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A PÁLOS MISE

1537-ben adta ki Fráter György, akkor még nagyváradi püs
pök, a pálos Misekönyvet Velencében. A Tatai Antal pálos
atyától 1470-ben ugyancsak Velencében kiadott példányok, úgy
látszik, teljesen elfogytak. S Fráter György után újabb kiadás
ra már nem volt szükség. A Rend ötvenedik Generálisa, Bratu
lich Simon, zágrábi püspök, l600-ban - a trentói zsinat óhaja
szerint - a római mise- és zsolozsmáskönyvet fogadta el s
lemondott a rendiről, melyhez visszatérni többé már nem sza
bad.

Érdekes történelmi és liturgikus dokumentum tehát ez a
négyszáz éves pálos Misekönyv, melynek egyik példányát a
Magyar Nemzeti Múzeum Széchenyi könyvtára őrzi s három
darab Csensztochovában van, a lengyel pálosok főmonostorá

ban. Nem lesz talán fölösleges föllapozni ennek a régi Mise
könyvnek néhány lapját, melyek a négyszázévelőtti pálos litur
gia szép míse-szertartását mutatják be.

A Misekönyv barokkosan terjedelmes címe alatt egy mű

vészi fametszet egy pálmafát ábrázol, rajta a holló a kenyér
rel, Remete Szent Pál csodálatos eledelével, aki ott térdel bal
oldalt, úgy, amint meghalt, kiterjesztett karokkal, pálmafa
háncs ruhájában, barlangja előtt imádkozva. Jobboldalt Reme
te Szent Antal térdel, pálos ruhában, vállán Szent Athanáz
püspök köpenye, kezében zarándokbot, megilletődve nézi a
puszták első magyar anachorétáját.

A kép alatt a kiadó és az évszám: "Venetiis in officina
Luceantonii Junte. Anno a Christo nato MDXXXVII."

Rögtön a címlap után következik a pálos Misekönyvbe
fölvett szentek ünnepeinek kalendáriuma, melyek közül ki
emelkednek a következők:

Január lO-én, Remete Szent Pál halála napján van a Pá
losrend ősz Patriarkájának rendi ünnepe, melyet a világegy
ház - Vízkereszt nyolcada miatt - január 15-én ül meg.

Március 6-án Aquinói Szent Tamás ünnepe van, akinek
közbenjárása nélkül Boldog özséb talán dolgavégezetlenül
térhetett volna vissza Rómából s a Magyar Rend sohasem szü
lethetett volna meg. A mai Misekönyv szerint ez az ünnep már
cius 7-én van. - Március 19-én Szent József ünnepe fekete
betűvel van jelezve. - Március 25-én Gyümölcsoltó Boldog
asszony ünnepét a Kalendárium "Annunciatio dominícá"-nak
nevezi, az "Úr köszöntésé"-nek.

Aprilis 4-én pirosbetűs ünnep Szent Ambrus püspök ün
nepe, kinek prédikációira tért meg és keresztelkedett meg
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Nyugat egyik legnagyobb Egyháztanítója, Szent Agoston. Az Ő.

szerzetes-szabályait kérte és kapta Rómától a Pálosrend is.
Ugyancsak pirosbetűs ünnep áprilisban Szent Béla püspök
(23-án) és Szent György vértanú ünnepe is.

Május 13-án "Maria ad martyres" jelzi, bogy ezen a na
pon avatta keresztény templommá IV. Bonifác 610-ben a római
Pantheont: "In hono rem B. Mariae semper Virgo et omnium
martyrum".

Június 21-én (most 22-én) Szent Paulinus püspöknek neve
jelent valami kapcsolatot a pálosokkal, egyébként nem rendi
szent. - Június 27-én Szent László ünnepét piros betűvel jelzi
a Kalendárium.

Július 18-án volt a meghalt tagokért mondandö gyászmise.
Július 27-én a "Hét Szent Alvó"-nak miséje volt előirva, ki
ket - a legenda szerint - Décius császár idejében falaztak
be egy barlangba, abol a vértanúk pálmájával "elaludtak az
Úrban". - Július 29-én Szent László eltemetésének napjáról
emlékezik meg piros betűsen a Kalendárium.

Ugyancsak piros betűs ünnep Havas Boldogasszony nap
ja augusztus 5-én (Maria de nive), de még fekete betűs Szent
István (aug. 20.), akinek nyolcadát is meg kell ünnepelni
(aug. 27.). Piros betűs ünnep még Szent Agoston napja
(aug. 28.).

Szeptember 2-án Szent Imre herceg eltemetésének nap
jára figyelmeztet a Kalendárium. - Szeptember 4-én van
Szent Agoston nyolcada. - Szeptember 11-én Nagy Lajos ki
rályért és családjáért kellett évforduló gyászmísét bemutatni,
ki a magyar királyok között a legnagyobb jótevője volt a
Rendnek. - Szeptember 18-án az összes meghalt jótevőkért és
családjaikért volt a szentmise. - Szeptember 24-én Szent Gel
lért püspök és vértanú ünnepe. - Szeptember 30-án Szent
Jeromos ünnepe piros betűsen van írva, aki Remete Szent
Pálnak klasszikus szép életrajzát hagyta reánk.

Október 11-én Szent Agoston ereklyéinek átszállítását pi
ros betűvel jelzi a Kalendárium. - Október 19-én volt a rend
tagok meghalt szüleinek és rokonainak gyászmiséje.

November 5-én Szerit Imre herceg ünnepe piros betűvel

van jelezve. - November 6-án volt Szent Béla átvitelének
napja. - November 14-én pedig Remete Szent Pálé, kinek ün
nepe természetesen piros betűs. Ugyancsak piros betűs Szent
Erzsébet napja (nov. 19.).

És piros betűs Szent Miklós püspök ünnepe is (dec. 6.)
és a Szeplőtelen Fogantatás napja (dec. 8.), melynek védelme
zői között a XIV. században Posonyi János pálos atyát talál
juk, hogy Magyar Mihályról (XV. sz.) és Fráter Gergelyről, a
római pálos kolostor európahírű tudós perjeléről ne is szól
junk (XVI. sz.),

A Kalendárium után a rubrikák következnek a misemon
dás szabályairól. Megkapó mindjárt az első: 'lA misézö pap
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mindenekelőtt lelkét tisztítsa meg őszinte gyónás által. Szenve
déllyel vágyódjék a Szentség után és legyen szándékában azt
jól végezni. A misemondás nermáját emlékezetből és hiányta
lanul tudja. Mozdulatai fegyelmezettek és áhitatkeltők legye
nek. Mivel pedig nundenkinek teljes szívéből és teljes lelkéből

és minden erejéből kell szeretnie Istent, nem igen szeretheti
őt az a pap, aki az oltár-asztal előtt, ahol a Királyok Királyát
és Mindenek Urát veszi és eszi: figyelmetlen, áhitatlan, ha
nyag, szörakozott, fegyelmezetlen és rest ..."

A szentmise előtti szép imádságok után a pap öltözködni
kezd. A Lavabo zsoltárt recitálva először kezét mossa s az ora
tio után a most használatos "Da Domine virtutem" kezdetű

imát mondja: "Adj Uram, kezemnek erőt, hogy minden szeny
nyét letöröljem s a lélek és a test szeplőtelenségében szolgál
jak Neked. A mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen." - Ami
kor a vállkendőt érinti fejéhez, ezeket mondja: "Borítsd be
Uram, fejemet a szent hit védelmével és űzd el tőlem tudatlan
ságunk minden felhőjét és vakságát." - Amikor amiseinget
magára ölti, ezt imádkozza: "öltöztess az üdvösség köntösébe
engem, Uram és végy körül erőd pajzsával." - Amikor az
övet megköti: "Övezd föl tomporomat a tisztaság övével, leg
kegyelmesebb Atyám égesd ki szívemnek és testemnek bű

neit." - A manipulusnál ezt mondja: "Az ártatlanság mani
pulusát rakd kezemre, Uram és igazságossággal fizess gonosz
ságomért." - Amikor a stólát a nyakába veti, ezeket imád
kozza: "A megigazulás stólajába hajlítsd nyakamat, Uram és
a bűn minden romlottságától tisztítsd meg lelkemet." - A
kazulánál: "Az alázatosság, a szeretet és a tisztaság ékessé
gével ruházz föl engem, Uram s add nekem oltalmadat az in
cselkedd ellenség ellen, hogy tiszta szívvel dícsérhessem dicső

séges Nevedet. A mindörökre áldottat. Amen."
Az oltárhoz menet így imádkozik:
"Az Atyának, és Fiúnak és Szentléleknek nevében. Amen.
Utaidat, Uram, mutasd meg nekem. És ösvényeidre taníts

meg engem.
Vezess, Uram, a te utadon, hogy igazságodban járjak;

örvendjen szívem, hogy félje nevedet.
Jöjj Szentlélek! Töltsd be híveidnek szívét ...
Alljon mellettünk, Uram, Szentlelkednek ereje, kérünk,

hogy szívünket is megtisztítsa kegyelmesen a gyarlóságtól, és
minden bajtól óvjon meg minket. A mi Urunk, Krísztus által.
Amen."

Amikor az oltárhoz ér, térdenállva elmondja a "Salve
Reginát" az oratióval együtt. Majd elkezdi:

"Introibo ad altare Dei" antifónával a "Judica me Deus"
zsoltárt s az "Introibo ad altare Dei" antirónájával zárva így
folytatja:

"Gyónjatok az Urnak, mivelhogy jó, mivelhogy irgalma
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örökkévaló" s elmondja a Confiteort a Misereaturral és az
Indulgentiammal.

"Isten, ha felénk fordulsz, megéledünk
És néped Benned örvendez.
Mutasd meg, Uram, irgalmadat
És üdvösségedet add nekünk.
Uram, hallgasd meg imámat
És kiáltásom jusson Eléd.
Az Úr veletek
És a te lelkeddel."
Azután mélyen meghajolva így imádkozik:
"Adjad kérünk Mindenható Isten, hogy bűneinknek meg

vallása, gyarlóságunk bocsánatát érdemelje ki. Hallgasd meg
Uram, könyörgő hiveidnek imáit."

Majd megjelölve magát a szent kereszt jelével, az oltár
hoz lép és mondja:

"Távoztasd el tőlünk, Uram, minden gonoszságunkat, hogy
a Szentek Szentjébe tiszta lélekkel léphessünk. Megváltónk,
aki a teljes Hárornságban élsz és uralkodol míndörökkön örök
ké. Amen."

Az oltár közepére érve, mindkét kezét fölemeli és össze
kulcsolja imára:

, Imádunk Téged, Uram, és kérünk azoknak a szenteknek
érdemeire, akiknek ereklyéi itt vannak, (megcsókolja az ol
tárt) hogy az ő közbenjárásukra és minden szeritjeidnek köz
benjárására bocsásd meg minden bűnömet. Krisztus Urunk
által."

Ekkor, éppúgy, mint ma is a domonkosok, a borhoz egy
kevés vizet vegyít a kehelyben:

"Mutasd meg nekünk, Uram, irgalmasságodat.
Uram, hallgasd meg imámat.
A mi Urunk Jézus Krisztus oldalából vér és víz folyott

ki János tanusága szerint, azért vegyít jük egybe mindkettőt,

hogy az Úr mindkettőt megáldani és jóillatú áldozatul elfogad
ni kegyeskedjék. Ugyanazon Krisztus által. Amen.

Könyörögjünk. Isten, ki az emberi természet méltóságát
csodálatosan megalkottad és még csodálatosabban megújítot
tad, adjad - kérünk - e bor és víz titka által, hogy Annak
istenségében részesülhessünk, Aki emberségünket velünk
megosztani kegyeskedett: Jézus Krisztus, a te Fiad, a mi
Urunk. Aki Veled él ...

Vegyüljön hát össze a bor és a víz ugyanazon Atyának
és Fiúnak és Szentléleknek nevében. Amen."

A mise további menete jelentéktelen eltérésekkel ezután
már teljesen megegyezik a mai római formával.

A rubrikák után szép rendben következnek a vasárnapi
misék Advent 1. vasárnapjától Pünkösd XXIV. vasárnapjáig,
a Szentek miséi, a közös misék és végül a votív-misék, Ezek
közül érdemes följegyezni a Boldogságos Szűz örömeiről szó-
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ló miséket : van egy általános, van egy a Szűzanya öt örömé
ről (Jézus csodálatos 1. fogantatása, 2. szülése, 3. feltámadása,
4. mennybemenetele és 5. az ő mennybevétele fölött) és van
egy a Szűzanya hét öröméről (Jézus csodálatos 1. fogantatása,
2. szülése, 3. a mágusok imádása, 4. Jézus föltámadása, 5.
mennybemenetele, 6. a Szentlélek eljövetele és 7. a Szentszűz

mennybevétele fölött). A könyörgések között van egy igen
szép a három szent magyar királyhoz:

"Isten, Ki szent confessoraidnak: Istvánnak, Imrének és
Lászlónak dicsőséges dicséretével övezel és oltalmazol minket,
add, hogy követésükben haladjunk és közbenjárásuknak ör
vendezzünk. A mi Urunk által. Amen."

A Misekönyv végén gyönyörű Sequentiák vannak. Külö
nösen a Mária-sequentiák kápráztatnak el bőségükkel és szép
ségükkel. Csaknem minden Mária-ünnepre van egy. Az egy
házi év különböző ünnepköreinek is megvannak a maguk
sequentiái. Sőt vannak vasárnapra és hétköznapra is. Fájó
szívvellapozgattam ezek között. Olyan bravuros verstechniká
val vannak megírva, tisztán csengő rimekkel és hibátlanul
lüktető ritmusban, hogy hasonló geniális költőnek kellene len
nie annak, aki ezeket magyarra akarná fordítani.

Van Sequentia még Szent István magyar királyról, Szent
Lászlóról, Szerit Erzsébet Asszonyról és természetesen Remete
Szent Pálról, akinek prózában írt dicsérete csaknem lefordít
hatatlan szójátékokban és alliterációkban gazdag. t

P. Gyéressy Ágoston, Remete Szent Pál Rendjéből.

KOCSIS lÁSZlÓ:
,

DULANSZKY
Egyetlen sír. Egyetlen szarkofág.
Ősök teteme por lett, névtelen.
Kik itt pihentek dult századokon át,
Sírjuk a mában nem él. Ismeretlen.
Dulánszky, téged se dícsérnek ódák,
Nem harsonázza neved idegen.
Pedig te toltad multunk négy tornyát
Világ egére. Ha neked csengetem
Versem rímét most, ne nézz rám, mint a
Kósza lantosra néz a vár ura.
Karrarai hűs márványba vésett
Arcod mögött az örök művészet

Lobog s e vers csak pisla gyertyaláng.
Tudom, elűzni kevés a magányt.

• A magyar szentek sequentiát legközelebb közöljük latinul és H. B. magyar
fordításában.

275


