
Remete Szent Pál ünnepének 
liturgiája a Pálosrendben 

A Pálosrend Törvénykönyve ünnepélye-
sen lelkére köti a szerzeteseknek, hogy «nagy 
gondot fordítsanak a szertartások külső 
pompájára» (Konstitúciók, I. rész, 14. feje-
zet, 83. pont). A liturgia buzgó ápolása, vagyis 
az Egyház nyilvános Isten-tiszteletének kö-
zös szolgálata (officium divinum) a Rend 
monasztikus jellegéhez tartozik. Már az első 
szabályok előírják a XI I I . század végén, 
hogy a rendtagok a karimában a székes-
egyházak rendjét kövessék. Későbbi szá-
zadok folyamán azután rendi szokások, 
külön szertartások fejlődtek ki, melyek a 
XV. század végén a speciális pálos Mise-
könyv és zsolozsmáskönyv kiadását te t ték 
szükségessé; fél századdal később Fráter 
György saját költségén adat ja ki ezeket ú j -
ból ; (a «Vigiliában» és a «Theológiában» rész-
letesebben ismertettük 1938-ban). 1600 után 
a rendi Nagykáptalan, a trienti zsinat kíván-
ságához alkalmazkodva, lemondott sa já t 
szertartásainak fenntartásáról s teljesen a 
római Misekönyv és zsolozsmáskönyv rub-
rikáihoz igazodott, csupán rendi ünnepeit 
ülve meg. 

E rendi ünnepek között elsősorban a 
Rendnek nevet adó Remete Szent Pál pát-
riárka különleges liturgiáját szeretnénk most 
bemutatni, amint azt Róma legutóbb 1938-
ban jóváhagyta. Sajnos, a Martinuzzi bíbo-
rostól kiadott Mise- és zsolozsmás-könyv 
klasszikus veretű himnuszait nem talál juk 
meg most, sem azt a bravúros technikájú 
szekvenciát, melynek csillogó szójátékait 
teljes lehetetlenségnek látszik csak megköze-
lítőleg is lefordítani. De még így szegé-
nyebben is annyi értéket, szépséget, kincset 
tar togat számunkra, hogy semmikép sem 
lesz hálátlan dolog bővebben foglalkozni 
vele. 

Remete Szent Pál főünnepét a Rend az 
egyetemes Egyház ünneplésétől eltérőleg 
nem január 15-én, hanem január 10-én 
t a r t j a ősidőktől fogva, ami az általános szo-
kás szerint arra mutat , hogy ezen a napon 
halt meg, vagyis született meg az örök élet 
számára a Szent. Az Egyház Vízkereszt 
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nyolcada miat t volt kénytelen jan. 15-re 
átteni az ünneplést, mivel csak duplex 
rangú ; ám a Rendben első osztályú ünnep 
nyolcaddal ki tüntetve, azért ünnepelheti 
már jan. 10-én. 

* 

A zsolozsma vecsernyéjének antifónáiban 
az írás, különösen a zsoltárok igéivel szól 
hozzánk a Szent : «Ki ad nekem szárnyakat, 
mint a . galambnak és megnyugszom : íme 
a pusztába menekültem . . . » A kapi tulum 
Szent Pál Apostol nagyszerű szavait idézi az 
igaztalanul üldözött prófétákról s milyen 
szimbolikusan vonatkozik ez Remete Szent 
Pálra is : «Sivatagokban bolyongván, he-
gyek közt és barlangokban és a földnek 
üregeiben ; kikre nem volt méltó a világ». . . 
(Zsid. 11, 38.) A himnusz (Paule, qui turbam) 
klasszikus szépségű panegirisz a Szentre, 
mind külső vers-formájában, mind dallamá-
ban egyike a legtökéletesebbeknek, a leg-
befejezet tebbeknek: kristályos egyszerű-
sége mellett is káprázatosan nagyvonalú ! 
A könyörgés Remete Szent Pál érdemeire 
hivatkozva, ki megvetette a világ pompájá t , 
a pusztába fu to t t s ot t az Űr Nevének kon-
templációjában töl töt te egész életét, arra a 
kegyelemre kéri Istent, hogy ad ja meg 
nekünk is a világot nagylelkűen megvetni s 
egyedül a mennyei dolgokat köve tn i ! 

A hajnali imádság (Matutinum) invita-
toriuma felszólít: «A remeték Királyát , 
Urunkat , jöjjetek, imádjuk!» Ezt szövi 
aztán a csodálatos 94. zsoltár egyes strófái 
közé : 

«Jertek, örvendezzünk az Ürnak, 
Ujjongjunk szabadító Istenünknek; 
Járuljunk eléje magasztalással, 
Vigadjunk előtte zsoltárokkal. . .» 

Az első nocturnus leckéi ismét szimbo-
likusan — Illés próféta életéből vannak véve, 
kihez oly meglepően hasonlít Szentünk, 
íme : «Ekkor az Űr szózatot intéze hozzá, 
mondván : Távozzál innen s eredj napke-
letre s rejtőzzél el a Kári t -pataknál , mely a 
Jordán felé vagyon. A patakból lészen ot t 
italod s a hollóknak hagytam meg, hogy táp-
láljanak ott téged. Elméne tehá t s az Űr 
szava szerint cselekvék s mikor odaért, 
megtelepedék a Kárit-patalcnál, mely a Jor-
dán felé vagyon. A hollók hoztak is néki 
kenyeret és húst reggel, valamint kenyeret s 
húst este s a patakból ivott» (Kir. I I I . 17, 
2—6). Mintha csak Remete Szent Pál éle-
tét o lvasnánk! Bámulatos a hasonlóság 
Illés halálával is, kitől Elizeus épúgy szent 
örökségül kapja csodatevő pa lás t já t (Kir. 
IV. 2.), mint Remete Szent Antal Szentünk 
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pálma-köntösét, melyet nagy ünnepeken 
boldogabban viselt, Szent Jeromos szerint, 
mint a királyok bíbor-ruhájukat . 

A második nocturnus Remete Szent Pál 
kivonatos életrajzát közli Szent Jeromos 
klasszikus tollából, melynek magyar for-
dítását lapunk régebbi évfolyama hozta 
(1938—1939) s különlenyomatban is meg-
jelent. (Remete Szent Pál élete). 

A harmadik nocturnus Szent Ágostonnak 
a Rend Törvényhozójának, gyönyörű homi-
l iá ját adja a mise-evangélium (Mt. 11,25—30) 
e szavairól : «Jöjjetek hozzám mindnyájan, 
kik elfáradtatok . . .» «És tanul jatok Tőlem 
nem világot teremteni, nem látható és lát-
hata t lan dolgokat alkotni, nem a világban 
csodákat művelni, halot takat támasztani, 
h a n e m : Tanul ja tok Tőlem, mert szelíd 
vagyok és alázatosszívű» (Sermo 10 de Verbo 
Domini). 

A zsolozsma többi része (Laudes, Prima, 
Tertia . . .) részint megegyezik a közössel, 
részint Remete Szent Pál életének már is-
mert motívumaival van át-meg át-szőve (a 
zsoltárok antifónái). 

* 

Az isteni szolgálatnak (officium divinum-
nak) másik lényeges része : a szentmise is el-
tér, már t . i. változó részeiben, az egyetemes 
Egyház Remete Szent Pál ünnepére rendelt 
szövegétől. Az Introitus az 54. zsoltárnak 
már a vecsernye egyik antifónájából ismert 
versével kezdődik : «íme a pusztába mene-
k ü l t e m . . .» A mise-könyörgést is ismerjük 
már ugyancsak a vecsernyéből. Érdekes, a 
pálos rubrikák megjegyzik, ezt rendi test-
véreink imádkozzák ; idegenek számára (pro 
extraneis) külön könyörgést ír elő, mely azon-
ban különbözik az egyetemes Egyház mise-
könyörgésétől; így hangzik : «Mindenható, 
Irgalmas Isten, Ki Első Remete Szent Pált, 
hitvallódat, a világnak meghalni s egyedül 
Neked élni késztetted csodálatosan : add, 
kérünk, hogy az ő közbenjárására híveid a 
földieket megvessék s áhítatos lélekkel egye-
dül Téged kövessenek !» A szentleckének a 
Bölcseség Könyvéből vet t szavai döbbenete-
sen illenek Szentünkre : 

«Egyenes úton vezérelte 
A bátyja haragja elől menekülő igazat; 
Megmutatta neki Isten országát 
És megadta neki a szent dolgok ismeretet; 
Vesződsége közepette jóléthez segítette 
És fáradságát bőséggel jutalmazta; 
Vele volt kizsákmányolóinak ármányaval 
És gazdagsághoz juttatta; [szemben 
Megőrizte ellenségektől, 
Megóvta üldözőktől 

És kemény viadalban neki juttatta a győzelmet, 
Hogy belássa, hogy a bölcseség hatalmasabb 

[ mindennél. 
Ez nem hagyta cserben az eladott igazat, 
Hanem megóvta a bűntől; 
Leszállt vele a verembe.» (Bölcs. 10, 10—13.) 

Valóban rokona haragja elől kellett mene-
külnie az alig 24 éves Pálnak Thébaisz pusz-
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Remete Szent Pál iérdelő alakja a római misekönyvben. 

t á jába és hegyei közé és egyenes úton egyene-
sen Magához vezérelte őt az Űr és megmu-
ta t ta neki az Isten Országát és megadta neki 
a «szentek tudományát , küzködéseiben tisz-
teletreméltóvá te t te őt és vezeklését kiegé-
szítette. A körülötte ólálkodók cselvetésében 
mellette állott s megóvta becsületét . . .» 
(szórul-szóra való fordítás) és leszállt vele 
remete-barlangjának hűvös ima-vermébe . . . 
Az evangélium Jézus gyönyörű imáját idézi : 
«Hálát adok neked, Atyám ! mennynek és 
földnek Ura ! hogy elrejtetted ezeket a böl-
csektől és okosaktól és kinyilatkoztattad a 
kisdedeknek. Igen, Atyám ! mert így tetszett 
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neked . . . » (Mt. 11, 25—30.) Bizony, ha 
pedig nem leszünk, mint e kisdedek, nem 
megyünk be a Mennyek Országába ! Az 
offertóriumban Ozeás próféta által szól szi-
vünkhöz az Űr Szentünk élete-példájában : 
«A magányba vezetem és a szívéhez szólok». 
A Communio az isteni szeretet legnagyobb 
csodájára m u t a t : «Csodáinak örök emlé-
kezetére rendelte ezt az irgalmas és könyö-
rülő Űr : eledelt adott azoknak, kik félik 
őt» (110. zsolt.). Egy jámbor nézet szerint 
ezzel a titokzatos kenyérrel táplálta a pusztá-
ban Remete Szent Pált mindennap a holló . . . 

* 

Van még egy más ünnepe is a Pálosrend-
ben a szentnek, ereklyéinek áthozatala (Ve-
lencéből Budára) november 14-én. Ez ünnep 
(duplex maius) zsolozsmája lényegileg meg-
egyezik az eddig ismertetettel, csak termé-
szetesen a második nocturnus leckéi szólnak 
az ereklyék «kihozásának» történetéről, amint 
azt jelen számunkban előbb közöltük. A 
szentmise pedig, a mise-könyörgés kivételé-
vel, teljesen megegyezik az egyetemes Egy-
ház január 15-ére előírt mise-szövegével. 

íme, a pálos liturgia egy darabja ! Még így 
csonkán, még így töredékesen is hódító ! 
Bemélni szeretnénk, hogy más alkalommal 
más ismeretlen mélységekre és szépségekre 
m u t a t h a t u n k r á ! p. Gyéressy Ágoston 
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Remete Szent Pál: 
könyörögj érettünk! 
Irta: Fráter Jácint 

Szent Pál, zarándokiásunk pihenője! 
Zarándoklás a mi életünk ! 
Hosszan kígyózó processióban haladunk 

az Örökkévalóság felé. Kezünkben égő gyer-
tyák. Ágyékaink felövezve. Ajkunkról árad 
a búcsús ének. 

Hosszú az út. Elfáradunk. Milyen jó meg-
pihenni Nálad, Atyánk ! Felüdülni remete-
barlangod hűvösében. Inni kristálytiszta 
forrásvizedből. S hálálkodni Veled Isten jó-
ságáért ! S kérni kegyelmét s erejét a további 
útra. 

Szent Pál, a démonok félelme és rettegése! 
Minél t isztább és nemesebb valamely lélek, 

annál mélyebb és engesztelhetetlenebb gyű-
löletet ébreszt a gonosz lelkekben. Annál el-
keseredettebben fogják ostromolni, hogy 
magukhoz rántsák a pokol izzó sarába. -De 
micsoda szégyennel és rémülettel kell el-
takarodniok, ha minden erőfeszítésük kudar-
cot vall. Ha a lélek még t isztábban, még ne-
mesebben kerül ki tüzükből. Ha nem sikerült 
lerántaniok magukhoz a mélybe ! — Sejt-
jük-e, micsoda réme és restelkedése lehetett 
a démonoknak Remete Szent Pál? Mi is azok 
vagyunk-e nekik? 

Szent Pál, megkísértettek menedéke! 
Atyánk imádságos és magányos élete a 

legtökéletesebb menedék minden megkísér-
t e t t lélek számára. Nem is lehet máskép meg-
állani a bűnnel szemben, csak úgy, ha vissza-
húzódunk a rossz alkalmaktól, nem keressük 
őket, messze kerül jük őket, nem tesszük ki 
magunkat fölöslegesen veszedelemnek és . . . 
imádkozunk, imádkozunk, imádkozunk ! 
Mert nincs máshová menekvés! Hogy szaba-
dítson meg a gonosztól! Ennek az imának 
csalhatatlan ereje van ! Nincs az a tomboló 
kísértés, mely erőt tud jon venni azon, aki 
Istenbe kapasz kodik, aki nem akar hűtlen 
lenni Atyjához, aki fél a bűntől, az ördögtől, 
áki meg akar maradni az Úr kegyelmében és 
szere lmében. . . 

Szent Pál, mélységes kontemplációk avatott 
mestere! 

A misztikus imamód e csúcsára csak 
hosszú aszkézis u tán emeli föl Isten a lel-
ket, ha akar ja . A lélek ki ter jesztet t szár-
nyakkal száll, mint a sas, mozdulatlanul, 
hangta lanu l : az Örökkévaló felé ! Szédülve 
tekint az isteni t i tkok örvénylő mélységeibe. 
A végtelenség öleli körül és"sodorja magával 
ellenállhatatlan erővel. Megpróbálhat meg-
kapaszkodni e forró förgetegben s egy-egy 
gondolathoz cövekelni magát . De hasztalan! 
A gyönge fogalomszilánkokat elsöpri győz-
tesen és nyomtalanul egy mindent betöltő 
orkán. Felzúg a mindenség hallhatat lan 
kórusa. S a lélek némán és szomjasan hull a 
Szépség izzó kataraktá iba . . . 

Szent Pál, Isten szeretetétől lángoló fáklya! 
Isten égő szeretete ragyog minden dolog 

mélyén. Csak mi sokszor vakok vagyunk és 
nem lát juk, vagy nincs elég hi tünk, hogy 
lássuk. A legszürkébb s legfájdalmasabb ese-
ményekben is. Pedig, ha megnyílna sze-
münk s a szentek hitének sugárfényében 
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