, ez a megtört, alá-
zott, a vétkek megérdemelt büntetéseit elő-

Ysoroló ima, ha nem is fájdalmasabb, de 
mindenesetre még komorabbá és sürgetőbbé 
lett, mikor refrénjének kezdő versszakában 
meghangsúlyozta, összefoglalta a bűnök már 
mesgyónt vallomását. 

Es a koronán egyszerre, a Nagyböjt 
fáradt tüzei után, kigyulladt a Passzió égő 
kárbunkulusa. A megzavart égbolt kormán 
vörös kereszt ágaskodott és dörgő hurrák és 
panaszos jajongások üdvözölték a fa vérző 
Gyümölcsét; és a «Vexilla regis» megismét-
lődött Virágvasárnapon, hozzácsatolva For-
tunatus szövegéhez azt a zöldelő himnuszt, 
melyet a pálmalombok selymes neszével 
festett alá : Théodulphus «Glória, laus et 
honor»-át. 

Azután összezsugorodott és elhalt a drága-
kövek tüze. A gemmák izzása után az ob-
szidiánok, a fekete kövek elhamvadt üszke 
következett, nem verve fényt s alig emel-
kedve ki foglalatának fakult aranyából; 
megkezdődött a Nagyhét ; mindenütt a 
«Pange lingua gloriosi» és a «Stabat» sóhaj-
tozott a boltozatok öblében; felhangzott 
az Officium Tenebrarum, a siralmak és a 
zsoltárok, melyeknek lélekharang kongása 
megrebbentette a barna viaszgyertyák láng-
ját ; és minden állomás után, a zsoltárok 
végén, egy-egy gyertya kialudt és kékes füst-
jének karikái szétpáráztak az ívezetek át tört 
árkádjai között, mikor a kórus újra bele-
fogott a panaszok megszakított sorozatába. 

És a korona még egyet fordul t ; a zenei 
rózsafüzér gyöngyei tovább peregtek és 
minden megváltozott. Jézus feltámadt s az 
orgonákból az ujjongás énekei szökelltek 
elő. A «Victimae Paschali laudes» a mise 
evangéliuma előtt áradozott és Saluskor az 
«0 filii et filiae», mely valóban a tömegek 
mámoros örömének megzendítésére készült, 
kirohant és örvénylett az orgonák kacagó 
orkánjában, mely kicsavarta a pilléreket és 
levegőbe emelte a hajókat . 

A sátoros ünnepek most nagyobb idő-
közökben következtek egymás után. Menny-
bemenetelkor Szent Ambrus nehéz és fehér 
kristálykövei töltötték ki ragyogó vizükkel 
a foglalatok apró medencéit.; a rubintok s 
gránátok tüzei újra kigyulladtak a Pünkösd 
karmazsin himnuszában és bíborszínű szö-
vegeiben, a «Veni Creator» s a «Veni Spiri-
tus»-ban. Elmúlt a Szentháromság ünnepe, 
melyet Nagy Szent Gergely quartinái jelez-
nek s Űrnapkor a liturgia a legcsodálatosabb 
ékszertokot vehette elő örökölt kincsei közül: 
Szent Tamás officiumát, a «Pange linguá»-t, 
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az «Adoro te»-t, a «Sacris Solemniis»-t, a 
«Verbum Superbum»-ot és főként a «Lauda 
Sion»-t, a latin és skolasztikus költészetnek 
ezt a páratlan remekművét, ez elvonult-
ságában is oly szabatos, világos és rímes 
formájában oly határozott himnuszt, melyet 
a gregorián zenének leglelkesebb' s talán 
leghajlékonyabb dallama burkol körül. 

A kör még tovább csúszott, bemutatva 
lapjain a harmadiktól a huszonnyolcadikig 
terjedő vasárnapokat, melyek Pünkösd után 
következnek, a zöld keresztjáró napokat és 
megállott az utolsó szakasznál, a Mindszen-
tek oktáváját követő vasárnapon, a temp-
lomok fölszentelésének ünnepén, melyeket 
megtömjénezétt a «Coelestis urbs» régi stan-
cáival, bár ennek töredékeit VII I . Orbán öt-
vösei hibásan illesztették össze faragatlan an-
tik drágakövekből, melyeknek homályos vize 
csak ritka villanásokban elevenedett meg. 

A liturgikus évnek, a vallás koronájának 
karimája azokban a misékben forradt össze, 
melyekben a Pünkösd utolsó vasárnap evan-
géliuma, Szent Máté szerint, valamint a 
Szent Lukács evangéliuma is, melyet az 
Advent első vasárnapján mondanak, Krisz-
tusnak azokat a szörnyű jövendöléseit is-
métli el, miket az idők vigasztalanságáról 
és a világ meghirdetett végezetéről mondott . 

Ez még nem minden . . . Az ünnepkörök 
koronájába, kisebb ékkövekhez hasonlóan 
illeszkednek bele a szentek ünnepeinek 
imái, melyek kitöltik az üres helyeket és 
kiegészítik a ciklus díszítését. 

Elsősorban a Szent Szűz gyöngyei és 
gemmái, antifónáinak ragyogó drágaságai, 
kék szafírjai, halavány rózsaszín rub in t j a i ; 
azután az «Ave maris stella» oly fényes, oly 
tiszta akvamarinja ; s a Hétfájdalom ünne-
pén az «0 quot undis lacrymarum» könnyek-
től sápadt topáza, a «Stabat» megalvadt 
vérszínű jácintköve ; majd az angyalok és 
a szentek ünnepei morzsolódnak, az apos-
toloknak, az evangélistáknak, az egyedül-
álló vagy csoportos mártíroknak szentelt 
himnuszok, a húsvéti idő alatt, vagy ra j t a 
kívül, azután a hitvalló pápáknak és a többi 
hitvallóknak, a szüzeknek, a szent asszo-
nyoknak ünnepei, melyeknek mind meg-
vannak a maguk sequentiái, saját szövegei, 
közöttük néhány igen naiv, mint például 
Paulus Diaconus quartinái, Keresztelő Szent 
János születésének tiszteletére. 

Végül pedig a Mindszentek a «Placare 
Christe»-Vel és a «Dies irae» tercináinak félre-
vert hármas halálharangütéseivel, melyek a 
halottak emlékére szentelt napon konganak. 

A költészet mekkora tőkéjét, a művészet 
micsoda lat ifundiumát bírja az Egyház ! 

(Franciából ford. :. Várkonyi Nándor.) 

Régi pálos kolostorok 
Erdélyben 

Ki-kicsorduló könnyel hal lgat tuk ez év 
szeptemberében a magyar rádió közvetíté-
seit Erdélyből . . . Ezekben a forró és csodás 
napokban csakugyan sírva vigadott a ma-
gyar. És könnyeit a férfi sem szégyelte! 
Zokogva uj jongtunk Kolozsvár . . . felsza-
badulásán ! A szónokok küzdöt tek szavaik-
kal és könnyeikkel. S megrendítő valóság 
lett a magyar Hiszekegy reménytelen re-
ménysége : «Hiszek Magyarország feltáma-
dásában !» Húsz éve zúg ez a dacos ének, 
húsz éve zokog ez a kétségbeesett, konok és 
hihetetlen hit, mely végre á t tör te a sötét 
magyar felhőket s ráragyogtat ta a széke-
lyekre is az igazság tündöklő n a p j á t ! 

De amint a magyar ember felhős lélekkel 
gondol azokra, akik még odaát maradtak, 
úgy gondol a pálos bará t is azokra a régi 
kolostorokra Erdélyben, melyek közül talán 
soknak már a romja is e l t ű n t . . . 

Ped ig v a l a m i k o r huszonegy pálos kolostor 
virágzott Erdélyben. Neveiket jobbára már 
csak fakó Annaleszeink őrzik. A legelső, 
melyről pontosabb följegyzéseink vannak : 
a gyulafehérvári Szent Erzsébet monostorunk. 
Szluha Demeter pálos történész szerint 
1316-ban «restauráltatta» Demeter erdélyi 
püspök, tehát már előbb kellett alapítva 
lennie: A técsői, kápolnai és kökényesi kolos-
toroknak is ma jd csak a nevük maradt 
fenn. (L. : Kisbán Emil dr. : A Pálosrend 
története.) A kalodvairól, melyet Sarlós 
Boldogasszony tiszteletére szenteltek, Ró-
bert Károly és Nagy Lajos királyaink bő-
kezűsége jobban gondoskodott, «de hogy ki 
volt az alapítója, vagy mikor keletkezett, 
csak az isteni Annaleszekben van följegyezve, 
amit majd akkor ismerünk meg, amikor az 
írott könyvet előhozzák» az utolsó napon 
(Eggerer : Annales, I. 136.). A Szent Jero-
mosról nevezett nagyváradi kolostornak is 
Csak jótevőit ismerjük, a Fügi nemeseket, 
Mórt és Jánost , kikre a szentéletű perjel, 
Fráter Hektor volt nagy hatással, csodálatos 
gyógyításai révén ; ta lán ők is neki köszön-
hették egészségüket. 

1350-ben alapí tot ta Tóth János és Bulgár 
László a marosszéki Boldogasszonyról neve-
zett pálos kolostort Székelyházán, vagy Szent-
királyon. De már Buzgón a Szent Miklós 
tiszteletére épült kolostornak csak a perjelét, 
Fráter Pál t ismerjük 1361-ből, míg «az 
alapító neve és az alapítás éve a krónikás 
tollában felejtődött» (Eggerer : Annales, 
I. 136.). A nyárádi monostorról is csak 
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