
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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Pázmány katalógusából értesülünk. 1363-ból 
jegyezték fel, hogy a máramaros-remetei 
kolostornak több malmot adományozott 
Nagy Lajos király. 

1384-ben építtette Goblinus erdélyi 
puspok a szentmihálykövi Mária-monostort, 
melyet utóda Czudar Imre püspök csanádi 
dezsmájából dotált (1396); ennek a monos-
tornak volt híres perjele Pozsonyi János, 
kinek a Szeplőtelen Fogantatásról szóló 
prédikációira a külföld is felfigyelt (R. P. 
Vélasquez S. J.). A szilágyi kolostort losonci 
Bánffy György és László 1413-ban, a póka-
Jalvit pedig László szebeni prépost 1416-ban 
alapítot ta . A Temes folyón túl fekvő béla-
kövi kolostorról pedig csak akkor szereztünk 
tudomást , amikor a török elpusztította 
bárom mással együtt. 

A Nagyváradtól délre fekvő kápolnai 
monostort, melynek alapítása még a XI I I . 
századba nyúlik vissza, ugyancsak a török 
dúlta fel, foglyul ejtve 20 testvért és elöl-
já ró jukat , aki bánatába bele is h a l t ; a 
monostort 1474-ben Tordai András és László 
restaurál tat ták. Öt évvel előbb szentiványi 
Székely Mihályné hagyta egész veresegyházi 
bir tokát a Boldogasszony erdélyi kolos-
torára, amely valószínűleg a szentmihály-
kövi lesz. A szentkirályi, vagy székely házi 
kolostornak Illés fia Mihály vaj da és feleségé, 
Toldalaghy András leánya Zsófia : toldalagi 
halastavukat és malmukat s ha utódok 
nélkül halnának meg, összes toldalagi, fara-
gói, móróci és erthyei birtokaikat adomá-
nyozták. Ugyanerre a kolostorra testálta 
1497-ben Tófalvai Gergely minden ingó és 
ingatlan vagyonát, a következő évben pedig 
tófalvai, szentgyörgyi, csuti, enyerei és 
szökési birtokait íratta az atyákra Tófalvai 
András. II. Ulászló király is jótevője volt a 
gyulafehérvári, remetei '(Máramaros) és ka-
lodvai pálosoknak. 

De a Rend örvendetes erdélyi gyarapo-
dása mellett a szomorú eseményekét is föl-
jegyzik a krónikák. 1514-ben a parasztláza-
dás tömegei a Nagyvárad melletti Szent 
Jobb kolostorból, melyet 1493-ban vettek 
á t a bencésektől IV. Sixtus engedélyével, 
hurcoltak el egy pálos atyát , kit a város 
közepén le is fejeztek. Ám hiába erősítették 
meg várszerűen 1550-ben az apátságot, 
néhány év múlva el kellett hagyniok épúgy, 
mint a kápolnait, a gyulafehérvárit, a 
nagyfaíusit (al. 1325), stb. a török m i a t t . . . 

* 

Másfélszáz évig hallgatnak a krónikák. 
Az ősi pálos klastromok hangtalanul és 
nyomtalanul belevesznek a középkor el-
süllyedt és halott világába. Űj sebek fáj-

nak, ú j gondok égnek. Ú j utakon botorkál 
az emberiség. Új hajnalokra vár. A régi 
világ eltűnt s az új nem igen jobb a réginél. 
Az ország még vérzik s az Egyház csak 
most kezd magához térni halálos álmából. 
A török már kitakarodott, de a romok még 
füstölögnek. Több, mint száz kolostorunk 
hamvadt e l ! 1701-ben csak 13 magyar 
pálos kolostort tud felsorolni a bécsi nuncius 
s ezek között egy sincs erdélyi! Az újraéledő 
katolicizmus valóságos misszionáriusokat 
küld a régen virágzó, de most elvadult vidé-
kekre. Köztük pálos misszionáriusok is 
behatolnak Erdélybe s oly eredménnyel 
prédikálnak, hogy még abban az évben 
(1701) két helyen telepítik le őke t : Tövisen, 
hol altorjai Apor István gróf a még Hunyadi 
Jánostól alapított pálos kolostort építteti 
uj já s három oltárös templomát a következő 
évben szenteli fel Illyés András erdélyi 
püspök a Boldogságos Szűz tiszteletére és 
Illyef alván, hová Nagy Mózes, szentéletű 
világi pap hívja meg őket, egy fatemplom 
és népiskola gondozását bízva Székely And-
rás, pálos atyára. 

1714-ben a Rend konfrátere gróf Mikes 
Mihály Tordán telepítette le a pálosokat 
P. Gálffy Márton vezetésével. Ugyanebben 
az évben Bárczay György özvegye, Boldog-
falvy Klára a tövisi rendházat adományozta 
meg gazdagon, mely a kuruc felkelések 
idején sokat szenvedett. Nagyváradra is 
visszakerültek a pálosok, de nem a régi 
helyükre (Szent Jeromos egyházába), hanem 
Okolicsányi János erdélyi püspök 1736-ban 
a ferencesek templomát bízta gondozásukra, 
melynek orgonáját ghimesi Forgách Pál 
gróf, harangját Babarczy Ferenc adomá-
nyozta. Mivel azonban a Körös folyó ára-
dásai sok kár t te t tek a kolostorban, 1740-ben 
Csáky Miklós Antal váradi püspök, Fejér Pál 
tartományfőnökünk kérésére, Váradolaszira 
telepítette á t őket. A rendháznak a püspökön 
kívül nagy jótevője volt Beöthy Imre, Makai 
Ferenc, Nagy Mihály, Boronkay Sándor, 
Beöthy Gábor s a már említett ghimesi 
Forgách Pál gróf, pozsonyi prépost és váradi 
kanonok, később pécsi püspök. Az új rend-
ház 1748-ban teljesen fel is épült. Tagjait 
buzgó működésükért igen megszerették a 
váradiak. A püspök kívánságára s a rendi 
Tanács hozzájárulásával közülük néhányan 
a szemináriumban is tanítottak. A , szent-
életű P. Péchy Demeterről (f 1755) halála 
után úgy nyilatkozott egyik nagy tisztelője, 
Fábry Jakab váradi kanonok, hogy nem 
annyira érte, mint hozzá imádkozik és misé-
zik, kérve mindig segítségét. A Rend fel-
oszlatása előtt tíz évvel (1776) létesült a 
szatmárnémeti pálos kolostor, melynek éle-
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tére és történetére hamar pontot t e t t a 
kalapos király. 

Ismét másfélszáz évnek kellett elmúlnia, 
hogy a pálosok visszatérhettek arra a 
magyar földre, mely az Egyháznak szülte 
őket. A jelenlegi három kolostorukon kívül 
(Budapest, Pécs, Szentkút) reményük van 
arra, hogy nemsokára Erdély is megtárul 
újra nekik. Vágyunk mi más is l ehe t : 

«Édes Erdély, itt vagyunk! 
Érted élünk és halunk! . . .» 

P'. Gyéressy Ágoston 

Meggyónom nektek 
Dr. Szentiványi Róbertnek, 

Testvér, én nektek megvallom, gyónom: 
Néha szégyellem úri mivoltom, 

Vasalt kalapom, gallérom prémjét, 
Új lakkcipőmnek tükörszín fényét, 
S félek, nehogy nyakkendőm selymét 
Sorsukat szitkozva megirigyeljék 
Azok, kik rongyosan, éhesen, fázva 
Találkoznak az utca sodrába'. 
Szégyellem lakásom három szobáját 
S amikor csizmás vendégek csodálják 
Az antik órát, szőnyeget, vitrint, 
Nem látják ők a munkát, gyötrelmet, kínt, 
Amivel dolgoztam, hogy enyém legyen, 
ők csak a csillárt látják és szégyellem 
A polcon hivalgó ezüstös tálcát, 
Kávés csészémnek márkás zománcát. 
Szégyellem testvér mindezt, mert tudom: 
A Mester egykor nem ezen az úton 
Járta a vérző, könnyező világot, 
S barátai voltak ácsok, meg halászok. 
Szeretnék néha ruhámra egy foltot. 
Elkerülni messze fényűző boltot, 
Szeretnék én is a szegények jogán 
Átjutni egyszer a keskeny tű fokán. 
Járni, mint fi járt: tisztán, egyszerűen, 
Asztalán nem volt pecsenyés menü sem, 
Szobája felett virágos mennyezet, — 
Egymaga vitt egy' fekete keresztet, 
Nem volt igénye cirkusz és színház 
S ma mégis megváltó Istennek hívják. 

Testvér, én nektek megvallom, gyónom: 
Szégyellem néha úri mivoltom . . . 

Réthy Zoltán 

Napkeleti bölcsek 
Karrer Ottó, nagyhírű német misztikus 

író, jóformán mondatról-mondatra elmél-
kedve hatol be Szent Máté evangéliumának 
mélységes t i tkaiba s egészen eredeti meg-
világításban m u t a t j a be többek között a ' 
három királyok hódolatát a gyermek Jézus 

Wang Su-ta, keresztény kínai festőművész : 
A napkeleti bölcsek. 

előtt, amint azt a második fejezet 1—12 
verseiben ta lá l juk : 

«Az evangélista bizonyára nagy fontossá-
got tu la jdoní to t t a «napkeleti mágusok» (az 
ős-szöveg szerint) lá togatásának, kiket mi 
«napkeleti bölcseknek» szoktunk nevezni. 
Az akkori «napkelet» palesztinai szemszög-
ből nézve Perzsia és Mezopotámia volt és itt 
nevezték mágusoknak az előkelő pap-kasztok 
tagjai t , kiknek főfoglalkozásuk a természet 
t i tkainak ku ta tása és az asztrológia volt. 
Ezek a tudósok valószínűleg (mintahogy ezt 
más «pogányokról» is t u d j u k , pl. Tacitusról 
es Suetoniusról) a szétszórt zsidóság révén 
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