
fölajánljuk Istennek, hogy Fiának Teste s 
Vére, melybe változik, törje meg testünk s 
vérünk gonosz hatalmát s mint a latin ki-
fejezően és szépen mondja : «expediálja» bű-
neinket s erősítsen meg a jóban, a szeretet-
ben, az üdvösségben . . . 

«Boldog az a szolga, kit, midőn ura eljö-
vend, ébren talál. . .» (Communio.) Nem sza-
bad elaludni ! Nem szabad restnek, vigyá-
zatlannak és alamuszinak lenni az Űr szol-
gálatában ! Mindig várni kell Őt, frissen, 
mindig készen ! Mert nem tudjuk , mikor jön! 
És jaj annak, akit a bűn halálos álmában 
t a l á l . . . 

«Kérünk azért Mindenható Isten, hogy e 
megszentelt adományok töröljék el vétkeinket 
és tegyék igazzá életünket . . .» (Postcommu-
nio.) A bűnnel a halálig kell viaskodnunk. 
Mindig aj tónkban áll. Hiába kergetjük el 
százszor is. Mindig visszatér. Pedig nem 
szabad ebbe belenyugodnunk ! Űjra' és újra 
keresztre kell feszítenünk bűnös vágyainkat, 
ha a Keresztrefeszített igaz követői akarunk 
lenni. 

Ha a vértanú keresztények méltó utódai 
akarunk lenni ! , 

P. Gyéressy Ágoston. 

Remete szent Pál élete 
Irta: Szent Jeromos (2) 

Akkor útra kelve, pedig egy falat ke-
nyeret sem vett magához, azon az Ösvényen 
tért vissza, amelyen jött. Most egyedül őt 
szomjazta, őt kívánta viszontlátni és szem-
lélni szemével és lelkével! Mert félt, ami 
meg is történt, hogy távollétében adja 
vissza lelkét Krisztusnak Pál. 

Amikor tehát már a második nap virradt 
fel s három órát gyalogolt célja felé, egy-
szer csak angyalok seregében, prófétáktól 
és apostoloktól körülfogva, fehér fényben 
ragyogva Pált látja a magasba szállni. 
Nyomban arcra borulva hamut szórt fejére 
és sírt és j a jga to t t : 

- Miért hagysz el *Pál? Miért távozol 
búcsúzás nélkül? Oly későn ismertelek meg 
s oly hamar el kell válnunk? 

Később elmesélte Szent Antal, hogy az 
út hátralévő részét oly gyorsan tette meg, 
mintha szárnyai nőttek volna. S nem hiába ! 
Mert amint belépett a barlangba, térdre 
borulva, égre emelt arccal, imára terjesztett 
karokkal látta Pál holttestét. Először ugyan 
azt hitte, hogy még él s vele együtt kezdett 
imádkozni. De miután nem hallotta sóhaj-
tásait imádság közben, mint azelőtt szokta, 
zokogva és csókolgatva megértette, hogy 
e szent férfiúnak még a holtteste is szer-
tartásszerűen imádja Istent, Kinek min-
denek élnek. 

A palásttal letakarva s a barlang elé 
kihozva a testet, himnuszokat és zsoltá-
rokat énekelt keresztény szokás szerint 
Antal, de elszomorodott, mert hogy nem 
volt ásója, mivel a sírt megáshatta volna. 
Sok habozás és töprengés után így szólt 
magához : 

— Ha visszatérek monostoromba, az há-
rom „napi út, ha ittmaradok, semmire sem 
jutok. Méltó hát, hogy i t t haljak meg s 
harcosod mellé omolva Krisztusom, i t t 
leheljek utolsót . . . 

Ilyeneket forgatva elméjében, íme, két 
oroszán rohant elő a puszta belsejéből 
lobogó sörénnyel. Amikor ezeket meglátta, 
először megijedt, majd Istenre gondolva, 
eltűnt félelme, mintha csak galambokat 
látna. 

Az oroszlánok egyenesen a szent Öreg 
holttestéhez tar tot tak és farkcsóválva lábai-
hoz telepedtek, fájdalmas és szörnyű ordí-
tásukkal jelezve, hogy ők is siratják ő t , 
már ahogy tőlük telik. Azután nem messze 
elkezdték mancsukkal túrni a földet és 
szinte versenyre kelve egymással, széthány-
ták a fövényt, úgyhogy egy ember befoga-
dására alkalmas helyet ástak. Majd mintegy 
a munkájukért a bért várva, fülüket he-
gyezve s meghunyászkodva Antalhoz olda-
logtak s kezét s lábát nyalogatták. Amikor 
észrevette, hogy áldást kérnek tőle, még 
pedig haladéktalanul, Krisztus dicséretében 
tört ki, hogy még az esztelen állatok is meg-
érzik az Istent s így szólt : 

— Uram, Kinek tudta nélkül egy falevél 
sem hull le az ágról s egy veréb-fióka sem 
esik a földre, áldd meg őket, ahogy akarod. 
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És kezével intve megparancsolta nekik, 
hogy távozzanak. 

Amikor pedig eltávoztak, a Szent testé-
nek súlya alatt görnyedezve, a sírba helyezte 
őt s egy kis dombot is emelt föléje a homok-
ból. Amint aztán megvirradt a másnap, 
hogy a végrendelet nélkül hagyott javak-
ból valami emléket vigyen magának a jám-
bor örökös : Pál tunikáját vette magához, 
melyet gyékény-szőnyeg módjára az maga 
font pálmalevelekből s így monostorába 
visszatérve, tanítványainak sorjában el-
mondott mindent s Húsvét s Pünkösd ün-
nepein mindig Pál tunikájába öltözködött. 

Talán meg szabad kérdeznünk e kis munka 
végén azoktól, akik gazdagságukat nem is 
bírják összeszámolni s házaikat márvánnyal 
burkolják s nyaralóikba vagyonokat ölnek, 
vájjon mi hiányzott ennek a szent Öregnek 
a földön? Ti gyöngyös serlegekből isztok, ő 
két tenyere öbléből szörcsölgette a vizet. 
Ti aranyból szőtt tunikákban páváskod-
tok, az ő testét rabszolgáitok leghitványabb 
condrája sem födte. De viszont számára az 
ég tárult meg örökre, míg titeket aranyai-
tokkal együtt a pokol fog elnyelni. Ö meg-
őrizte, bár mezítelenül, Krisztus palástját, 
míg ti selyembe öltözködve az Űr köntösét 
elszaggattátok. Pált hitvány sivatagi ho-
mok födi, de sírjában a dicsőséges föltáma-
dást várja ; fölöttetek drága kripták emel-
kednek, hogy cselekedeteitekkel együtt az 
örök tűznek adjanak. Legyetek hát irga-
lommal magatok iránt, kérlek, legyetek ir-
galommal gazdagságtok iránt, melyet any-
nyira szerettek. Miért takarjátok halottai-
tokat is arany ruhákba? Miért nem szűnik 
meg hivalkodástok a gyász és a könnyek 
között? Vagy a gazdagok hullái csak se-
lyemben tudnak feloszlani? 

Kérlek tehát, bárki olvasod is e könyvet, 
hogy emlékezzél meg a bűnös Jeromosról. 
Aki, ha az Űr szabad választására bírná, 
bizony sokkal inkább választaná Pál tuni-
káját érdemeivel együtt, mint a királyok 
bíborát országaikkal együtt! 

(Vége.) 
Jegyzet: Most megértjük, miért van a Pálosrend 

címerében a pálmafa, a csőrében kenyeret hozó 
holló és a két oroszlán. 
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Szent magyar pálosok 
t . Boldog Özséb 

Ővele nyitjuk meg a szent magyar pálo-
sok hosszú sorát, aki nélkül nem lettek 
volna magyar pálosok, sem szent pálosok. 
Minden egyes számunkban egy-egy ilyen 
életrajzot fogunk bemutatni, már ameny-
nyire a szűkszavú és sokszor hiányos tör-
ténelmi adatokból rekonstruálni tudjuk. 
Akiknek a Boldog címet megadjuk, anél-
kül, hogy Egyházunk döntésének elébe-
vágnánk, azoknak tiszteletét a Kódex 
által előírt 1534 előtti feljegyzésekből 
bizonyítani tudjuk s így szenttéavatásuk 
sokkal egyszerűbb módon volna megejt-
hető, mint a későbbieknél. Főforrásaink : 
P. Gyöngyösi Gergely kéziratos, 1530 
előttről származó pálos Krónikája, P. 
Eggerer András pálos Annalese (1663) és 
P. Orosz Ferenc 1747-ben kiadott pálos 
Synopsisa. 

A XIII . század, melyben Boldog Özséb 
élt : nagy század volt. Ez a század látta 
III. Incét Európa legfényesebb trónján 
és ez a század látta a pápákat — Avignon-
ban. S mikor a gyönyörű gótika megszüle-
tett, az Egyház katolicitásának hatalmas 
gondolata megrendülésnek nézett elébe a 
lelkekben. A középkor bomlani s az újkor 
vajúdni kezdett. A kereszteshadjáratok 
nagyobb és mélyebb változásokat idéztek 
elő Nyugaton, mint Keleten. Egy új tavász 
fakadása mutatkozott, melynek első pa-
csirtája Assziszi Szent Ferenc, Isten tru-
badúrja volt . . . 

A magyar föld is megrezdült az új világ-
áramlatok szelében s az első lovag-király, 
a kalandos és szeszélyes II. Endre, ha nem 
is szerzett sok dicsőséget kereszteshadjára-
tával, de szent leányával, Erzsébet Asszony-
nyal talán minden tékozlását és bűnét jó-
vátette. Ám az ő uralma után legyöngült 
Ország nem bírt ellenállni a borzalmas ta-
tárpusztításnak s akkor dobbant a magyar 
történelem elárvult porondjára Boldog 
Özséb s az első pálosok', hogy IV. Béla 
szent leányaival : B. Margittal, Jolántával 
és Kingával együtt az ő imádságuk s ve-
zeklésük is résztvegyen Magyarország talpra-
állításában . . . 

B. Özséb tehát 1200 után született Esz-
tergomban, az Ország akkori fővárosában. 
Sem a pontos évszámot, sem családjának 
nevét nem tudjuk. Annyi bizonyos, hogy 
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