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Előszó

nemzet megújulásának
kialakításában
jelentős szerepe van a magyar Pálos Rend
múltbeli tevékenységének.
Ennek komoly magyar történelmi előzménye az, hogy a
magyar Pálos Rend szolgálatot végzett a nemzet érdekében a Mária országáért.
~
Ők ugyanis tudták azt, hogya"
nemzet szolgálata egyben az Isten szolgálata ", ami
abból adódik, hogy a Szent István-i időszakban az ország Mária országa volt.
A társadalom és az ország csak akkor tud fejlődni, ha a nemzeten belül minden egyes
tagnak a viszonya egymáshoz a mellérendelés,
annak minden egyes tagjának, különösen a
nőknek a szerepe felértékelődik. Mellérendelő szerepe volt Máriának az isteni családban.
Mivel a nők nevelik a jövő társadalmát, rendkívül fontos volt, hogy a magyar társadalom Szent Istvántói kezdődően folyamatosan /' mellérendelő társadalomként szerepelt,
A különböző kultúrák beáramlásával az alá-fölérendelés
és a mellérendelés állandóan
váltakozott egymással. A Pálos Rend tudta, hogy a fejlődéshez a "tökéletes tudás és a tökéletes bölcsesség aföldi létben, abban rejlik, hogy átadjuk magunkat Isten akaratának", ami azt
je,lenti, hogy Isten ~ Jézus, akinek birtokában van a maximális tudás és a tökéletes bölcsesseg.
A pálosok azt akarták elérni, hogy ezt a tudást megközelítsék, és ha megközelítették,
akkor ezt visszaadják a társadalomnak. Vagyis a társadalom akkor fejlődik megfelelően, ha a
tanításaik eredményeképpen
a tudás fejlődése lehetővé teszi az egyetemek alapítását is.
Ennek a pálos szellemiségnek a hatása volt az az erő, ami tulajdonképpen
Mátyás királyt is abba a helyzetbe hozta, hogya reneszánsz hatalom, birodalom megerősödött Magyarországon. Mindez azonban nem sikerült volna a Pálos Rend tevékenysége nélkül.
Hatásukkal a hatalom elérte azt Európában, hogy az ország történelmi nagyhatalommá vált. Elérte azt, hogya német-római műveltség meghatározó állama lett.
Mind a mai napig visszahat a magyar társadalomra, hogy ez a szellemiség: évszázadokon keresztül átjárta és vezette a magyar társadalmat, a magyar embereket. Erre az erőre
akár emlékszik a család, akár nem, ha ebből megmaradt bármilyen hagyomány is, ez ellen a
különféle politikai áramlatok mit tettek. Egy dolgot itt hagyott a pálos szellemiség a progreszszivitást. Ez a progresszivitás volt alapja annak a modernizációnak,
ami egész Európán végigvonult és kialakította a polgári demokráciát.
Magyarországon
ez volt az alapja a fejlődésnek. A magyar történelemből
a magyar
pálosságnak ez a mai üzenete. Ezt a magas európai szimbólumot kormányunk Brüsszelben
tudta produkálni, ezt az úgynevezett entelektuális polgári szintet egész Európa irányába. Lehet
aZTmondani, hogy a mostani kormányunk brüsszeli magatartása olyan jelenség, mint ami annak idején a '48-as szabadságharccai
elindult Palermóval. Ez a szellemiség meg fogja újítani
Magyarországot, éppúgy, mint a megújulás évében egész Európát.
Bakk István nyilatkozata a magyar kormányról az alábbi web oldalon látható: A Duna TV Kívánságkosár
c. műsorán 2011. aug. l l-én: http://www.youtube.com/watch?v=
kuEnsdj5gFg
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életváltás következett el: nemcsak a változott időjárás hatott szellemi életünkre,
hanem átalakulóban van minden talaj, melyre építettünk, és az élet, mely az új talajba
~
bocsátja gyökérzetét.
A harmadik évezred küszöbén túl az európai integráció folyamatában az újonnan felépülő modem Magyarország céljai között a "megújhodás alapelvei", a keresztény erkölcs és
nemzeti demokrácia programja lehetne. Jól tudjuk, hogy ezekkel a programokkal visszaéltek,
és nekünk kell visszaadni e fogalmak "súlyát és erkölcsi tartalmát ".
A meghatározás szerint: a demokrácia az összes erkölcsi, szellemi és anyagi javak
igazságos és helyes felhasználása a társadalom javára. Azaz: a demokrácia nem rendszerkérdés, mint a fasizmus és kommunizmus, a demokrácia életforma, az egyetlen életforma,
amelyben élni lehet, amelyben csakugyan élni lehet. S ez a demokratikus életforma mindig
függvénye a nemzetünk közösségi életének és érdekeinek: nem a számszerűség hatalmi demokráciája, lényege és belso tartalma etikai beállítottsága; az összetartozások, a teljes életszolidaritásnak minden vonatkozásban kifejezője.
Meg ken azonban vallanunk, hogy ilyen értelmezésű demokráciára, mely az összes
szellemi, erkölcsi és anyagi erő lehető legjobb kifejezését és a közjóra való kamatoztatását
szolgálta volna, a magyar életben a múltban még nem volt példa. Ezért fontosnak tartjuk,
hogy ezen állapotot a hazánkban élő kisebbségekkel és a határon kívül élő magyarság érdekeit
figyelembe véve valósítsuk meg. Nem egy elfelejtett életformát kívánunk felújítani, hanem a
fejlődés szükségszerű menetét segítjük. A demokratikus életformára nemzetünket rá kell vezetnünk, alkalmassá kell tennünk. Tehát lassú, közvéleményt, közgondolkodást átalakító, a
szó legmodernebb értelmében vett nemzetnevelő munka követelményeivel állunk szemben.
A demokrácia őszinte igénye új feladatokat érlel. Acél: lehetővé tenni a legszélesebb
néprétegek számára a közérdek megértését és azt, hogy ezt a közösségi életformát a maga belső ügyének tekintse és vallja. A magasabb értelemben vett nemzetpedagógia a valóságos demokrácia igénylésében nyer értelmet - és szemünkben a legigazibb magyar demokrata, a legnagyobb magyarnevelő: Széchenyi István. Nevelni magunkat és nevelni a társadalmunkat arra, hogy a legsúlyosabb feladatokat ebben az új életformában hordozni tudja. A demokrácia
nemzetpedagógia-elvvé lesz, azért, hogy népünket a civilizációs és lelki műveltség, a gazdasági erő, a politikai öntudat, a szellemi és erkölcsi magatartás minél magasabb szintjére emeljük, s népi közösségünket a szabadon, önkéntesen, fegyelmezetten és öntudatosan társulók
nemzettársadalmává tehessük.
Mi szükséges ehhez mindezek előtt?
Világos látású, reális, jelszavaktói meg nem szédülő, példamutató emberek magatartása, a társadalmi és vagyoni előjogok helyett rátermettség, elhivatottság és a tehetség társadalomszervező érvényesülése: jellemkiválóság, erkölcsi erővel párosult tudás, több munkateljesítés és nagyobb áldozatkészség, igazibb és mélyebb felelősségtudat, mint a vezetésnek, a
szabad és érdemszerű kiválasztódásnak meghatározói. Lelki megújulás nélkül az új életforma
puszta elképzelés marad. A társadalom átalakulásához emberek kellenek, akiket az új nemzetnevelés alkalmassá tett erre a szerepre.
A teljes gondolkodás, a dolgoknak ösztönösen magyar nézése és az egyetemes magyar érdekeknek még oly biztos megérzése sem elegendő, mindezt csak a helyes célkitűzés
biztosítja, hogya gondolkodás, az ösztönös megérzés valóban reális értékké legyen, hogy a
cél érdekében helyes cselekvés szülessék, az elvek tettekké teljesedjenek, ahhoz az egyének
helyes magatartása szükséges, az egyén értéke és a köz szempontjából való hasznossága elsősorban erkölcsi mivoltán múlik. Ha tehát nem az erkölcsi megújulásból indulna ki a programunk, a tervezés pusztán az eszméinkkel való játék maradna. Történelmi példákat emlegethetünk: a magyarság legnagyobb szellemi vezérei - Szent Istvántói a Zrínyiekig, Bethlen Gábor,
7

Széchenyi korán át napjainkig - valamennyien az evangéliumból élő emberek voltak, akik alkotásaikban a keresztény erkölcs kívánalmait valósították meg. Állást foglaltak a kereszténységnek életükben való vezető szerepe mellett, és ezzel kifejezésre juttatjuk, hogy nemzetünk
igazi sorsvállalóinak azokat tekintjük, akikben ez a keresztény erkölcs élő valóság.
És mi ez a keresztény erkölcs?
A szeretetnek, a szolgálatnak, a hősiességnek, a türelemnek, az igazságosságnak, a
helytállni és áldozni tudásnak egyetlen teljes formája. A mindennapi élet forgatagában, munkájában, változásaiban állandó, magasabb rendű értéket hordozó magatartás.
A jövő politikáját tehát formájában és szellemében egyaránt kereszténnyé kell tennünk, mert egyetlen rendszer sem nélkülözheti az egyéni felelősség és lelkiismeret értékesebb,
tevőleges erőit, ezt pedig csakis a mélyen átérzett és cselekvéssé formált keresztény öntudattal
lehet biztosítani.
Valljuk tehát, hogy csak a keresztény
erkölcsi magatartású,
nemzeti kul túrájú és demokratikus
szervezésű,
modern Magyarország válhat szervesen Európa részévé.
E megújhodás alapelveit hagyták nekünk örökül.
.s-:

/"
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2008

-ban ünnepelte

a magyarság a Pálos-rend megalapításának
700 éves évfordulóját, a pápa ugyanis ekkor fogadta el a magyar pálosok rendalapító beadványát. Mi, akik a magyar őstörténet eseményeire különös gonddal figyelünk, úgy éreztük, nem elég ezt a dátumot ismernünk, látnunk kell az előzményeket is; azokat,
amelyek elvezettek a rendalapítás mozzanatához.
Akik a dalmát tengerparton nyaralnak, hallhatnak a sétahajózás alkalmával olyan információt a helyi kísérőtől, hogy "itt, a környező hegyek barlangjaiban húzták meg magukat

azok a remeték, akik paulinusok voltak korábban ... aztán, Magyarországon sikeresen rendet
alapítottak". (Ez afféle, népszerűsítő, úti kísérő szöveg, mégis elgondolkoztatott.
A sétahajó
kísérője dalmát, vagyis horvát férfi volt, a kapitány is horvát, s a remete-kérdésről
a kapitány
még többet tudott, mint a hivatalos kísérő.j
A paulinus eretnekség Krisztus után az első évszázadokban
vált ismertté, a Pál osrendet szinte pontosan ezer évvel később alapították. Mi történt ezer esztendeig, mit csináltak
az üldözés után esetlegélve maradt korai paulinusok, és miért nevezte el magát a magyar rend
ugyanarról a thébai' Szent Pálról, akinek hitelveit a korai paulinus eretnekek is tanulták? (Ha a
kérdés felmerül, válaszolni is kell rá, s kitűnő tanítványaim
és kollégáim a Septem Artes
Liberales szinten végzett Gyimes István, Detrich Attila, Schmidt Irén, Krizsai Mónika terjedelmes disszertációkban utána jártak ennek a kérdésnek is.)
(Két évvel ezelőtt a Magyar Őskutatási Fórumon foglalkoztam ezzel a kérdéssel.) A választ
amerikai szerzők munkásságán keresztül ismertem meg.
Graham Hancock és Robert Bauval amerikai szerzőpáros a világtörténelem
legnagyobb összeesküvésének
nevezte az úgynevezett eretneküldözések
folyamatát, s közöttük kiemelten sokat foglalkoztak a paulinusokkal és a paulinus szellemiséget terjesztő női tanítókkal. A jeles szerzőpárosnak esze ágában sem volt a szkítákra terelni a figyelmet, de mi rögtön
láttuk, hogy a korai keresztény egyházatyák közeli kapcsolatban
voltak a szkíta népekkel.
Nemcsak baráti, hanem származási, genetikai kapcsolatra is felfigyeltem. Thébai Szent Pál
hívei főként szkíták voltak. Szent Jeromost azért kérte fel a pápa a népi Biblia, a Vulgata
megírására, mert pannóniai származású lévén, könnyen eligazodott az E tel
e elnevezésű
régi Bibliában, amelyet latinra kellett fordítania, rövidítenie. Ez is nagyon titokzatos, hogy
miért kell szkíta származásúnak
lennie annak, aki latinra fordít... miből is? Az E tel
e
nevű régi Bibliából. S miért Etele, ha Biblia?
Tornyosultak előttem a kérdések.
Thébai Szent Pál személye lassan azonosult azokkal a régi korsókkal, amelyekből két
oldalra kettős vízsugár ömlik ki, amely végtelenül hull és hull lefelé, mert a korsóban az Élet
vize található, s ez nem fogy ki soha. Az egyik vízsugár a paulinus kereszténység,
amelyet
eretnekké bélyegzett a világi egyházak hatalmi ereje, a másik vízsugár az a kis mag, akik
megmenekültek a népirtásból, és paulinus szellemiségüket megtartva ezer évig őrizték hitüket
a mediterrán világ barlangjaiban.
Ezeréves remetesors után ivadékaikat a jó magyar királyok Özséb mágus segítségével
összegyűjtötték és közreműköd tek a renddé történő szerveződésükben.

A király szerepe a pálosok őstörténetében
Három pálos szellemiségű királlyal, a "három királyokkal" a betlehemi barlang előtt
találkozunk. (A Biblia istállót említ, de a népek kollektív kultúrtudata barlangba helyezi azt a
miliőt, ahol az égi gyermek megszületett.) Gáspár, Menyhért és Boldizsár lelkük csillaga után
jőve
eljutottak
a barlanghoz,
ahol
a kisdedet
és édesanyját
megtalálták,
és
9

a j á n d é kai kat átadhatták. Gáspár, a kis mezopotámiai turáni királyság koronás királya, az Ars á k dinasztia tagja volt, és e név poligrammája a Gáspár. Menyhért, a menynyei értékek hordozója, amennyért él. A fiatal Boldizsár, a Boldogasszony ázsárja, a pálosok
ősi feladatának szentelte életét, vagyis, ahogy az ősi ének mondja, a "Boldogasszony lovagja
volt". Ök nemcsak a gyermek, hanem édesanyja, a földi boldogasszonyi sors tisztelői, papjai,
akik Szűz Mária látására is számítottak, mert a földi pálosok, a Boldogasszony szolgálatára
rendelt papi szervezet tagjai voltak.
A régiek ezt a szerepkört, amelyet a királyi rangú és lelkületű férfiak betöltöttek, ősi
jogon örökölték elődeiktől, s ezek az elődök a szerepüket égi mintára formálták meg. Nimrud
ősapánk, az égboltozat Orion csillagképének földi mása, akinek személye mítoszok, mondák
ősködébe vész, de ma is él, ma is hat, és királyi volta tovább öröklődik a történeti korokban.
(Orion-Nimrud a Boldogasszony Sziriusz csillagában megtalálta égi párját, akinek tiszteletére
a Sziriusz csillagot hordozó Nagy Kutya csillagkép apró.csillaglovagjait bízta meg.)

A nimrudi szerepkör

~/

Orion-Nimrud határ~
meg a Boldogasszony lovagjainak a pál-papoknak, a
paliloknak, a pabiloknak hatáskörét, feladatát. Pa-lu, vagyis mind javakorbeli férfi volt. A
'PA' alapgyök a patesziség, a pálosság, a palilság lényegét foglalja magába, hogy valamenynyien kapcsolatban vannak Istennel, ahogy a franciák találóan írták, ők a Vicaire de Dieu-k,
Isten földi helyettesei. (A 'lu' gyök a javakorbeli férfi meghatározója. A király, vagyis kezdetben Nimrud, később leszármazottai, Enannátu, Attila, az Árpád-házi királyok, Mátyás király tartotta Istennel a közvetlen kapcsolatot, a Pa-lu-k, a pálok pedig mai szóval szólva munkatársai voltak. szérvezték és karban tartották a Boldogasszony kultuszt, s azt az egyszerű lélekhitet, amely az Ö személyén át jeleníti meg a teremtő AN-nak a Világmindenség működését a tér és idő megteremtését összefoglaló ősemlékezetét.)

A Boldogasszony szerepe a teremtés mozzanatának megőrzésében
A "Bíbor felhők felett lebegő Boldogasszony" volt a teremtés első élő szereplője.
Mint a lélek megtestesítője, "lebegett a vizek felett". Az első dolog, amit észlelt, maga a teremtés folyamata volt. Látta, amint a Tejút alsó öblében, a Sagittárius öreg király "felségterületén " működik AN teremtő "malma ", amely kétféle minőségből, vízből és fényből, örökjáró
módon hozza létre érzékszerveink észlelésénél gyorsabb ütemben a tér-időt, a létünkhöz tapadó legfontosabb feltételrendszert. Mert a kettő együtt jut érvényre: idő nélkül nincs tér, a tér
észlelésének feltétele az idő. A két alapelemet, a víz és a fény szerepét több szinten is megőrizte a Boldogasszony-hitet őrző magyarság. Egyrészt finom rituális keretekben őrzik a mezopotámiai pecséthengerek, midőn a pál-papok vagy a Boldogasszony komomái, lányai közelednek hozzá, Ö a trónusán ül, kis fényoltárka áll mellette, a jövevények pedig vizet öntenek
mellé, arany tálba.
(A Boldogasszony volt a teremtés első műve, az a képlékeny női minőség, aki, mint
1 éle k "lebegett a vizek felett". (Móz. 1, 2.) "Az 6 későbbi magzatai azok, akik a Tatárlaki Korongra felírták Nimrud eredetét, aki" Mezőség és/vagy hunság Karácsony királya,
Nyilas, hun, pal i 1 /pateszi, pabil, enzi/, szabir atya, az ANY A FÉNYE, vagyis szemefénye, mint ahogy valamennyiünknek szemünk fénye a gyermekünk.)
Ennek az égi, képlékeny, de létező női minőségnek szentelt ünnepet és áldomásokat a
fényes Orion-Nimrud az égen, ivadékai pedig a földön.
Nimrud királyi gesztusát gyakorolta a történelem folyamán minden turáni származású
király, és maga mellé állította azokat a férfiakat, akik teljes lélekerejükkel támogatták és ápol10

ták a boldogasszonyi hitvilágot, s magát a teljes évkört átható rituális ünnepségsorozatot.
Azért van a naptárunk 12 hónapjában 12 úgynevezett Mária ünnep, mert nemcsak Szűz Mária
kilenc hónapos áldott állapota és szülése szerepel az ünnepek rendjében, hanem Mária fogantatása és édesanyja, Szent Anna várandósága is, mivel Mária is szűzen született. A boldogaszszonyi lét öröklődik. Mindig van egy-kétezer évenként új szereplő, aki átéli és reprezentálja
az ősi, első Nagyboldogasszonyt, azt, aki tejmagvakból eleinte leányokat hozott a világra,
majd egyik "leánya" Oriont, az első férfiivadékot, a MAG nép ősatyját. A régi iratok OrionNimrud-Pál vagy Bál vagy Baál néven emlegetik, ezzel is jelezve folyton jelen lévő, ivadékokban tovább élő királyi karakterét.
Nimrud személyéhez fűzi a legendárium azokat a személyiségjegyeket, amelyek a
későbbiekben minden jó királynak példát adtak, és valójában minden jó turáni eredetű király
hordozta is e személyiségjegyeket. Pálos papok és pálos királyok szerepköre formálódott ki, s
ez hatja át történelmünket.

Milyen a pálos király?
-/

'"

Személyiségjegyei kiemelkedő vonása, hogy lelke kifinomult, alkalmas a b n bán atr a és b n b o c s á nat r a amint ezt Szent László királyunk többször is
gyakorolta, mert tudott megbocsájtani, de amikor Salamon király méltatlan fogva tartására figyelmeztette egy apáca, megbánta tettét és azonnal szabadon bocsátotta. A mi népünk Salamon királyt is így tartja számon, mert Ő ugyan gyenge, ingadozó jellem volt, hallgatott a fülbesúgókra, de tudott vezekelni bűneiért, és a magyarság tisztelettel emlegeti, mint rem e tek
irá r y t a horvátok pedig, éppen a bűnbánata miatt szent királyként tartják számon.
Másik fontos jellemvonás volt az a dom á n y o z á s , az adakozás gyakorlata.
Mátyás király rendkivüli módon megbecsülte az egyik korai szent ereklyéit, Adakozó Szent
Jánosét, s maga is híres adományozó hírében állt, vagyis gyakorolta az ősi, pálos királyok jó
tulajdonságát.
Egy-egy krónika megemlékezik arról, hogy.Szent László, Kálmán király, Nagy Lajos, stb. "osszegyűjtőtte a remetéket" (PAX TV, 2009. február 22.), és maga körül helyezte el.
Ilyenkor a király a régi, nimrudi feladatának tett eleget, aki az orioni példától áthatva elsőként
tette ezt meg, és megalkotta a pálos papságot, a Boldogasszony udvartartását.
A pálos szellemiség évezredeken át áthatotta népünket, és a Boldogasszony gyermekei gyakorolták a királyoktól tanult jótulajdonságokat, tudtak megbocsájtani, és tudtak a kőszoborrá vált jóbarát vállán hónapokon át sírni a megbocsájtást kérve, s így egymást megváltva, azért tudott a magyari nép adakozni, jót cselekedni, bűnt megbánni és megbocsájtani, mert
ezt látta a királyától.
Lassan egy évszázada a legnagyobb gondja népünknek, hogy nincs példaadó nagy
személyiség a látókörében, hogy felülről nem az áldás, a szeretet, hanem ostorcsapásként ható
szavak hullanak árva fejére. Ezért csak felfelé nézzünk, oda, ahonnan eddig is a megtartás érkezett földi otthonunkba. Az Ég áldása képes megtartani szent hazánkat és árva népünket.
ű
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Bakk István: Árva Vince atya, az egyetlen magyar Pálos-rend újraindítója
(Rimóc,

1932. október 14. - Budapest,

2008. december

15.)

"Istenem, adj még egy kis erőt, egy kis kitartást, hogy szegény magyar hazámnak és
egyházamnak hasznára lehessek!"

1952

október 14-én született Rimócon (Nógrád m.). A szülei meghaltak, így nagyon hamar árvaságra jutott, és ezért nagynénje családja vette őt védőszár• nya alá. Már gyermekkorában
a papi pályára készült, amit egy álomb éli látomása is megerősített benne. Ezt ő úgy mesélte, hogy fényes szárnyas kereszt szállt felé, amit
elfogadott. Iskolai tanulmányait Rimócon kezdte, majd a középiskolai tanulmányait Újpesten folytatta, ahol, amikor megtudták, hogy pap akar lenni, elvitték katonának. Szerencsére a
pápai laktanyából ki tudott járni a girnnáziumba, így tanulmányait be tudta fejezni.
Az 1950-51. években volt a szerzetesrendek
feloszlatása. Éppen, hogy még tudott jelentkezni Esztergomba;
a szemináriumba.
Itt ismerkedett meg Puchovszky Istvánnal, aki két
,,-'
évvel fölötte jártrO viszont kapcsolatba került Arató Lászlóval, aki Pécsen, mint pálos szerzetes végezte a teológiát, aki a feloszlatás után a váci szemináriumba került. Puchovszky közvetítésével ő is felkereste Arató Lászlót a váci szemináriumban.
1953-ban egyszerű fogadalmat tett, 1959-ben pedig az örökfogadalmat
tette le.
1956-ban, a forradalom idején kirakták az esztergomi szemináriumból,
egy félévet a
Budapesti Központi Szemináriumban
töltött, de visszakérte magát újra Esztergomba. Ekkor
történt, hogy á'Budapesti
Központi Szemináriumban
tanuló kispapokat is megtizedelték az állami szervek. Végül
szerencsésen be tudta fejezni a tanulmányait Esztergomban.
1959 júniusában pappá szentelték, majd titokban letette a rendben az örökfogadalmat
Arató László pálos atya kezébe, aki az novícius mestere is volt.
1959-től 1990-ig volt az Esztergoilli Főegyházmegyében.
A Pálos Rend közösségébe
1953-tó12004-ig tartozott.
Az 1960-as években járt először Lengyelországban,
itt a rend felhatalmazta a tartományfőnököt megillető jogkörölekel. Mindez titokban történt: közben fekete reverendában
járt. A fehér pálos ruháit Rimócon rejtegették a rokonai. A kápláni éveit Endrefalván, majd
Budapest több plébániáján töltötte.
1961. február 6-án éjszaka letartóztatják Bo1váry Pált, ezért átveszi Árva Vince atya a
pálosok rendi-vezetését. A tagok toborzása titokban folytatódik, a .Jdandesztin" pálosok szervezeténél, Árva Vince atya lett ennek vezetője.
1968-tól az Esztergomi Érseki Könyvtár főmunkatársa.
1971-ben Az OSZK könyvtárosképzésére
jár. Elkészíti a magyar Pálos-rend válogatott történeti bibliográfiáját (1225-1786).
1970-73 között a Keresztény Múzeum referense, majd igazgatója. Lékai László esztergomi érsek, bíboros elismert és bizalmas munkatársa. Érseki tanácsosi és esperesi címet is
kapott: Lékai bíboros szerette volna püspökké szenteltetni.
1973-ban az
irányításával zajlott a Keresztény Múzeum felújítása: mindezt Árva
Vince atya "vezényelte" le. Sikerfrlt függetlenítenie
a múzeumot az állami múzeumoktól,
önálló költségvetési szervvé tennie; összeállította, jóváhagyatta az SzMSz-t.
1976-tól Márianosztrára
került, a kegyhely plébánosa lett. Felújíttatta a kegytemplomot, zarándoklatokat szervezett, lelkiségi központtá tette Márianosztrát.
1982. augusztus 22-én kinevezte P. Joseph Platek OSP a "rend főnökének" P. Árva
Vince atyát.
ő

ő

ő
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1983-ban jelenteti meg először: "Arcok a magyar kázépkorbol" címmel a rendtörténeti munkái közül az egyik igen fontos művét, Gyöngyösi Gergely pálos rend-történetének
fordítását.
1984-től a Római Magyar Intézet növendéke, és ott a Szent Gergelyről elnevezett pápai egyetemen szerzett diplomát. A Vatikáni Levéltárban a Vatikáni Apostoli Könyvtárban és
a Propaganda Fide kongregációban található pálos vonatkozású dokumentumokat összegyűjtötte és feldolgozta.
1985. december 16-án kelt, 155-6/1985 sz. levelében Lékai László bíboros, esztergomi érsek megbízta, hogy posztulátorként képviselje a magyar rend alapítójának, az esztergomi kanonoknak, Boldog Özséb nek a szentté avatási ügyét.
1986. január 18-án került sor a kanonizációs eljárás elindítására az Esztergomi Bazilikában, ünnepi szentmise keretében, melyet a bíboros, prímás esztergomi érsek úr mutatott
be.
1986-ban elindítja a tárgyi bizonyítékok összegyűjtését a szentség hírének bizonyításához Magyarországon.
1986. április 16-án kelt, Prot. N. 1514-11986 levelében a Szentszék, Lékai László bíboros, prímás, esztergomi érsek úrtól származó, az általa kezdeményezett eljárást visszaigazolta, Palattini bíboros prefektus az aláírásával jóváhagyta a kanonizációs vizsgálat lefolytatását. Teljes erővel folytatja a szentté avatási eljáráshoz szükséges adatok összegyűjtését. Az elkészült anyag első két kötete az Özséb tiszteletét bizonyító, mintegy 150 művészettörténeti
ábrázolást tartalmazza. A harmadik kötet a plébániák és egyházközösségek mintegy 160
szentté avatást kérő levelét, a negyedik kötet az esztergomi érseki tartományhoz tartozó egyházmegyék kérő és csatlakozó leveleit (mintegy 214 oldal), az ötödik kötet pedig a kalocsai
főegyházmegye szeged-csanádi egyházmegye, egri érseki tartomány kérő- és csatlakozó leveleit tartalmazza mintegy 270 oldalon. Elkészült az öt kötet olasz nyelvű fordítása is. Az igen
terjedelmes anyagból a teljesség igénye nélkül: dr. Pataki Komél győri püspök úr 1986. február 18-i, a pécsi püspöki iroda 1986. január 22-i, dr. Fábián Árpád szombathelyi püspök úr
1986. február 21-i 663/1986. sz., Udvardy József püspök úr 1986. január l1-i 57/1986 ikt.
számú és dr. Mészáros Lajos érseki helynök úr 1986. szeptember 22-i 1767/1986.sz. hozzájáruló levelét, melyben támogatják a posztulátor eljárását az egyházkerületben, egyházmegyében stb.
1986. május 28. 2000-25/1986. szám Esztergomi Boldog Özséb kanonizációjához
összehívandó Művészettörténeti Bizottságba való beléptetések.
1986. aug. 29. Mise- és zeneművek beiktatása a Boldog Özséb szentté avatási gyűjteményébe.
1986. november 27. A kecskeméti Piarista Gimnázium Kalazancius ünnepségén Boldog Özsébről tart előadást.
1986. Zarándok-naptárak és Boldog Özséb képek nyomtatásai.
1986. augusztus 14. előtt Zselickislaknak adományt küld a templomaik tatarozására.
1986. november 16. pécsi előadás Boldog Özséb szent életéről.
1986/87 években: kiállítások szervezése az országban, Boldog Özséb és a pálosok
népszerűsítése.
1987. január 20. Kiállítás rendezése Boldog Özséb ünnepén a Szent István Bazilika
Szent Jobb kápolnájában.
/
1987. január Szent István Bazilika, Boldog Özséb kiállítás.
1987. február 19-én 10 órakor Hatvanban tartott papi rekolleciót.
1987. március 2. Esztergomi Boldog Özséb kiállítási anyagának M-65/1987 engedélyeztetése, hogy bemutatható legyen az ország különböző templomaiban.
1987. május 5. kedd 20 órakor előadást tart a pannonhalmi diákoknak.
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1987. május 21. 25000 példányban történő nyomtatásra engedély megszerzése:
P.
Árva Vince: Imádkozzunk Esztergomi Boldog Özséb Szentté avatásáért! c. ima sokszorosítása'hoz.
/ /
1987. május 22. péntek 18 órakor előadást tart a Ferences Gimnáziumban,
Szentendrén (Szentendrei Petőfi Kulturális és Hagyományőrző
Egyesület): A pálos rend története,
Boldog Özséb szent élete.
1987. június 16-20. Esztergomi Boldog Özséb emlékkiállítás rendezése, a sajóládi pálos kolostor és templom alapításának 600. évfordulója alkalmából rendezett ünnepség keretében.
1987. július 5-én a Jézus Öt Szent Sebe búcsút felújította Márianosztrán.
1987 nyarát ismét Csestohowában tölti. "Egyik nap, amikor megszólalt a kolostor ha-

rangja, és minden pálos elindult a templomba, akkor már az atya sejtette, mi a helyzet. Ahogy
bementek a kolostor kápolnájába, végigvonult a csestochowai püspök, fölállt az oltár elé, és
elővett egy dekrétum ot. Ez egy pápai dekrétum volt, amely az akkori generálisi azonnali hatállyal megfosztotta a tisztségétől; és ideiglenesen a czestochowai püspök lett a rend kormányzója."
1987. november 26-án a vatikáni rádióban beszél.
1987. november 26-án 7 órakor együtt misézett II. János Pál pápával, aki ezután fogadta öt. Boldog Özsébről beszél. Apostoli áldást kap a munka folytatásához.
1987. december 28. Rómában cikket ír a nemzeti szentélyek vezetőinek nemzetközi
összejövetelének alkalmából.
1988. január 6. A Szent István Társulat Katolikus Lexikon szerkesztősége
felkéri,
hogy Boldog Özsébről készült ábrázolásokat küldjön a főszerkesztőnek
aszócikk elkészítéséhez.
"
1988. január 12. Kérés a budapesti egyetemi templom igazgatójához,
hogy minden
hónap 20-án este legyen szentmise Boldog Özséb szentté avatásáért. Felajánlás: a szentmise
stipendiumát minden szentmiséért és beszédért
fizeti.
1988-tól Árva Vince atyának köszönhetően a Szent István Lovagrend tisztelete nem
lankadt, inkább új lendületet kapott. A megújuló lovagi tevékenység, a Szent István Lovagrend (Stefanita Rend) hagyományos feladatai mellett a hosszú megszakítottság,
(400 év) miatt
különös figyelemmel kell, hogy foglalkozzon saját történetével és annak misztikájával is. Igen
fontos feladat a Ill. Sándor pápa őszentsége által elfogadott alap okmány keresése. Az Esztergomi és Jeruzsálemi Szent István (Keresztes) Lovagrend működése megújítása a mintegy félezer éves megszakítottság miatt speciális feladat. A történelmi háttérből is fakadóan csak Esztergom érseke és az Esztergom-Budapesti
Főegyházmegye
mérlegelheti, hogy hozzájárul-e a
megújítás elökészítéséhez, s pozitív mérlegelését követheti a Szent István Lovagrend működésének megkezdése az Esztergom-Budapesti
Főegyházmegyében,
majd a feltételek és a rend
tényleges működésének a mérlegelése alapján a folyamodás a korábbi pápai elismertség helyreállításáért. Aláírók: Ferencz Csaba, Árva Vince OSP, Tasnádi Tamás, Varjú Imre plébános,
etc; a Szent István Lovagrend 1993. augusztus 20-val megkezdhette működését az EsztergomBudapesti Föegyházmegyében
egyházi magántársulás
formájában.
Ezt követi a feltételek
megteremtése és a tényleges működés teljességének, az evangéliumi életforma Szent Ágoston
Regulája szerinti minél teljesebb követésének helyreállítása.
1988-as Mária évi naptár nyómtatása és terjesztése.
1988. március 6. Tervezi a márianosztrai kolostor nemzetközi kegyhelyének kiépítését és egy közepes nyomdának felállítását könyvkötészettel
együtt.
1988. április 8. Kölnbe utazik, az ottani magyaroknak misézik és előadást tart Boldog
Özséb szent életéről. B. Özséb beszédeit idézi és diavetítést tart az alapító művészettörténeti
ábrázolásának bemutatásával.
1989. május 20-án II. János Pál pápának és a Szerzetesi Kongregációnak
Rómában
Vince atya felterjesztette a titkos pálosok névsorát, így elismerték szerzetesi voltukat.
ő
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1989-ben újra működésbe hozza a Pálos Nővérek rendjét Erdőkürtön. Mivel a
márianosztrai épület nem volt alkalmas a szerzetesi életre, elfogadva a nyíregyhá~/főesperes
atya meghívását, monostorépítés reményében Kálmánházára települtek át 1991. október l-én,
ahol 1993. október 8-ig éltek. Nevük ma: Első Remete Szent Pál Monasztikus Nővérei.
MSPPE. Pálos Nővérek. Alapító elöljárójuk, Csipke Rózsa Irgalmas Jézusról nevezett Mária
Margit anya 2005. augusztus 26-án súlyos betegségben elhunyt. Utódát, dr. Gádoros Atala
Oltáriszentségről nevezett Mária Benedikta nővért, szeptember 29-én dr. Beer Miklós váci
megyéspüspök úr elnökletével tartott ülésen választották meg titkos szavazással.
1989-ben a KINSzE létrehozója (Keresztény Ifjúsági Népfőiskola és Szövetkezeti
Egyesület. Országos Központ). Jelmondata: Cum Deo pro populo: Istennel a népért.
Az 1990-es évek elején avisszaszerzett Gellért-hegyi pálos Sziklatemplom újjáépítője.
1990-től a Sziklatemplom vezetője és egyben a Pálos Rend országos gondnoka._Lét~
rehozza a Fráter György Alapítványt. Megújítja a Szefit László és SzeritIstván Lovagrendeket.
1992. január 24. 15h. Árva Vinée OSP, a rend országos gondnokának előadása "A
népfőiskola múltja, jelene" c. előadása a Salgótarjáni Ferences Rendházban (szervezte a II.
Rákóczi Ferenc Katolikus Népfőiskola Szervezőbizottsága).
1992. július 17-i számában (Magyar Nemzet) Árva Vince, a Pálos-rend országos
gondnoka, templomigazgató, elkísérte a Külsőrekecsinnek ajándékozott 140 kilós harangot a
csángó falunak.
1994-ben sorozatot indított Varia Paulina címmel, amelyben rendtörténeti írások,
szövegkiadások jelentek meg. A Pálos-rend visszaállítása után a Sziklatemplom melletti rendház lakója lett: itt is, mintminden eddigi működési helyén, fáradhatatlanul működött a magyarság lelki megújulásán: erdélyi magyar és moldvai csángó gyerekeket táboroztatott és tanított hittanra. A szegény híveknek ruhákat gyűjtött és kiosztotta közöttük.
1994. június 27-én kelt felterjesztése a Szerzetesek Kongregációjához.
1994-ben száműzni próbálták Árva Vince atyái a Pálos-rendből, és a rendben eltöltött
51 évi munkája jutalmául.
1994. június 27-én a jegyzőkönyvet Rómában a Szerzetesek Kongregációjához terjesztette fel. A döntés: "4. Rendből nem tehetnék ki, fogadalmaid érvényesek!". De mivel enynyire ellenséges a hangulat ellenem, a Kongregáció javasolta, hogy a rendi közösségi életből
lépjek ki, és csak a mindenkori Apostoli Nunciussal beszélj em meg, hogy hová akarok költözni. Még hozzátették, hogy "...püspöki joghatóság alá sem kényszeríthetnek, mert az büntető
jellegű lenne. Márpedigsén nem vagyok büntethető". .Róma a felterjesztésemet elfogadta, jóváhagyta. Így én vagyok az egyetlen tagja az Ösi Pálosrendnek." ,,De az újjászervezésre nem
alkalmas az idő!" ,,Érthetetlen módon a Magyar püspöki Kar nem járul hozzá az Ősi Pálos
Rend újjászervezésének. "
1994-ben Kozma Imre atya meghívására, majd az akkori Nunciussal megbeszélve, a
zugligeti plébániára ment két évre. A zugligeti plébániára kerülvén, ekkor az 1934-1951 közötti időt szerette volna feldolgozni. Döbbenetes adatok kerültek elő: a legfontosabb, hogy
megtalálta azt a dokumentumot, amelyből megtudta, hogy ez a most működő Pálos Rend nem
azonos a Boldog Özséb által 1250-ben alapított Pálos-renddel! "Ezt a rendet 1784-ben VI. Pius pápa alapította Szaniszló Ágoston lengyel király kérésére, mint Lengyel Pálos Kongregációt!" In: O Syktus Szafraniec: Konvent Paulinów Jasnagórskiclo, 1382-1864., 1996.
1996. május 24-én kelt újabb felterjesztése a Szerzetesek Kongregációjához.
1996. június 17-én "kelt levelünkben már kifejtettük, hogy hivatalunk most nem tartja
szükségesnek a régi rend visszaállítását. " Az aláírója Jesus Torres, a Megszentelt Élet Intézményei és az Apostoli Élet Társaságai Kongregációjának (vatikáni csúcshivatalnak) az állam"
titkára.
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1996-tól Pilisszántón működött kisegítő plébánosként. Itt ásatásokba fogott, felkért
egy régészt, és rátalált Boldog Özséb Szentkereszt-kolostorára, és Özséb sírjára. Közben lankadatlanul folytatta rendtörténeti kutatásait, valamint imádságos éS tevékeny fáradozását a
magyar hazánkért. Fő műve a 17 kötetből álló dokumentum, ami Boldog Özséb kánoni perét
tartalmazza. Munkájában több dolog akadályozta Vince atyát: miután az üldöztetés elmúlt, s
már nem zaklatták az ÁVR emberei, sem az Állam- és Egyházügyi hivatal, akkor saját rendje
fordult ellene: a titkos pálosokat 1988-89-ben jórészt kizárták a rendből. Ő ellenállt, és igazáról sikerült meggyőznie a Szentszéket, ti. hogy ők érvényes fogadalommal lettek felvéve a Pálos-rend kötelékébe, és az alól a prior generális nem oldhatja fel őket, csak a Szentszék.
1996-tól a pilisszántói plébániát vezeti 2008-ig, nyugdíjaztatásáig.
1997-ben újjáalakult Árva Vince atya kezdeményezésére a Szent László Lovagrend,
amely a Szent László Társaság (1861) és Rend, amely magyar alapítású lovagrend. A 90-es
évek eleje óta hagyományőrzéssei foglalkozó tagjaiból szerveződött a Szent László Lovagrend. Tagja a Rendnek egészen haláláig. Már az 1966-ban elfogadott új szabályzat értelmében
az elnök helyébe fókapitányt állított, Mindszenty József hercegprímás kívánságára, aki a szabályzatot és Msgr. Vargha Gábort fókapitányi tisztségében megerősítette. Árva Vince atya a
M. Kir. Szent László Lovagrend Fővédnöke - Országnagy volt.
1999-benTIr. Seregély István egri érsek, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia
akkori elnöke, engedélyezte az ország területére a működését Magyarországon. E mellett területi működési engedélyekkel rendelkezik Gyulay Endre szeged-csanádi püspök atyától (1998,
1999), Dr. Dankó László (+1999) kalocsa-kecskeméti érsek atyától (1998), Dr. Várszegi
Asztrik OSB főapát-püspöktől (1999) is. A Rend hazai lovagjai tetteikkel és lelkiségükkel,
amely a katolikus szenthagyományban és Szentatyánk, XVI. Benedek pápa 2007-es
Summerum Pontificum motu propriojában foglalt szabályozásának megfelelően, a liturgikus
ünneplés rendkívüli formájában (forma extraordinaria) nyugszik, igazolják elkötelezettségüket, lelki és szellemi rátermettségüket, valamint teljes és feltétlen hűségét a katolikus Anyaszentegyház iránt. Templárius alapítvány létrehozója. A Templomos Lovagrend magyarországi megalakulása óta rendi káplánja volt:
2001. december 3-án Bakk István megismerkedik P. Árva Vince atyával a Történelmi Családok Egyesületében tartott előadása során. (Számtalan helyen tart előadást az országban az ősi Pálos Rendről, a szentté avatás fontosságáról.)
2004. május 28-án kelt Vatikánban, a Megszentelt Élet Intézményeinek és az Apostoli Élet Társaságainak Kongregáció határozata, melyben utóbbi kinyilvánította, hogy P. Árva
Vince nem tagja a Pálos Rendnek, szerzetesi fogadalmai alól felmentette, a rendi ruhát nem
használhatja és a Rend nevében nem nyilatkozhat, egyúttal a Székesfehérvári Egyházmegyébe inkardinálta (egyházmegyei papi szolgálatba helyezte).
2004-ben szorosabbá válik a kapcsolat a Bakk házaspárral, és egyeztetik a Bakk család és a Pálos Rend közös múltját. (Különösen Nagy Lajos király, továbbá Mátyás király időszaka.) A rendtörténeti kutatások egyeztetése: pl., az erdélyi hagyományokban a Pálos-rend.
2008. február 9-én, megjelenik Joó István tollából a Rend a lelke. Magyar pálosok
és/vagy lengyel pálosok a Magyar Nemzetben tényfeltáró cikke.
2008. február 8-án levélben fordul a Püspöki Konferencia tagjaihoz, hogy képviseljék vagy karolják fel az aktori szerepet, a Boldog Özséb szentté avatási ügyet.
2008. február l8-án levelet írt XVI. Benedek pápának, melyben kéri Boldog Özséb
szentté avatását. XVI. Benedek pápa, akivel még Ratzinger müncheni bíboros érsek korában,
mint Lékai bíboros kísérőjének, többször nyílt alkalma a találkozásra, tudatja, hogy befejezte
posztulátori működését, és az ügyet immár Őszentsége oltalmába és imáiba ajánlja, hogy
megindulhasson a kánoni per római szakasza.
2008. április 21-én levelet írt Németh Lászlónak SVD, a Püspöki Konferencia titkárának. "Esztergomi Boldog Özséb szentté avatási anyagát - néhány jó szándékú személy önzetlen segítségét igénybe véve - gyakorlatilag saját erőmből, szerény anyagi lehetőségeim
17

igénybe vételévei állítottam össze. " Ismételten kéri, hogy a Püspöki Konferencia vegye fel
tárgykörébe a Boldog Özséb szentté avatásának ügyét. Továbbá felhívja a figyelmet a kánonjogi szabályokra, mely szerint "a szentté avatási eljárás kezdeményezésére az egyházmegye
illetékes, ahol az érintett a tevékenységét kifejtette, vagy ahol a sírja található. Szükséges tehát egy közvetlen kapcsolat a kezdeményező és az érintett személye között. "
2008. júniusában a Budapesti Egyetemi Könyvtár (BEK) számára" az ifjúság számárafontos adatokkal teli munkák segítik a tanulásukat" felajánlja ajándékként a Varia Paulina
I-IV. példányait.
2008. június 24-én Boldog Özséb kánoni perének aktáival a Bakk Endre Kanonok
Alapítvány elnökét, Bakk Istvánt felkéri, hogy az ő segítségével keressen aktort, egy olyan
személyt, aki a pert Rómában tovább viszi.
2008. július 6-án kelt levél Bakk Istvánnak:

Bakk István -./
elnök /
Bakk Endre Kanonok Alapítvány
2040 Budaörs Nefelejcs u. J -3.

Tisztelt Elnök Úri
Kedves István!

A te általad elvégezett több éves munkával a magyar Pálos-rend jogi helyzete és
szerepe nemzetünk minden tagja elött világossá válhatott.
Köszönöm, hogy felvállaltad és nyilvánosságra hoztad az Amerikában (Újvilágban)
betöltött szerepüket a magyar pálosoknak és tisztáztad a pálos rovásírás fontosságát is. De
mindezeken túl segítettél abban a nehéz idöszakban, amikor a Magyar Püspöki Konferencia
elutasította a Boldog Ozséb szentté avatásának aktor szerepét és a te személyesen méltóan
képviselted a Pnmor Szeritkatolnai Bakkok történelmi hagyatékát a nemzetünk védelmében.
..
Továbbá köszönöm, hogy elintézted azt számomra, hogy az aktor szerepét, Boldog
Ozséb szentté avatását a Magyarok Világszövetsége Patrubány Miklós elnökségével a
Szentszék elött képviselje.
Viszonzásul örök emlékül adom neked az egyik rózsafüzéremet ajándékba.
lsten legyen örökké veled, Mária országának hű fiával:

Pilisszántó, 2008. július 6.

Köszönettel és őszinte tisztelettel:
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2008. július 4-én kelt Patrubány Miklós MVSZ elnökének válaszlevele, hogya felkérést elfogadta.
2008. július 6-án kelt Árva Vince atya megköszönő levele Patrubány Miklósnak,
hogyafelkérést elfogadta.
2008. augusztus 19-én a Magyarok VII. Világkongresszusán jelentette be nyilvánosan, hogyaMagyarok Világszövetségére szeretné bízni a hatalmas munkával összeállított
anyagot.
2008. augusztusában vonult nyugállományba.
2008. október 26-án kelt az MVSZ válaszlevele a Boldog Özséb szent életéről tartott
előadással kapcsolatosan.
2008. november 19-én Csíksomlyón súlyos balesetet szenvedett.
2008. november 23-án a Csíksomlyón elszenvedett balesete miatt Marosvásárhelyen
megműtötték. Az életmentő műtétet Marosvásárhelyen Dr. Salcudeanu Dorin vezette orvoscsapatvégezte.
2008. december lü-én Marosvásárhelyről Budapestre szállították Árva Vince atyát, a
pálosszerzetest.
2008. december 13-án, az MVSZ által a Pálos Rend egyetértésével rendezett, első
emléknapkererében adták át Patrubány Miklósnak, az MVSZ elnökének az Árva Vince atya
által összeállított, Boldog Özséb szent életét bemutató 17 kötetet.
2008. december l5-én, a Pálos Rend pápai jóváhagyásának 700. évfordulója után 2
nappal hunyt el Budapesten, az Országos Baleseti Kórházban. Budapestre szállítása után néhány nappal elbúcsúzott evilágtól - szentségektől megerősítve halt meg, P. Tölgyes Tibor
rend-társabúcsúztatta.
20(}8. december l5-én éjjel 2 órakor öröklétre szenderült a magyar pap, Árva Vince
pálos szerzetes, vagy, ahogy Rimócon emlegették: a "fehér barát".
2009. január 5-én, hétfőn Spányi Antal m. püspök és Takács Nándor dr. ny. m. püspök temették el Székesfehérváron, a Szentháromság (Hosszú) temető papi sírkertjében.
Spányi Antal és Takács Nándor megyéspüspökök és számos pap jelenlétében 1O-órakor
szentmisétmutatattak be lelki üdvéért. Ezt követően helyezték örök nyugalomra a székesfehérváriSzentháromság temető papi sírkertjébe. Temetésén lovagrendi társaik is képviseltették
magukat.
'
2009. január 3l-én, szombaton du. 3-órakor az endrődi Szt. Imre Templomban tartandó latin nyelvű szentmisén emlékeznek meg Vince atyáról és fr. Nagy Károly elhunyt 10vagtársunkról, akikért a misét a Templárius Alapítvány mondatja. "Imáinkban emlékezzünk
meg Vinceatya nagyságáról, lelkiségéről és a magyarság iránt érzett mélységes elkötelezettségéről."
2009. március l8-én Mons. Angelo Amatonak, a Szentek ügyei Kongregációjának
prefektusának, Patrubány Miklós, az MVSZ elnöke átadta az egyetlen magyar alapítású férfi
szerzetesrend,a Pálos Rend alapítója, Esztergomi Boldog Özséb szentté avatási dokumentációját. A 17 kötetet Esztergomi Boldog Özséb posztulátora, a közelmúltban tragikus körülményekközött elhunyt Árva Vince atya állította össze, 22 éves munkával.
2009. október 31-én kopjafát állítottak P. Árva Vince tiszteletére a pilisszántói temetőben az MVSZ tagjai Rancz Árpád, Dr. Kőrösi Mária és az atya tisztelői.
2012. augusztus l S-én, Néhai Árva Vince atya, pálos szerzetesnek a Magyar Nemzetért Aranyéremmel történő posztumusz kitüntetés ére az ernlékfa-ültetési ceremónia keretében
került sor Ópusztaszeren. Árva Vince atyát, az egyetlen magyar alapítású férfi szerzetesrend,
a Pálos Rend életben tartásában a kommunizmus évtizedei alatt szerzett érdemei elismeréseként, valamit a Rend alapítója, Boldog Özséb szentté avatását szolgáló posztulátum huszonkét
év megfeszített munkájával való elkészítéséért tünteti ki a Magyarok Világszövetsége, négy
évvel halála után.
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MagyárKönyvszemle 92. évf. 1976. 1-2. szám Árva Vince p. 313. etc.
Magyar Könyvszemle 117. évf. 2001. 2. szám: Beitrage zur Geschichte des
Paulinerordens. Herausgegeben von Kaspar Elm in Verbindung mit Dieter R. Bauer, Elmar L.
Kuhn, Gábor Sarbak und Lorenz Weinrich. Berlin, 2000. Duncker und Humbolt, 33. Berliner
Historische Studien, Bd. 32., Ordensstudien 14. In: Knapp Éva: Szemle: Szabó László - Árva
Vince: Quellenwerke c. összeállítása a városszalónaki kötetről.
Magyar Könyvszemle 121. évf. 2005. 4. szám (Árva Vince fordítása; Gyöngyösi 1.
1983: 139; (Árva Vince fordítása; Gyöngyösi 1983: 179-180).
Magyar Sion 2008. 2. .Jvlindezt Árva Vince "vezényelte" le. Sikerült függetlenítenie
a múzeumot az állami múzeumoktól,
önálló költségvetési szervvé tennie, összeállította, jóváhagyatta ..."
Új Forrás 2009. 10: sz. "még annyit ... nosztrai Máriát Árva Vince pálos szerzetes
koronázta"

.:
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Dr. Juhász Miklós: Pálosok. Magyar rend? Lengyel rend?
1.
alán

meglepő az előadás címe, hiszen a pálosokról csaknem mindenki tudja, hogy az
egyetlen magyar alapítású férfi szerzetes rend. Sokan talán arról is hallottak, hogya
~
rend 2008-ban ünnepelte 700 éves évfordulóját annak, hogy V. Kelemen pápa engedélyezte számukra, hogy Szent Ágoston regulái szerint önálló szerzetes-közösségként éljenek.
Bár II. József, a "kalapos király" 1786-ban megszüntette a rendet, a lengyelországi központtal
ma mégis működik.
Az előadás címében megfogalmazott kérdés a katolikus egyház szempontjából mellékes, hiszen a latin egyház egyetemes, ezért nincs jelentősége annak, hogy egy szerzetes intézmény mely országban jött létre, hol van a központja, s milyen "nemzetiségű". A Pálos
Rend azonban úgy a magyar, mint a lengyel nép életében kiemelkedő szerepet játszott, s mivel fontos a múltunk, történelmünk ismerete, nekünk érdemes a kérdéssel foglalkozni. Az előadásban arról kívánok beszélni, hogyan került a magyar alapítású szerzetes-közösség központja Lengyelországba.
-/
Évekkel ezelőtt, l!!inf'a jogtörténet és a magyar történelem iránt érdeklődő személy,
magam is csak annyit tudtam a pálosokról, mint az emberek többsége. Fordulatot hozott számomra Árva Vince atyával való megismerkedésem, aki a kommunizmus évtizedei alatt egyik
vezetője volt a titokban működő (klandesztin) pálos közösségnek, többen előtte tettek fogadalmat. A rendszerváltás után meghatározó szerepe volt a Sziklakápolna visszaszerzésében, a
nyilvános rendi élet újraindításában. 1986-ban Lékai László esztergomi érsek, bíboros megbízta a rend alapítójának, Boldog Özséb szentté avatásának előkészítésével, a posztulátori
tisztség ellátásával. ---Vince atyával való beszélgetése im kezdetén nem értettem, egyáltalában hogyan vetődik fel az' általa megfogalmazott kijelentés: a jelenleg működő Pálos Rend nem azonos az
Özséb által alakított renddel. E rövid bevezető után engedjék meg, hogy bemutassak Önöknek
néhány dokumentumot, melyek ismeretében talán árnyaltabb képet alkothatnak a rend történetének egy fontos eseményéről.
II.
Térjünk vissza az 1780-as évekre. Emlékeztetőül: túl vagyunk Lengyelország első
felosztásán (1772), s látható, hogy II. József intézkedései egyértelműen a katolikus egyház
szerepének szűkítésére irányulnak. Ennek keretében került sor 1782-ben a kapucinus, a karthauzi, a kamalduli, 1783-ban a trinitárius, 1784-ben a karmelita, 1785-ben az ágoston, majd
1786-ban a Pálos Rend megszüntetésére.
Ezt megelőzően azonban 1784-ben egy fontos esemény történt a pálosok életében. A
lengyel katolikus enciklopédia (Encyklopedia Koscielna) erről a következőket írja:
" ..... Krysztof Hilary Szembek uranopolitániai püspök, plocki segédpüspök és koadjutor, a nuncius helyettese, kihirdette a pálosoknak a pápai akaratot: 1784. július 8.-án a provincia főnökének Sebastian Wichlinski provinciálist jelölte ki. A nuneiatúra utasítását végrehajtandó, Wichlinski atya definitoriumot
hivott össze szeptember 9.-re, melynek résztvevői
előre eltervezték a rend irányításának alapelveit, majd ezt a tervet részletes en megvizsgálták
és megvitatták. Szeptember 21.-re a terv részleteiben is összeálIt, ennél fogva azonnal megküldték egyaránt a királynak és a pápának. Az irat kézhezvételét követően 1784. december 3.án látott napvilágot Rómában a breve Apostolieae Sedis auctoritas, melynek erejénél fogva a
pápa teljes tekintélyével a lengyel király Stanislaw August követelésére a lengyel pálos tartományt, egyszer és mindenkorra elcsatolja Magyarországtói
és a rend generálisától. A tartományból Congregatio polona Fratrum Ord. S. Pauli i Erem néven új rendet hív létre.'"

Az eseményt Kisbán Emil az 1938-ban és 1940-ben megjelent rendtörténeti művében
a következőkéntemlíti:
/

"A császár egyre nyomasztóbb egyházpolitikai
intézkedései miatt VI. Pius, főleg Szaniszló Ágost lengyel király kivánságára,
1784-ben Apostolici
sedis authoritas
kezdetű
brévéjével (1784. dec. 3. Róma) elkülönítette a lengyeleket a magyaroktól,
illetőleg, kivette
őket Ordódy Károly magyar rendfőnökjoghatósága
alól.,,2
.

Az elkülönítéssei az volt, az lehetett a szándék, hogy a rend megmaradjon, mert II.
Józsefintézkedései alapján számolni kellett a Pálos Rend megszüntetésével
is. Nem lévén a
császárnakjoghatósága Lengyelország tekintetében, remélni lehetett, hogy az önállóvá lett
lengyelrend tovább működik abban az esetben is, ha az osztrák császárság terül etén meg is
szűnnelétezni. A pápai intézkedés nyomán tehát a lengyelországi pálos közösség fuggetlenné,
önállóvávált az Özséb által alapított, magyar központú rendtől.
E rövid kitérő után térjünk vissza a lengyel katolikus enciklopédiához. Az idézett
szövegután az enciklopédia ismerteti a pápai breve-t, 12 pontban felsorolja az újonnan megszületettszerzetesi intézmény alapvető jogait, kötelezettségeit, az alapvető szabályokat:
,,A tartomány létezésénekfeltételei
megegyeznek a definitárium terveivel, azaz:
1) a provincia az Apostoli Szentszék rendekre vonatkozó előírásai szerint működik;
2) magánakválasztja
meg vikáriusát, azaz, generális vizitátorát;
3) folytatni köteles ezeket a tevékenységeket mindenki, aki választó joggal rendelkezik:
azaz a definitorok; a perjelek. initerek, elöljárók, teológia tanárai és a Szent Teológia doktorai;
4) a vizitátor hivatali ideje 6 évig tart;
5) a vizitátor - jogait és privilégiumait
illetően - egyenrangú a generális jogaival és

privilégiumaival;
6) a vizitátor legalább 3 évente megszemléli

a rendtartományt,
összehívja a tanácsot,
annak ülésén elnököl, a rendházban lakik saját belátása szerint, de nem lakhat együtt a tartományfőnökkel;
7) a tartomány tói megfelelő dijazásban részesül;
8) a fontosabb ügyekben együtt intézkedik a definitoriummal;
9) halála esetén a provinciális látja el teendőit az új vizitátor megválasztásának
időpontjáig;
10) kormányzása hatodik éve után páteri címet kap, és a provinciálissal
azonos helyet
foglalhat el;
ll) a kormányzást befejezve az új vizitátort azonnal meg kell választani, és végül:
12) a tartománynak adományozott
búcsú és egyéb privilégiumok fennmaradnak
ebben a provinciában a jövőben is.
Ebben aformában kezdte meg a Pálos Rend 1784-ben ténykedését
elválasztva az ausztriai államban ténykedő összes rendtől.,,3

Lengyelországban,

Az idézett szöveg, mely alapvető - a vezetők választására, megbízatásuk időtartamára,díjazására vonatkozó - rendelkezéseket tartalmaz, világosan rögzíti, hogy a Congregatio
polonaFratrum Ord. S. Pauli i Erem néven létrejött pálos közösség az Apostoli Szentszék
rendekrevonatkozó előírásai szerint működik,
Magyarán, egy mondatban.összefoglalva: 1784-ben az addig magyar Pálos Rend részétképező lengyel tartomány önálló szerzetesi intézménnyé, renddé vált, saját névvel önálló
életrekelt.
1786. február 7-én kelt a Pálos Rendet feloszlató császári intézkedés. A rendfónök
utolsótitkára, Gyuris Kajetán az eseményről a lengyel tartomány főnökhöz intézett levelében
a következőkszerint ír:
,,Március 20-a végzetes nap volt, az osztrák örökös tartományokban
fennálló
Pálosrendünk végső szomorúságának
és gyászának napja. Ugyanis ezen a napon délelőtt ki-
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lenc órakor megjelentek máriavölgyi monostorunknál (hasonlóképpen az összes tartományban minden monostornál) a császári biztosok, és bezárva a templom és a monostor kapuit, a
kolostori harang szavával mindannyiunkat a rendfőnök atyával együtt összehívtak, s itt a császár által eltörlésünkről hozott dekrétumotfelolvasták, s a templom, sekrestye, gazdasági épületek és pincék kulcsait magukkal vitték. A templomok és monostorok minden ingó és ingatlan
vagyonát a Vallásalaphoz csatolva tőlünk elvették, a mi eltörölt testvéreinknek pedig, napi 80
lengyel garast utaltak ki, és ugyanezeknek még öt hónapra a monostorokban lakóhelyet, de
clausura és kar (ima) nélkül engedélyeztek. Így Isten engedelmével, az ő titkos biráskodása
következtében elpusztult a királyoknak nagy jámborságával és bőkezűségével, a pápák több
privilégiumával, a mieinknek szentségével, tudományával és aggódó gondoskodásával
szerencs éltett századok műve. Ez az eltörlés pedig azon egyetlen mozzanatból ered, mivel így
látszott megfelelőnek a császári önkényes rendszer számára.
Szerencsét kívánunk ebben a lengyel tartománynak, mivel az Apostoli Szeniszék tekintélyével nemrég elkülöníttetve a mi tartományáinktól, sértetlen maradt a mi végső csapásunktál; vajha ezt Isten a jövő századokra magként megőrizn é és sokszorozná meg a pálos család
bővítésére, s minden szerencsévei és égi áldással megnövelné. Minthogy pedig már másképpen magunkon a közösségben sem segíthetünk, legalább részleges kérdésekben segítsük egymást életünkben és halálunk után egyaránt.T
A különvált lengyel pálos közösségre, nem lévén a magyar rend része, s a lengyel tartományban levő kolostorokra, mivel azok a Habsburg Birodalom közigazgatási területén kívül
helyezkedtek el, nem terjedt ki az uralkodó rendeletének hatálya. Az intézkedést követően tehát Lengyelországban a pálosok tovább működhettek.
Más kérdés, hogy nem sokkal a rend II. József által történt feloszlatását követően sor
került Lengyelország második (1793) és harmadik (1795) felosztására, s ezzel hosszú időre
megszűnt az önálló lengyel államiság. 1864-ben az orosz cár (II. Sándor) az összes szerzetesrendet eltörölte, a pálosokat a jasnagorai kolostorba deportálta.' A lengyel pálosok is a létezés
határára kerültek, mindössze Czestochowa-ban (Jasna Górán) 8 szerzetessel és a krakkói
Skalkában 6 szerzetessel maradt fenn kolostoruk.
Az l..világháború után az önálló lengyel államiság újbóli létrejöttével vette kezdetét a
két megmaradt, előbb emlí tett kolostorból kiindulva a pálos újjászületés. A szerzetesi intézmény megújítottszabályzatát XI. Pius'pápa 1930. május 29-én hagyta jóvá.
Ill.

Nagyon vázlatosan néhány szó avisszatelepülési kísérletekről. 1790 körül Esterházy
Pál László (éC."1727-1799) pálos szerzetesbőllett pécsi püspök felújította Püspökszentlászlón
lévő templomát, és egy püspöki nyaralónak álcázott kolostort is építtetett, hogy a szerzetesi
életformát titkon továbbvihessék.
Nagyobb reménnyel kecsegetett Scitovszky János bíboros kezdeményezése, akinek
hívására 1864-ben Sztolarczyk Romuald perjel és Knézsa Tiborc alperjel vezetésével négy pálos érkezett Czestochowából,
akik Esztergom közelében, Péliszentkereszten kaptak házat. A
hercegprímás 1866-ban bekövetkezett halála után azonban utóda, Simor János kevésbé pártfogoita a visszatelepítést, ezért a lengyel elöljáróság feloszlatta az új szerveződést, lakóinak
1867-ben vissza kellett témiük Krakkóba."
Az eseményről Eugen Tobolczik, az utolsó (lengyel) vikárius így ír:
.Krakkoban áll a sziklán (Rupella) a mi monostorunk, és az isteni előrelátás segitségével, mikor Lengyelországban meghalunk, feltámadunk, mert Scitovszky János biboros, hercegprímás nekünk adományozta a Pélijöldön, Esztergom közelében a kis, Szent Keresztről nevezett monostort, és már elültették a pálosok új sarjadékát. De jaj! a bíboros halála után,
1867-ben ez az új telepítés is Isten engedelmével tönkrement, és közeledik a pálosok vége ... ,,7
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Gróf Wenckheim István 1902-ben Nagylévárdon adott házat-a visszatelepülő pálosoknak, akik 1904-ben Vaszary Kolos hercegprímástói megkapták 51' pilisszentkereszti kolostort is. Sajnos, a lengyel atyák nem tudták megszerettetni a Rendet! és hivatások hiányában ez
a kísérlet is meghiúsult', írja visszaemlékezéseiben P. Bolyós Rezső Ákos atya, aki 1935 júliusában lépett a rendbe, egy év elteltével tett egyszerű, három évvel később, 1939-ben pedig
örök fogadalmat.
Az 1920-as évek második felében történt kezdeményezések hatására, Zichy Gyula
kalocsai érsek hathatós támogatásával a rend ismét megkezdte működését Magyarországon.
1934, május 21-én a Sziklakápolnában ünnepélyes szentmisére került sor a rend hazatelepülésének alkalmából, a Lengyelországból érkezett pálosok tiszteletére. P. Raczynsky Kajetánnal
és Galambos Kálmán oblátussal kiegészülve pont annyi, 16 pálos érkezett a Sziklatemplomhoz, ahány pálost a márianosztrai kolostor adott 1382-ben, a pálosok lengyelországi megtelepedésekor Czestohowának",
_
A rend fejlődését a II. világháború, majd a kommunizmus évtizedei törték ketté. Lengyelországban azonban a kommuríizmus éveiben is nyilvánosan működött a pálos közösség,
és rendtörténeti kutatások isfolytak.

.»:

IV.

Ezek után nézzük meg, hogy az 1784-ben történt eseményt hogyan értékelik a ma élő
lengyel pálosok. Két dokumentumot idézek.
1. O. Sykstus Szafraniec O.S.P. lengyel pálos atya 1966-ban kiadott Conwent
Paulinów Jasnogórski 1382-1864 című művében a következőket írja:
~_~'VI. Pius pápa 1784. december 3-án pápai" apostolieae sedis autoritatis" kezdetű brévével, melyet Szaniszló Agoston lengyel király kérésére adott, leválasztotta a pálosok lengyel tartományát a rend egészéből, kiemelve ezzel az általános generális hatóköre alóli Ily módon megalakult a lengyel pálos kongregáció. Nemcsak különálló tartományi főnökkel, hanem generális vizitátorral, akit csak egyszerűen generálisnak neveznek,
aki az egész kongregácio felett gyakorolja a hatalmat. 10"
2. 1982-ben Ausztriában, Schlainingban "Beszélgetés a várban" címmel pálos
konferenciát rendeztek. Adam Jan Nalaskowszky "A lengyelországi Pálos Rend; különös
tekintettéi .Jasna Gora" jelentőségére és szerepére" című előadásában az ismert lengyel
kutatóra, Janusz Zbudniewekre hivatkozva a következőket mondja:
,,A rend szükségszerű megújulása a XVII. század 30-as éveiben két lengyel rendből--származó rendfőnoknek: név szerint P. Marcin Gruszkowicznak (1632-1636) és P.
Mikolaj Staszewskinek (1640-1646) volt köszönhető. Ez a reformtörekvés gyakorlati alkalmazása azonban éppen a lengyelországi rendben ütközött nehézségekbe. A lengyel
pálosok új utakon kivántak járni reformtörekvésükben, olyanon, ami a szláv lelkiségnek
és a lengyelországi élet/eltételeknek jobban megfelelt volna. 11"
.Nalaskowszky, aki 1990 és 1996között a Pálos Rend generálisa volt, később a
következőket mondja előadásában:
,,A kolostorok megszüntetésének fokozódó veszélye, a lengyel pálosok elkülönülési törekvése és a lengyel király, Stanislaw August Poniatowski követelése idézte elő,
hogy a lengyel rendtartomány 1784-ben a magyar anyaországtol és rendfőnökétől különvált. VI. Pius pápa pápai rendeletével a lengyel rendtartomány meglehetősen nagy
önállóságot és függetlenséget nyert.
A különvált rendtartomány élére "progenerálist" választottak, azaz, vizsgáló
rendfőnököt (generalis visitator). új igazgatási alapszabályt dolgoztak ki, és fölvették a
következő címet: " Congregatio Polona Fratrum Ordinis S. Pauli Eremitae". Ezzel az
önállósággal a lengyel pálosok összekapcsolták azt a reményüket, hogy ily módon elejét
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vehetik akolostoraik felszámolásának. Az osztrák megszállók azonban ennek ellenére is
rövid időn belül 6 kolostorukat szüntették meg.J2"
3. Végezetül még egy dokumentumot ismertetek Önökkel. Árva Vince atya kutatásai alapján arra a következtetésre jutott, hogy a jelenleg működő pál os közösség nem
azonos az esztergomi Boldog Özséb által alapított renddel. E felismerés késztette őt arra,
hogy kezdeményezze a Szentszéknél az ősi rend működésének újra indítását hazánkban, s
végül ennek eredménytelensége vezette őt arra, hogy 2004-ben kérje a jelenleg működő
rendből történő elbocsátását. Érdemes idézni a Szentszékhez intézett, az ősi rend visszaállítását kérő levelére kapott válaszlevélből:'
" Vatikán, 1997. november 7.
Megszentelt Élet Intézményeinek Kongregációja
Tisztelendő Atya,
A nagyméltoságú Pápai Nuncius Budapesten átadta hivatalunknak az ön f év
október 3-án kf!!Jlevelét, amely~~n ön ismét kéri a Régi Pálos Rendbe tett fogadalmának
az elisme'Yét, és így a Boldog Ozséb által alapított Régi Pálos Rend elismerését.
1996. június 17-én kelt levelünkben már kifejtettűk, hogy hivatalunk most nem
tartja szükségesnek a régi rend visszaállítását
"
Szivélyes üdvözlettel az Úrban.
Jesus Torres s. k., eMF' J3
/

V.
Ezek után nézzük meg, milyen válasz adható az előadás címében megfogalmazott kérdésre. Ha azt nézzük, hol van a rend központja, ki a vezetője, s a szerzetesek
többsége is lengyel, a válasz egyértelműen az, hogy ama működő pálos közösség: lengyel rend. Azaz: miként a lengyel tartomány- 1784-ig a magyar Pálos Rend része volt,
most.a magyar pálos közösség (quasi tartomány) a lengyel rend része. Nem arról van
szÓ, hogy az Özséb által alapított szerzetesi intézmény a "székhelyét" Lengyelországba
tette át.
Nem kétséges, hogya pálos szellemiség, lelkiség, s egyáltalában a rend fennmaradásában a lengyel pálosoknak rendkívül jelentős szerepe van. A lengyel nép történelmének ismeretében érthető, miért érzik ők is a sajátjuknak a Pálos Rendet.
Nalaskowszky korábban már idézett előadásából is kitűnik, hogy Czestochowát,
Jasnagórát (a "Fényesség hegyét") nemzeti kegyhelynek tekintik, amely Lengyelország
megmentésének, újjáalakításának jelképe.
Ha azonban az előadás címében megfogalmazott kérdést úgy tesszük fel, hogy
milyen jogfolytonosság áll fenn az Özséb által alapított szerzetes közösség és a ma működő rend között, olyan területre érünk, amely további kutatásokat igényel. Ezzel kapcsolatban megfogalmazódik néhány kérdés.
Az a tény, hogy ama is létező pálos szerzetesi intézmény az esztergomi Boldog
Özséb által alapított közösség eredeti, az Ordo Sancti Primi Pauli i Eremitae nevet viseli,
arra enged következtetni, hogy az ősi renddel áll fenn a jogfolytonosság. Ez viszont fel
veti azt a kérdést, hogy ini történt azzal a pálos közösséggel, amely 1784-ben a
Congregatio polona Fratrum Ord. S. Pauli i Erem nevet kapta. Mit jelent ebben esetben
az "egyszer s mindenkorra elcsatolja Magyarországtál"
mondatrész az 1784-es
brévében, hogyan értelmezendő az elkülönülés?
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Ha viszont a ma is működő pálos közösség az 1784-ben alakult kongregációval
mutat fel jogfolytonosságot, miért az Özséb által alapított rend nevét használja, s miért
nem azt, amit a pápai breve említ.
Úgy tűnik, hogy a XX. század második felében Lengyelországban megindult
rendtörténeti kutatásokig a kiválás ténye nem ment át a köztudatba, nem' foglalkoztak
annak lehetséges (jog)következményével. Fel sem merült az a kérdés, hogy a ma is működő lengyel központú rend nem azonos az Özséb által alapított szerzetes közösséggel.
Így gondolták ezt nem csak a magyar, de maguk a lengyel szerzetesek is.
E helyütt utalok Aczél Zsongor atya 2008. december 13-án a Magyarok Házában tartott előadására, melyből kiderül, hogy 1862-ben a Zalka János kanonokkal folytatott tárgyalások alkalmával a lengyel pálosok magukat Első Remete Szent Pál remetéi
Rendjének tekintik. 14
Több, korabeli dokumentum is tanúsítja, hogy a lengyel pálosok 1784 után is az
ősi rend nevét használták. Így pl. egy 1795-ből származó, a (Pálos Rendbe) szentelendők
vizsgáztatásához alkalmazandó Erkölcsteológiai katekézis, továbbá egy 1856-ból származó direktórium, amély a "Szent Zsolozsmáról és a Szentmiséről a Római misekönyv és
breviárium jJtaMnos rendelkezései szerint, Remete Szent Pál rendjének használatára"
címet viseli. Mindkét dokumentumot a Jasna Góra-i nyomda állította elő, s mindkettőn
egyértelműen látszik, hogy az ősi, magyar rend neve szerepel a borító oldalon.
Tény továbbá, hogya szerzetes-közösség megújított alapszabályának jóváhagyását Peter Markiewicz prior generalis Első Remete Szent Pál, azaz, az ősi magyar rend
nevében kérte (priorem OSPPE). Erről Eugenio Pacelli bíboros, államtitkár 1930. május
29-én kelt, alább idézett levelével értesítette a rendfónököt.
-,,Apostoli tekintéllyel megerősíttetnek első remete Szent Pál rendjének konstitúciói
XI. Pius pápa örökös emlékezetül. A férfi szerzetescsaládokat, amik az egyház
régi idejétől fogva alakulnak és virágoznak, hogy az idő és hely szükségéhez alkalmazkodva gondoskodhassanak mind az' egyes hívek ör.ök üdvéről, mind az Egyház növekedéséről és a hit terjedésérál, a mi elődeink, a római pápák mindig szemük előtt tartották
azt, hogy alkalomadtán a rendekjavait és hasznukat oltalmazzák. Ezért elődeink nyomdokait követvén, valamint Saját akaratból és önként figyelembe veendőnek ítélvén első
remete Szent Pál rendje priorjának (priorem OSPPE) kérését, aki rendjének - melynek
élén áll - testvérei nevében alázattal kérte tőlünk, hogy apostoli tekintélyünkkel méltóztassunk megerősíteni a pálos rend fent nevezett konstitúcioit, amik a kánoni törvénykönyv normáihoz lettek igazítva. A fent nevezett rend, melynek testvéreijelenleg szerzetesi életet élnek, eredetét igen régről veszi, merthogy a Szentszék általi elismeréssel a XIII.
század óta fel van ékesítve, azon időtől fogva gyökereiből Magyar és Lengyel földön sarjadt ki, majd Európa más régióiban is elterjedt. Majd remete Szent Pál rendje súlyos hányattatásokat és megcsonkításokat szenvedett el. A tizenhatodik századtól fogva a török
támadásai és a háborúk miatt több, mint száz pálos rendház pusztult el Magyarországon.
majd két század dal később II. József törvényei miatt a fent mondott rend nemcsak Magyarországon, hanem azon uralkodó hatalma alá vetett egyéb területeken is kihunyt. Kevéssel azután, a tizenkilencedik század e/jöttével Lengyelországban is, mind a porosz király, mind az orosz cár parancsára felszámoltattak a rend házai, olyannyira, hogy ma,
annyi és akkora viszontagságok okán a rendnek alig csak három kolostora maradt, azzal
a biztos reménnyeChogy azok az Úrban újra növekedésnek indulhatnak. Most tehát tetszik nekünk első remete Szent Pál rendje ügyének előremozdításáról gondoskodni, nyilván azon okból kifolyólag, hogy ezen rend testvérei alázatosan kértek minket, hogy konstitúciójuk apostoli erővel újra megerősíttessék. A rend konstitúciói pedig, amiket most
újólag áttekintettek és kijavitottak, latin nyelven megírtak, a Szerzetesrendek ügyeinek
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Szent Kongregációja által 1930. január 27-én elismertetett, tartalmában a következők,
ami itt következnek, tudniillik:
Remete Szent Pál rendjének konstitúciói .... ,,15
Látható tehát, hogy a hivatalos egyházi vezetés, és maguk a szerzetesek is folyamatosan azt gondolták, abban a hitben, feltevésben éltek, hogy az 1786-ban megszüntetett szerzetesi intézmény tagjai. Így volt ez 1934-ben, amikor visszatértek a pálosok
Magyarországra, Árva Vince atya maga is ebben a hitben tett fogadalmat, s ebben a feltevésben volt az 1990-es évekig. Úgy tűnik, a rend tagjai nem azonosultak az 1784-es
pápai intézkedéssel. Kisbán Emil is utal már említett rendtörténeti művének 415. oldalán
arra, hogy az a jasnagórai pálosok tiltakozása ellenére született meg, így annak tényleges
végrehajtása elmaradt.
Ennek logikus és valószínű magyarázata lehet, hogy a történelem felülírta az
1784-ben született pápai breve megvalósítását, hiszen 1864-től a lengyel államiság megszületéséig a rend a létezés határán volt. KXVIII. század végétől csaknem két évszázadon keresztül nem a rendtörténeti és kánonjogi kérdések tisztázása, hanem a túlélés lehetett az elsődleges cél. Ha viszont igaz e feltevés, tisztázandó, hogy mit értett az 1997.
november 7-én kelt szentszéki levél a "régi rend" alatt.
Megköszönönrfiíegtisztelő figyelmüket.
1. Encyklopedia Koscielna, Tom XVIII. Pabst.-Pelagjusz II. Warszawa 1892 pálosokkal foglalkozó, a "Lengyelországba vezetett pálosok" című fejezetének 10. (Wczasach owych zakaz
kezdetű) bekezdése
2. Kisbán Emil: A magyar Pálosrend története 1. kötet 36. oldal. (A II. kötet 415. oldalán 34.
sorszám alatti lábjegyzetben, utalva arra, hogya brévé teljes szövege a krakkói pálos kézirattárban megtalálható - feltehetően elírás folytán - a pápai intézkedés dátumát tévesen 1784.
október 3.-ra teszi.)
3.Encyklopedia Koscielna, Tom XVIII Pabst.-Pelagjusz II. Warszawa 1892 pálosokkal foglalkozó, a "Lengyelországba vezetett pálosok" című fejezetének 10. (Wczasach owych zakaz
kezdetű) bekezdése
(Az idézett lengyel nyelvű szövegrészek megtalálhatók a www.jasnagora.com oldalon)
4. Kisbán Emil: Amagyar Pálosrend története II. kötet 423. oldal
5. Kisbán Emil: A magyar Pálosrend története II. kötet 430. oldal
6. Kisbán Emil: A magyar Pálosrend története II. kötet 430. oldal
7. Kisbán Emil: A magyar Pálosrend története II. kötet 431. oldal
8. Kisbán Emil.Amagyar Pálosrend története II. kötet 431. oldal,
9. P. Bolyós Rezső Ákos, A Pálosok Magyarországon a Xx. század első felében 15. oldal
10. O. Sykstus Szafraniec Conwent Paulinów Jasnogórski 1382-1864 Archivum Ordinis
Sancti Pauli Primi Eremitae Dissertationes 1 Instytut Koscielnich Rzym 1966 11. oldal
ll. Adam Jan Nalaskowszky "A lengyelországi pálos rend, különös tekintettel "Jasna Gora"
jelentőségére és szerepére ", Wissenschaftliche Arbeiten aus dem Burgenland Heft 70 Sigel
WAB 70, 1984 32. oldal
12. Adam Jan Nalaskowszky ,,A lengyelországi pálos rend,különös tekintettel "Jasna Gora"
jelentőségére és szerepére ", Wissenschaftliche Arbeiten aus dem Burgenland Heft 70 Sigel
WAB 70, 1984 33. oldal
13. A levél hivatkozási száma: Prot. n. 14192/88
14. P. Dr. Aczél László Zsongor OSPPE Adalékok a Pálos Rend történetéhez 1784 után,
2008. december 13. MVSZ)
15. Acta Apostolieae Sedis 22 [1930. december 1.] 511-513 oldal
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Bakk István - Bakk Erzsébet:
A magyar Pálos Rend Nagyboldogasszony

védelmében

Az előadás elhangzott 20 ll. augusztus 4-én a
Miskolci Bölcsész Egyesület
Őstörténeti kutatás rendezvényén.

O/!?''''

Boldog Ágnes, Ill. Béla király leánya így köszönti Máriát:
"Szent Szűz, Mindenki védelmezője és segítője, aki
bizalommal fordul hozzád. Kérjed Jézust, a te Fiadat, vegye
el tőlem a bűnt és adja meg a szent erények teljességét. Vegyen el tőlem minden rosszakaratot és adjon testvéri szeretetet sjóakaratot. Vegye el minden büszkeségem és adjon igazi
alázatot. Űzze ki szívemből a tisztátalan gondolatokat és vágyakat és adjon helyébe tiszta eszméket és kívánságokat .
.Jgazi hajnalcsillag, aki megelőzted az örök fényt és a kegyev lem kiáradását, foglald bele Isten előtti imádságodba és könyörgésedbe, hogy segítségeddel elkerüljem a rosszat és a
halandó
élet után az örök dicsőségben legyen részem! "
éd.At..-uv77",,~71i7k Jfm.úv rI'

tJ'--vnrJdthv el'",.,.~-..vt.JIi.fJJ~fIP:j-"'"

A máriavölgyi csodatevő

Boldogasszony

képe.

kereszténys~8. legmélyebb igazsága, hogy Isten szereti a világot. 2000. október 8-án
a Magyarok Nagyasszonyának ünnepén II. János Pál pápa, a világ püspökeivel - a
Rómába érkezett magyar püspöki kar minden tagjának jelenlétében - felajánlotta a vi~
lágot Mária Szeplőtelen Szívének oltalmába.
, Mária nevének egyik jelentése a szófejtés szerint úrnő. Mária, aki a keresztény vallásban az istennő, az úrnő szerepét tölti be. A Szeplőtelen Fogantatás dogmája, amelyet 1854ben hirdetett ki ünnepélyesen IX. Pius pápa.
Nazianszi Szent Gergely mondotta, hogy Mária az' egész mindenség Királyának
édesanyja, ezért nyiltan "Úrnő"- nek, .Úrasszony't-nak, "Királynő"-nek nevezték őt a legrégibb időktől fogva. Mária a Magyarok Nagyasszonya. A magyar Mária-tisztelet gyökerei
visszanyúlnak az ősmagyarság hazájába, ahol fejlett anyaistennő kultusz virágzott. A magyarság, történelme során, különös tisztelettel vette körül Máriát, mely szerint Szűz Máriát, az
anyaistennő-mítoszbóleredö díszítő jelzőkkel és hasonlatokkal ékesítette fel. Bódog Anya =
Boldog Anya, Bódog Asszony = Boldogasszony stb.
A Pál os-rend legfőbb vonásai közé tartozik a Mária-tisztelet és a Boldogságos Szűz
szerepének feltárása a kegyhelyek gondozása révén.
A pálos kolostorok a Boldogságos Szűz tiszteletének központjaivá lettek, ami a rend
egész apostoli munkájának legfőbb ismertetőjele.
Özséb atya esztergomi fónemesi család sarja. A magyar egyház érseki központjában
tanuló ifjú kanonoki fokozatig vitte, lett a Szent Istvánról elnevezett iskola vezetője, vagyis
az esztergomi Szent István káptalani iskola vezetője, Özséb kanonok.
Az esztergomi királyi kápolna hajdani bejárata fölött Szent István királyt ábrázoló
mozaikkép volt ezzel a felirattal: "Fogadd, kegyes Szűz Anya, kormányzandó országomat! "
Az egyik legkorábbi Mária-templom az efezuszi szentély, amelyet 431-ben Alexandriai Szent Cirill szentelt föl. Róma legrégibb Mária-temploma a Forumon lévő Santa Antiqua,
amelyet Szilveszter pápa építtetett, valamint a római ókeresztény stílusban épült Santa Maria
Maggiore, ahol egy monda szerint Szent Lukácstói eredő Mária-képet őrizn ek. De Francia-,
ő
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Német- és Magyarország területén is igen elterjedtek a Mária tiszteletére emelt templomok és
kápolnák.
A magyar nemzet már a korai időktől felismerte a Mária-tiszteletben rejlő őstörténeti
hagyományait és az ebben rejlő lehetőséget, hogy számunkra fontos helyet foglalt el Európában a legkorábban a "Regnum Marianum" (Mária Országa) eszméje. Eszerint Magyarország
= Mária országa, a magyar nemzet pedig Boldogasszony népe.
Pázmány Péter Máriát történelmünk cselekvő személyeként emlegeti: az ország sorsát maga Mária tartja a kezében. A magyar történelem számtalan eseményét értelmezi úgy,
mint Mária csodás közbenjárásának bizonyítékát. Lipót császár is (1657-l705) a törökök fölött aratott győzelmét maradéktalanul Máriának tulajdonította.
A keresztény hit a középkori európai kultúra alapja. A magyar pálosok korai Máriatiszteletét többek között az is elárulja, hogy számos monostoruk templomát a Boldogasszony
tiszteletére szentelték.
A keresztény hit a középkori .európai kultúra alapja. -A- magyar pálosok korai
Máriatiszteletét többek között az is elárulja, hogy számos monostoruk templomát a Boldogasszonytiszteletére szentelték.
A pálosok, koastitúciójuk alapján már jóval előbb, az általános elterjedés előtt megülték ezt az ünnepet/Ezt támasztja alá az is, hogy Kalodván valószínűleg már a XIII. század végén állt a Sarlós Boldogasszony tiszteletére szentelt pálos kolostor, valamint az, hogya ládi
alapításukat 1387-ben ajánlották Sarlós Boldogasszony védelmébe.
Özséb atya, már mint gyermek is látta Esztergomban a Porta Speciosa-t, hiszen ott
tanult, de naponta látta, mint a Szent István káptalani iskola vezetője is.
A Porta Speciosa-n, melynek egyéni művészeti értéke mellett korhatározó jelentősége
is van. Szűz Mária trónol Szent István l és Szent Adalbert között, akik egyházi és világi kísérőveljelennek meg. A feliratokon Magyarország felajánlásának eseményei láthatók.
A mondat szalag a szépművű főajtón a Porta Speciosa-n: - .Suscipe Virgo Pia Mea
Regna Regenda Maria" : Kegyes Szűz Mária, fogadd oltalmadba kormányzandó országomat. Szent István fordul e szavakkal Szűz Máriához. Mária válasza: .Suscipio servenda tuis,
si ium sacrorum summat Adalbertus, sicut petis" : Elfogadom a tiéid gondozását, ha a szent
dolgokjogait elfogadja Albertus, amiként kéred. Szent Adalbert püspök mondatszalagja így
záródik: " ... Virgo tuis iussis (?)-ac exequor, ut vis" : Meghajolom akaratod előtt, Ó Szűz, s
akként cselekszem. A kapu fölötti tomyozatban Dunára nézőleg ily felírás tündöklött: "Te
pietate suum Stephanus te stirpe nepotem Caesar avere jubet, coelo est ubi natus et orbi." :
István király megparancsolja, hogy téged kegyesen, és mint az nemzetségéből való sarjat
tiszteljenek, az mennybe, ahol született és a földön is. Városra (Esztergom) tekintőleg:
ő

"Te cuius decus es columenque Ecclesiae gestit
Pannonia jucundis faustum celebrare triumphis." :
Téged, te áldott, az Egyház ékessége és tartóoszlopa,
örömteli ünnepléssel hordoz Pannonia.'
A kapu feletti timpanonban, félkörben ez a felirat állt: "Mentem sanetam spontateam
honorem deo patrie liberationem : Szent elmét! önkéntes tiszteletet Istennek! és a Haza felszabadítását!
/
A legelső Madonna-szobrot Máriavölgyben egy ismeretlen remete faragta fából a
XIII. század táján, a kegyteplom főoltárán látható: trónon ülő Mária és a Kis Jézus arcán átszellemültmosoly ragyog. Ennek szinte édestestvére a két tüskevári (1340 és 1360), valamint

'<http://www.szentozseb.huJmodules.php?name=topics&file=olvas&cikk=ozseb-5046efa4965d6&elozo=ozseb4c36fe3d89b7d&koveto=ozseb-4dfdc0693f35f#
jtn29>
2012. november 8.
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a diósgyőri (1480) álló Madonna, szintén ismeretlen pálos mester műve. Domonkos Péter Pál
zenetudós által közölt magyar nyelvemlék 1501-ből egy Mária-vers:
" o édesseges ziz maria az vylaghnak
megh velagosithoya velagoschad megh az
en lelkemeth ... "
A máriavölgyi csodatévő Madonna-szobor legendás történetét összeállította:
Kollenich András, Máriavölgy vikárusa.
Pálos kolostorok, monostor, templom elnevezés (patrocium, titulus, védőszent) Mária, Boldogasszony, Boldogságos Szűz, Szent Szűz, Mária mennybemetele, Sarlós Boldogaszszony - Bereg, Csáktomya, Csatka, Enyere, Eszény, Fehéregyháza, Gombaszög, Gönc,
Háromhegy, Kalodva, Kápolna, Lád, Lepoglava, Máriavölgy, Márianosztra, Monyorókerék,
Nagyfalu, Novi, Örményes, Pókfalva, Remete (zágrábi), Szalónak, Szentkirály,
Szentmihálykő, Tokaj, Told, Villye.
Boldogasszony ünnepek.
Január 1. Újév, Szűz Mária Isten Anyja,
Január 23.
Mária eljegyzése
/ Február 2.
Gyertyaszentelő Boldogasszony,
Március 25.
Gyümölcsoltó Boldogasszony,
Április 15-16. Húsvét,
Július 2.
Sarlós Boldogasszony,
Augusztus 15. Nagyboldogasszony,
Szeptember 8. Kisasszony,
- November 21.
Mária bemutatása,
December 8.
Szeplőtelen Fogantatás,
December 25-26.
Karácsony.
Magyarországon különös tisztelet veszi körül Máriát.
Szent Gellért tanúsága szerint már István király idejében élt hazánkban tisztelete, akit
népünk Boldogasszonynak nevezett. Ebből a szempontból mondható, hogy a rend különös·
képpen is a Boldogasszony rendje.
Özséb hitvallása azt az evangéliumi felhívást visszhangozza, mely egyetemlegesen
szól: legyetek szentek mindannyian.
Virágoskert vala
Híres Pannónia
Mely kertet öntözé
Híven Szűz Mária
Ma is látható a márianosztrai egyház, ahol találkozunk a Mária-kultusz jeleivel.
A Márianosztra: a Mi Máriánk.
Több száz pálos szerzetes a földművelő néppel együtt védte a Szent Koronát őrző visegrádi várat. A pálos atyák, ha a szükség úgy kívánta, fegyverrel is védték a koronát, melyet
Szent István Boldogasszonyunknak ajánlott fel. Kühár Flóris egyháztörténész 1939-ben Mária
tiszteletünk a XI. század végén címmel előadást tartott a Szent István Akadémián. Az előadásában összefoglalta azokat a kutatási eredményeit, amelyek a XI. század Hahóti kódex és a
XII. század végéről származó Pray kódex tanulmányázásából erednek.
Az emlékeket 3 főcsoportra osztotta: 1. A két kódex Mária ünnepei, 2. A Szűzanyáról
szóló misék, 3. A Mária-tisztelet egyéb vonatkozásai.
.i Mind a három komoly figyelmet érdemel" -, mondja, majd így folytatja az előadó
Kühár: " ... a XIII. század elejéig írt dokumentumot megvizsgált 192 francia könyvtárban őr·
zött misekönyv és Sacramentárium szerint. Nagyboldogasszony nyolcadát öt francia helyen
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ünneplik a XI. és a XlI. században. Még ez a nyolcad is meglehetősen ritka küljöldön, a másik
Mária ünnep megléte a Pray kódexben még meglepőbb. "
Az ősi istenasszony-ünnepek száma hét, ezt Kálmány Lajos tudományos munkában is
vitathatatlanul megállapította. A keresztény egyház az elkövetkező évszázadokban rendre felbővítette a Mária-ünnepek lehetséges antik, pogány előzményeit.
Ma ismerünk Havi, (Habi), Fájdalmas, Kis-, Boldogasszony, Fogolyszabadító-, Segítő-, Olvasós-, Szülő-, Földtiltó-, sőt, Nádi Boldogasszonyt is.
A "Sarlós Boldogasszony" a keresztény egyházakban sem keleten, sem nyugaton
nem" bevett" ünnep.
A magyarok nevezték Sarlós Boldog Asszony Napjának, mivelhogy aratásnak idejére
esik. A Sarlós Boldogasszony tisztelete innen a Kárpát-medencéből indult el Nyugatra. Jellemző,hogy alI. Vatikáni Zsinat liturgikus rendelkezése ellenére, mely május 31-ére tette ezt
a napot, egész Közép-Európában megmaradt július 2-án.
_
Márianosztra, mint alapító kolostor.ipéldaképül és irányelvül szolgált a lengyel provincia számára. A Mária- tisztelet megerősítése és így liturgikus vonatkozásainak megerősítése az alapító márianosztrai magyar atyák érdeme. Ne feledjük továbbá, hogya fókolostorok
(úgymint előbb, Szemkerészt 1256-tól a majd később a Buda fölötti Szent Lőrinc 1304-től) a
lengyeltartománynak a liturgiákra vonatkozó irányelveket meghatározták a lengyel provincia
számára több, mint 400 éven keresztül, 1382-1784-ig. A Fekete Madonna képekről: Az első
képet Nagy Lajos ugyanis feltűnő módon nem magyar, hanem lengyel földre ajándékozta, a
Czestochowába (Tschenstochau) városba települt magyar pálosok monostorának a templomába.
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Czestochovai

(Szerecsen) Mária.

Nagy Lajos király ajándéka

Bibliai értelemben a feketeség a súlyos
megpróbáltatás jelképe, amit a gyakran Máriára
alkalmazott Énekek énekében olvashatunk. "Fekete vagyok, de szép, Jeruzsálem leányai... Ne
nézzetek engem, hogy feketés vagyok, mert a nap
színtelenített meg engem: az ő fiai harcoltak ellenem." (Énekek Éneke, I. 4-5, Káldi György S.
J. Szentírás fordítása az 1626-os bécsi kiadásból.)
A pálosok patrónájának, Nagyboldogasszony kegyképeinek népszerűségét bizonyítja
a több évszázadon át fennmaradt kultusza; oltalmazó ereje kisugárzott a kolostoraik környezetére is. A kegykép ek !}épszeruségét bizonyítják a különböző jegpk; amelyeket a zarándokok
ajánlottak fel hálából. 1983. október 2-án volt,
amikor Lékai László prímás, esztergomi érsek a
magyar
Szentkoronával
ékesítette
föl a
márianosztrai kegyképet.
__
A márianosztrai kegykép kultuszának jelentősebb emlékei Magyarországon a követ
kezők: a pesti Egyetemi, egykor pálos templom fóoltárának rézlemezre festve, a pápai Nagyboldogasszony, egykor pálos templom főoltárának kegykép változata az egervári plébánia
templom főoltárán. A mellékoltárokon is található, mégpedig a pesti Rókus-kápolnában, a te
rézvárosi plébániatemplomban, a bajai, szegedi és váci ferences templomban a kegyoltáros
van.
Mária Táli Bódog Asszony Képe Pozsony vármegyében.
A pálosok Nagy Lajos király idejétől kezdve 1786-ig, azaz II. József megszüntetó
rendeletéig bírták ezt a kegyhelyet.
Nagyszombati Bódog Asszony Képe Pozsony vármegyében.
1663-ban a párkányi csata után a nagyszombati ak észrevették, hogy a csodálatos Mária-kép könnyezett. Eszterházy Pál Az egész világon lévő csodálatos boldogságos Szűz képei
nek eredetéről írt. A szerző ezt a képet a IV. századból eredő nek származtatja.
Modordorfi Bódog Asszony Képe Pozsony vármegyében.
.
A modordorfi templom oldalán felállított Lorettói háznak a Boldogságos Szűz fából
faragott feketés képének a gondozását és búcsújáróhely működtetését is a pálosok végeztél
egészen a rend megszüntetéséig 1786-ig, sőt, még azután is.
Sasvári, vagyis Sassini Bóldog Asszony Képe. Nyitra vármegyében.
A Sasvári Képnek az eredetét 1564. évre teszik egyes régi történetírók. A sasvári Mé
ria ünnepe november 9. A kegyhely őrzését a pálos atyákra bízták
Thuróczi, avagy Znyó Várallyai Bóldog Asszony képe.
Prividgyei bóldog Asszony Képe Nyitra vármegyében. Boldogasszonyt, Isteni Fiá
ölében hordozó Szűz Anya képet Szerit László királyunk országlása alatt készítették. Jeles bú
csúk voltak Sarlós, Nagyboldogasszony ünnepein.
Váci Bóldog Asszony Képe Pest vármegye. A váci egykori templomnak már nyom
sincs, pedig valaha egyik legfontosabb hajléka volt Szent Szűz tiszteletének. Történetírónl: j
Thuróczy János, a "Szarvasnak megjelenéséről" emlékezik meg művében, és Vácon határoz
za meg ezt a helyet, "ahol Géza király templomot" építetett.
2
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" ...hogy tudni illik, ott építette volna Geysa Király a' Püspöki, Széki Templomot, a'
bóldogságos Szűz tiszteletére. " "Találtatik pedig Vátzon a' városon kfvfll nem messze a' Duna' partjától, a' Pestre vezető út mellett, egy régi kápolna egy kútnál/és ebben a' kápolnában
régóta tiszteltetik a' bóldágságos Aszonynak Jésusát bal karján tarló szobor képe, tökéletesen
hasonló Mária Táli Képhez Posony mellett, melly egész Országban tartatik Máriának minden
tsudálatos képei között legrégebbieknek. "
Besnyői Szűz Mária

Besnyői Boldog Asszony kép, Pest vármegyében.
Ennek a fehér csontból faragott kis képnek eredete
még nem teljesen feltárt. A IX. századból származó
ereklye a templom főoltárának közepén van az oltári
szentségtartóba
elhelyezve.
A
szobrot
1.
Grassalkovich 23 briliánssal díszítve, kristályüveges
ezüstszekrénykébe tetette. A csodás körülmények
közt talált Mária-szóher zarándokok ezreit vonzotta
ide. A felsőtemplom felszentelésére 1771. március
17-én került sor.
A templom mellett látható a kapucinusok
jellegzetes keresztje. Az ország legkisebb kegyszobra
a besnyői, de hamarosan a Galga-mente legnagyobb
búcsújáró helyévé tette.
Székesfehérvár Szűz Mária társaskáptalani
templom, királyi bazilika. A középkori Magyarországkoronázó temploma aSz
z Már i a királyi
prépostsági templom maradványait őrzi. A templom
alapítója Szent István, akit szintén itt temettek ellO38-ban. Ezt a rangját az államalapító sírja
biztosította. Pálos kolostorok .és a zarándokhelyek: hazánkban is nagyon korán kialakultak zarándokhelyek, elsősorban a magyar szentek sírjánál. Székesfehérváron a bazilika vált olyan
szakrálisközponttá; amelyet tömegek kerestek fel. ~~
/
Magyárok Nagyasszonya, Mátyás templom, Budavári Nagyboldogasszony templom.
A Mátyás-templom főbejárata felett látható a Mária-kapu. A Mátyás-templom hivatalosnevén: Budavári Nagyboldogasszony-templom.
Bonfini, a magyar krónikának jeles szerzője (Decad 5. libr. 5.) említi, hogy tudniillik
1495-benépp'en azon a tájon, a felhőkben minden budai' lakosok látták a Boldog Asszonyt, az
anya karján ülő kisded Jézussal együtt, éppen .Karátson hava 8-dikán, azaz, Mária tiszta fo- '
gantatásaünnepén.
A budavári Nagyboldogasszony templom a klasszikus gótika templomépítészetének
legkorábbi és legteljesebb hazai alkotása lett, amely teljes képet ad IV. Béla korának építészeti iskoláiról. A templom Hunyadi Mátyás uralkodása alatt érte el középkori virágzásának tetőpontját. Zsigmond király 1412 januárjában az ekkorra már átépített templom falaira először
függeszti fel győzelmi zászló it. Egesztusból majd Hunyadi János teremt hagyományt. Ulászló 1444-ben, diadalmas .hadjárata -után itt tartotta ünnepélyes hálaadását Hunyadi Jánossal
együtt.Mátyás .Jcorona nélküli k~ronázás" keretében a Nagyboldogasszony-templomban ünnepélyesen megkezdte uralkodását: hálát adott Istennek és Máriának, Magyarország Nagyaszszonyának, akinek különléges tiszteletét édesapjától örökölte; az oltár előtt ígéretet tett a szent
jogok megtartására. Mátyás itt tartotta mindkét esküvőjét. Világviszonylatban is figyelemre
méltóhelyet foglal el a magyar Madonna-festészet! Szimbolikusnak kell-e tekintenünk, hogy
a katakombák ősi Mária-ábrázolásainak egyike Pécsett található, annak a gyönyörű székesű
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egyháznak a tövében, melynek alapjait Szent István királyunk rakatta, ki árva országát a Boldogasszony gondjaira bízta!
A miniatűrök, a szárnyas oltároknak, freskóknak az a csekély töredéke is, ami a viharos történelmünk során fennmaradt, bőven igazolja, hogy a magyar középkor művészetének
leghálásabb témája Ö volt. " Virgo mystica szobrászatáról a Szent Szűz kontemplációját érzékelteti. Nálunk, akiknek fejlett szobrászatáról a sok elpusztult emlék közül pl. a budavári koronázó főtemplom Magyarok Nagyasszonya, vagy egy ismeretlen pálos művész Szent Család
domborműve is méltó fogalmat ad, e nálunk jelen levő, világviszonylatban is jelentős képviselőiről e modern művészeteknek: Vastagh Éva, Vastagh György, Ohmann Béla, Lux Elek ... "
2000-ben a Nagy Jubileum évében az egykori koronaküldésre emlékezve, a templom
fiataljai a Szent Korona újonnan készült másolatát, amelyet II. János Pál pápa Rómában megáldott, gyalogos zarándoklattal hozták hazáig, és Nagyboldogasszony ünnepén a pápa engedélyének birtokában megkoronázták vele Szűz Máriának a főoltáron lévő szobrát.
A pálosok rendháza, amelyet Pálffy Pál nádor ajándékozott számukra, tudjuk, ma is,
szinte közvetlenül a Magyarok Nagyasszonya templom mellett található.
"A budai Magyarok Nagyasszonya volt Sziklatemplomában a bejáratnál Vastagh
György hófehér márványszok'Yfogadott:
a Szeplőtelen lourdesi jelenésnek csodálatos látomása (talán a legszebb ~r8esi
Mária a világon) összetört darabkái vagy kallódnak még valahol, vagy teljesen eltűntek!"
A külső főoltár mögött Zsákodi Csiszár András impozáns szobor-csoportja állt: a
Magyarok Nagyasszonya, karján a Kisdeddel, magyar szentek társaságában. - A belső főoltáron a Limpiasi Feszület tövében bújt meg Feszty Masa elbűvölő Patróna Hungariae-ja, fején a
magyar Szent Koronával, karján a Gyermek Jézus huncut mosolyáva!. Külön kápolnája volt
Szent István királynak, szárnyas oltára két szélén Szent Gellért püspök vértanú és Boldog
Özséb tartományfőnök állt: Feszty Masa remeklé se mind a három szent! De Árpád-házi Szent
Margit majolika szobra sem hiányzott ebből a magyar Pantheonbó!.
Ez volt tehát, a "M iMár i á n k!" A Szeplőtelen Szűz, a Hétörömű Boldogasszony,
a pálosok kegyes .Királynője és Édesanyja ", a Magyarok Nagyasszonya. Valami különös varázsa volt ennek a budai Sziklatemplomnak.
Nyílt levél Barack Obamához.fiogy fosszák meg a diktatúra szobrától a "szabadság"
_nevet.
A Sakk Endre Kanonok Alapítvány pápai áldása:

.~.ft.t'~Jlr

l,"parUt ,. fPW'C

Jrr>~j\ot"li("
•

-6(.1>'6i'l~

~4

::f5i1~I-.~E;~It>:,~~:~,It",".;>I:;:
•.-:'!:~.
~ .t,.~~~

'~"

,.~"•

..ar- " p't~tIogf e1 U'lttU1Uf~ bn'I'L1

36

pr~,.('th\Jft

4--

Presídent Barack Obama
The White House
1600 Pe!IIIS}'lvanía Avenue NW
Washington, OC20S00
BudaOn
lilit April2011
Dear Mr. Presidcnt.
Wben the United States of Amerít#' handed back the Boly Cfown of Hungary the lfííe spirit of
freedöm remmed,
OUI counhy'~democTl\CY
/

is connecled to the

~WIL

~--tJíI; very momem the Hunglll'ian !JOl/emliteni IS WQrking on the testrueturing
historical collstilUtion, and Itis a mostopponune tímeto clese the spirill)fthc past.
The eapital of Hungary today, Budapest, stílJ bears witness to the communisl
statue. wbichrepré$(:tl!s the spirit ofthe past and is calledthe statue ofLiberty.

of the

dictatorship's

Christians and true demoerats alike fmd this tom1Jy unacceptable, as !he Hung\II'Ían mtion
never receíved such freedom. At the erectíon of the statue b)' the authoríues, a collection of
false ideeíegies and síns \YIIS deelated to the peöple reJ;8rdless of age, gendeT, religion,
birthplace or patriotism. This mesm thal many ditferem nationalities were deporn:d uch as
1he-200,OOOHungarian - Germans who beeame vietims of this expuJsiolJ.
Below this statue. Only one place of freedom existed in Budapest that bcing the US embassy
where Cardinlll JÓ23ef Mindsze.nl}' of Emet~om took refuge to ftollt of tbe world's eyes in
the 1956 revelmion and manyrdom of thousands of Chnstians.
As the presidenl oftlw United States of America. we sincerely request your belp in nuning (o
the Hungarian..sovetmnenl
and parliamenr to remöve the name : zabadság' • '1.iberty· from
the staIUC in Budapest as II most olfcnsive 19 lhe historicaJly named American Statue of
Libmy and symbol of world democracy.
.r

yours sincerely.
István sakk

Chainnan Endre Dakk eanoo Foundaúon

fNDRE BAKK CANON fOUNDAllOt-l
H.2040 OUDA6/1S,NEfELEJCSU. 1.3, l1.n.

" TISZTELT HONFITARSAK! Ma, mikor a kormányunk történelmi alkotmányunk mai
progresszív szerkezetén dolgozik, kívánatos lenne a múlt szellemiségét véglegesen lezárnunk
és eltávolítanunk a Szent Gellért-hegyi Szabadság-szobrot. Országunk Patrónáját, a Nagyboldogasszony-t állítsuk a helyére. Kérünk mindenkit, aki a gondolattal egyetért, az oldal alján található űrlapon keresztül a,ciírásával támogassa a Köztársasági Elnök Úrhoz intézett
kérésünket. ,,2

2A Bakk Endre
Kanonok
Alapítvány
http://www.youtube.comlwatch?feature=player

felhívása.
Interjú
Bakk Istvánnal
_ embedded&v=CW rnLpOIG4u4
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YouTube

oldalán

megtalálbató:
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Tisztelt Köztársasá
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,.-------------------------Bakk István levele XVI. Benedek pápához:

~
BARK

......-

ÖS7.elltsége
L Benedek pApa
Citta del Voticano
Alla UA Sa.nita
Benedetto 16

Őszentsége XVI. Benedek Pápa!
Igen tisztell z.entatyám!

Tájékoztatom Öm, hogy országunk meghirdette a megújuIás évét, A kere..~tény
Magytu:ország vég\( pp le szeretn. zárni a múltat. etén. Dr. Schmiu Pálhoz, Magyarország
'KOztársasági ElnOk6bez fordulllmk nzzal II kérelemmel, bogy legyen segitség!lnkre
bban,
hogy nelDZ/!rtblk önbecsÖlése
és k\mmtény milIga az eUt pai értékrendszerben
vissmer6sc'ldjOn..
Most. m!kofkotmányuok
a történelmi aJkotm ny mai progresszív szerkezetén
dolgozi.k, Idv.ái1:áios lenne II mÍIJt szellemiségét véglegesen lezámunké
eltávolitanunk a Szent
GeUért-hegyi S;cabadság-szcbrol. es Orsaágunk Patrónusanak. Il Na~ldogtl~n}'llllk
II
szob$ ilHlani II helytre,
KéJjOk a zentatyát: nyilvánosan is támogassa
t rekvésOnket
A mült szellemiségét megjelenitó
zabadság-szobrol. amcl}'el II dil..1atúra állltotl. a
keresztények
és az igazi demokraták nem tudják elfog dni, hiszen az II magyar nép
sza!ladságtOrekvését és II szabadságát sohasem szolgálta. Ez II hatalom hamis ideológiBbóI
kollektív bilnösnek nyilvánított népeket korra, nemre vallásra, SZlllőfbldre, hazafiságm
ló
tekintet.néH<ül nemzetiségeket telepített ki hazájukból. igy 200 000 magyarországi nérnet az
d<tt6 áldozata lett
E szebor alatt vérzett el ft világ szeme b\ttárB az 19SÓ>os forradalom és keresztény
vértanúk ezrei. Akkor B szabadságnak csak SY ~ígele léfezett az Amenbi EgyesOlt
Államok
agykövetségc. Az amerikai nép szabadsá~ védte Mindszenty Jőzsef Esztergom
érseket. hertegprimást. bíborost,
Mindszenty József keresztény mOl i zellemr nagyságából meríten erőt Mliria
országa, a mai Magyarország.
Országunk több mint ezer éve II agyboldogasszony, aSzíiunya ors:zá~ IImagyarok
miUiói ldozták életüket az. európai kereszt n)'Ségén az elmúlt évszázadok során.
Mos! mi fordulunk Onhoz és On által az eurépal kereménységba
is, hogy a
nyílvánosság bevonásával segitse köztársasági elnokOnket és eúltal II kérelmünket is, hogy ne
legyen lehc:tÖ$6ge a demokrácia mögé búj lmale Barabást kiáltani.
B~péS12011. mán:illS IS.

ŐSZinte ti~elettel:

Bakk istvAn
&kk Endre Kanonok Alapitvány

ENDRE SAKK CANON FOUNDATION
H-2040 8IJ(ÍAORS, NEFELEJCSU. 1·3. lI.n.
-

-

40

elnöke

Visszatérve a pálosok rendtörténetéhez: Gyöngyösi Gergely = Coelius Pannonius római pálos perjel (ti545) műve a nagyvázsonyi pálosok másolta Peer kódexből (1508 után)
idézzünk egy szép magyar versezetet a Mária iránti rajongó áhítatról:
" Ó kegyes Szűz Mária
Te vagy szép, tiszta rózsa
Bűn nélkül fogantattál
Anyádtúl mikoron születtél
Istentől úgy tiszteltettél,
Hogy méhében te megszenteltettél,
Szeretettel ipöltettél.
(Kétség nélkül) eredeti bűntől szeplőtelen őriztetél
Szűz Mária, ékes vilola,
Bűnösöknek vigassága. "
Krasznahorkai Boldog Asszony Képe, Gömör vármegyében. Csetneken is Szűz Máriának felszent~teíÍÍplomot építettek, Remetei Boldog Asszony Képe, Horvátor~zág: Zágráb.
Sztarawieszi Boldog Asszony Képe, Galíciában. Sztarewiesz, avagy Ofalu. A kép
magyarországi eredetre mutat. Remete Szent Pál szerzetesei viselték a gondját a Boldogságos
Szűz festett képének. Már jól ismerjük Magyarországi Bálintot (Valentinus de Hungária =
Hadnagy Bálint), művei az Ima Szűz Mária tiszteletére, Zsoltárok a Boldogságos Szűz számára. Vagy a 132 versszakos hősének latinul Hadnagy Bálint könyvéből (1511): Versus
denotissimi in totam domini nostri Jesu Christi vitam.'

Festetics-kódex.
A Festetics-kódex 1493-ban a magyar pálosok nagyvázsonyi kolostorában készült el, amelyet
Kinizsi Pál alapított egy évtizeddel korábban, 1483-ban. A Magyar Tudományos Akadémia
Könyvtárában őrzik Budapesten.

Festetics-kódex: 1493-ban készült a gazdag díszítésű, 208 levél terjedelmű, magyar nyelvű imádságoskönyv. A gazdagon díszített kódexet a Czech-kódexszel
együtt a nagyvázsonyi pálos kolostorban készítették Kinizsi
Pálné Magyar Benigna számára. Szűz Mária naponta elmondandó kis zsolozsmája mellett néhány egyéb imádságot
és Petrarca hét bűnbánati zsoltárát tartalmazza. A címlapon
található: iniciáléjában holdsarlón trónoló, félalakos Mária
a gyermekkel (Napba öltözött Asszony)-ábrázolás.
Czech-kódex: A 98 levél terjedelmű imádságoskönyvet és a Festetics-kódexet két kódex tartalmazza, gyakorlatilag a teljes Officium Parvumot, ezt egészíti ki a
,szombati Mária officiurnnak a nyári vesperása a Czech~:"'Lh'l\\1/ kódex 137-164. lapjain.
A Dubranica (Crikvenica város Horvátországban
Primorsko-goranska megyében.) A folyó torkolatánál épített Szűz Mária Mennybemenetele templomot 1412-ben
adományozta Frangepán Miklós a pálosoknak, akik 1659JHadnagy Bálint könyvéből: Versus denotissimi in totam domini nostri Jesu Christi vitam. In.: Bakk István-Bakk ErzsébetGyárfás Ágnes: Pálos Passió, a Bakk Endre Kanonok Alapítvány és a Miskolci Bölcsész Egyesület közös kiadása, MBE
Miskolc, 201 1. 141. p.
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ben felújították és bővítették. A pálos kolostor köré épült ki a későbbi város.
Néhány példa a pálos atyákról, akik műveikben a Boldogságos Szűz Máriáról írtak:
Bakk István (ti517) 4
Csanádi Adalbert (1515)
Meislseder Ferdinand (1721)
Miklós testvér, Benger, Nicolaus (1743)
Tallián Péter (1697)
Kollecsani Ádám (ti 699-ben)
Török Mihály (ti 704)
Kókai Benedek (1784)
Nunkovich József (ti 755)
Orosz Ferenc (1771)
A mohácsi vész elötti időkből: Pozsonyi János, Magyarországi
(Magyar) Mihály, aki
Párizsban halt meg. Ők főleg a szeplőtlen fogantatást védték, valamint a magyar szentek jelentőségét. V. Miklós pápa adományozza nekik a Casale Jubileum new prédiumot, amely az
örök Városnak Isola new részén fekszik, és a Boldogságos Szűzről elnevezett társas káptalan
minden jogát, jövedelmét és évjárádékát.
Máriavölgynek
Xl--Pius pápa 1922. évben teljes búcsút engedélyezett. Az Egyetemi
templom (KisboldogassZbny-templom) Belvárosi Pálos templom: a Pálos templom Pest város
legrégibb épülete. A 18. században építették újjá barokk stílusban. Néhány példa a magyarok
is lakta búcsújáróhelyekről:
Boldogasszony
(Ausztria),
Csatka, Csíksomlyó,
CsobánkaSzentkút, Doroszló-Szentkút,
Fertőszentmiklós,
Jásd, Makkosmária,
Máriabesnyő, Máriagyűd, Máriakönnye, Márianosztra, Máriapócs, Máriaremete, Osli, Petőfiszállás-Pálosszentkút,
Röjtökmuzsaj, Szeged-Alsóváros,
Szentfa kápolna, Tornya, Vasvár etc. "A nép, 8-án,Remete-

Mária búcsújára

a-budai hegyekbe sereglett!"

Emmausz járásról: az emmauszjárás szokása a húsvét hétfő: Baranya, Tolna, Veszprém m ..és Buda környéke falvainak lakossága húsvét hétfón kivonult a borospincékhez,
a szőlőhegyre, v. ellátogatott a szomszéd községbe.
Pest-Budán, a Gellért-hegyen
húsvét 2. napján tartott búcsút Emmausnak nevezték.
Kalocsán és Szegeden a kispapok húsvét 3. napján kirándultak, emmausba mentek.
Sopronból húsvét első napján a hívek, a ferencesek és a jezsuiták együtt indultak
Bánfalvára a pálos rendházhoz, s ott tartották az ünnepi szentmisét.
A hagyomány a 20. század közepéig általában megőrizte a következő húsvéti szokásokat: Jézus keresése, húsvéti határjárás, húsvéti locsolás, piros tojásfestés, emmauszjárás,
harmatszedés, hajnali fürdés és állatfürösztés.
I

" " Egyedül Mária anyai Szívének a végtelen jósága által remélhetjük, hogy kegyelmet,
alkalmas segítséget és oltalmat nyerünk mostani bajainkban. A világot még mindig vad viszonyok marcangolják és a gyűlölet tüze égeti, mint saját gonoszságának áldozatát. Kihez fordulhatnánk máshoz oltalomért? A Szűzanya nemcsak mennyei fényben tündöklő Boldogaszszony, hanem nagy pártfogónk is, aki ezer éven át csodálatosan oltalmazta népünket. "
Alba Julia - Gyulafehérvár,
V ízkereszt ünnepén
tÁron

1948.

István atyáról önálló tanulmányban emléke~ünk meg: Lorantházi Bakk István t 1517. Lásd: Boldog Lorándházi [Bakk]
István [tJ 517.] a Boldog Lorándházi István, OS PPE, 1512?
<http://www.katolikus.hu/szentek2/SZENTEKJOOOOOI8I.HTM>
2012. július Lásd még: Lorándházi István, a rend generálisa, ki 1512 körül Remete Sz. Pál csodatetteinek leírását folytatta és munkáját kéziratban hagyta hátra.
<http://epa.oszk.hu/OOOOO/0002l/0008l/pdf/219-256.pdt>20
12. július Továbbá:Gyöngyösinél
Lorantházi Istvánról olvashatunk.

4
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A magyar királyi koronázási jelvények: korona, jogar, országalma, palást, királyi
kard, kereszt. A koronázást mindig az esztergomi érsek végezze. Mindig a székesfehérvári
bazilikában (Boldogasszony
templomban) történjen. Mindig Szent István koronájával. Az érsek a többi jelvényt is átadja: kereszt, jogar, országalma, zászló, lándzsa (ehelyett az Árpádház ki hal ása utá nak
ard .)
Így járnak ide a nemzedékek századok óta. Ugyanazokon az ösvényeken, csapásokon
és utakon: és ugyanazokkal az imákkal, énekekkel, áhítatgyakorlatokkal.
Itt imádkoztak apáink, amikor visszaverték az ősi katolikus hit ellen fegyverrel felvonuló fejedelmet. Itt kérték
az égi segítséget, amikor őrhelyeiket, asszonyaik és leányaik becsületét, a maguk és fiaik szabadságát kellett megvédelmezniük
a keletről hajdan gyakran fenyegető ellenség ellen. Ide zarándokoltak a kitartás kegyelméért, valahányszor elemi csapások sújtották, avagy az emberi
önkény megalázásai és igazságtalanságai
alatt lélekben kifáradtak. És ide jöttek árvaságukban
is, hogy Istent engesztelve és Mária támogatását kérve fogjanak hozzá feldúlt életük újjáépítéséhez. "A jelenések interkonfessziós jellege megmutatja, hogya Mária-jelenések
nem csupán
a katolikusokhoz szólnak, bár eredetileg ebben a környezetben mennek végbe, hanem a kereszténység reális egészéhéz. Ez a jelleg még egy további és tágabb jelentőségű vonással egészül ki. A Mária-jelenések
évezredének sajátossága ugyanis abban található meg, hogya jelenések kilépneka kereszténység
szoros értelemben vett köréből, és olyan helyszíneken zajlanak, amelyek más kultúrákhoz tartoznak. Ilyen jelenések mentek végbe Egyiptomban (KairóZeitun); Japánban (Akita); a vallások találkozása szempontjából legváltozatosabb
Szíriában
(Soufanieh) és a buddhista Dél-Koreában
(Nadzsu). Az e helyszíneken
lefolyt események
(részben jelenések, részben Mária személyéhez fűződő csodásnak minősíthető történések) a
Mária-jelenések globális jellegét és jelentőségét emelik ki. Globális ez a jelleg, hiszen már
Guadalupe is megmutatta, hogy a jelenések célpontja nem csupán egyetlen személy vagy közösség, hanem több vallási közösség szerves egysége, mint amilyen az akkori mexikói indiánok és a betelepült spanyolok csoportjai voltak. Ezt a globális jelleget kifejezetten erősítik
meg az afrikai és ázsiai események. "Ha arra gondolunk, hogy korunk valóban a vallási, kulturális, gazdasági és politikai globalizálódás kora, azt is mondhatjuk, hogy a Mária-jelenések

globális jellege - amely az evangélium üzenetét hordozza - a jelenések globális jelentőségét
mutatja." A globalizálódás által előidézett kulturális zavarodottságban
a jelenések .egységes
üzenete a rendeződés. "Ajelenésékben azjejeződik ki, hogy a kereszténység Istenszülője nemcsak az elmúlt kétezer év kezdetén vállalt magára döntő szerepet, hanem ezt a szerepet korunkban egyre határozottabban érvényesíti. Az európai kultúra a katolicizmus szellemiségéből
meritheti megújulásának erejét ".
Mindszenty Józsefhősiessége
példát adott a magyarságnak. A Mindszenty József által vezetett püspöki kar Mária-évet hirdetett. A történelem Máriája teremtményi szinten abszolút munkatársa Istennek. Mária Istenanyát ez a világlátás teszi az őt megillető tudományos
helyére teológiailag. Az Egyház misztériumában
a Boldogságos Szűz Mária áll az első helyen ... Telve hittel és engedelmességgel
magát az Atyaisten Fiát szülte a világra ... J o s eph
Ra tzi n ger (XVI. Ben e d e k páp a) Szűzanyát egyetemes anyának mondja. Mária irányításával ez a lelki világintegráció
a harmadik évezred missziós tavaszát hozza a feltámadt
Krisztus emberszeretetének
csodájaként. Az üzenetek Isten elvárását fogalmazzák meg kelta,
francia, magyar, angol, román, német, spanyol, baszk, szlovák nyelven, az afrikai és az ázsiai
népek nyelvén és indián nyelveken, mert az Úr Jézus a nyelvek zsenijét Édesanyjába a teremtettség teljességével úgy helyezi bele, hogy az istenhit értelmi közelségében
mindannyiunk
ámulatára a mennyei dolgok természetességévei
tükrözze. A világmindenséget
a szeretet tartja
össze. "A harmadik keresztény évezredet és az egyetemes emberi jövőt Mária oltalmába kí-

vánta helyezni, mint ahogy korábban az egész Kárpát-medencét nemcsak a magyarsággal,
hanem annak minden nemzetiségéveI együtt Szent István királyunk, a nagy misztikus a Magyarok Nagyasszonyának örökös királynői uralkodására bízta. A magyar történelem misztikájának legnagyobb fejezete." Őseink ezt a kegyelmes felajánlást szent örökségként tovább
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származtatták nemzedékről-nemzedékre. A nagy emlékű és a magyarság szívében élő Vaszary
Kolos esztergomi bíboros, prímás kérésére a Szentszék is elismerte a Mária-tiszteletnek ezt a
nemzeti magyar jellegét, s XIII. Leó pápa 1896-ban külön liturgikus ünnepeket engedélyezett
október második vasárnapjára. Szent X. Piusz pápa ezt az ünnepet október 8.-ra tette át. Joseph Ratzinger bíboros 1977-ben készített mariológiai értekezésében írja: "Isten Krisztusban
való megtestesülésének krisztológiai tétele alapvetően mariológiai tétel is. " Pázmány Péter a
magyar kereszténység egyik legkiemelkedőbb főpapja így imádkozik Máriához: "Te vagy áldott az asszonyok között. - Méltán neveztetel áldottnak az asszonyok között, mert csak egyedül
Te menekedtél meg a magtalanság átkától, éppen szüzességed által. És sokan az asszonyok
közül férfiak birtokába jutottak, de Isten Fia tizenkét esztendős korában is Terád hallgatott és
a Te birtokodban volt.
Aldott vagy, nemes asszonyunk, Szűz Mária, mert Teáltalad születék nekünk a menynyei áldomások kútfeje, a Te méhednek gyümölcse. Szabadíts meg engemet imádságaid által
minden átoktól, hogy a te Fiadnak kedvesen szolgálhassak mindörökkön örökké. Amen. "
"Az angyalokat is az Ég ésa Föld Királynőjének szolgálatára állította be az Isten
gondviselő szeretete. Az Úr Jézus akaratából az Istenanyán keresztül szolgálják az angyalok a
világ üdvözítését." Torténelműnk irracionális eseményei tanúsító erejűek, amelyek megvilágosítják fennmaradásunk hátterét. Ezer éve tele árnyékkal, de ugyanakkor Mária fényében
menetelünk is egy árnyékmentes világosságfelé! "
A ,,szent forradalom" (XII. Piusz pápa kifejezése a magyar történelem drámai perceiben) transzcendenciája, misztikája az 1956. október 23-án, Budapesten kirobbant, ezeréves
történelmünk minden előkészület-nélküli legnagyobb és kihatásában az egész eurázsiai világot megrázó forradalma. 24 óra alatt az esemény híre végig hömpölyög az egész földgömbön.
XII. Piusz pápa a világ népeihez intézett, október végi szózatában nevezi a magyar
nemzeti felkelést a kommunista diktatúra és az ateizmus sátáni világhatalma ellen - szent forradalomnak.
A Szent Korona által megjelenített szellemi valóság magasabb rendű a koronát viselő
király személyénél. Ez a kivételes, szakrális és közjogi viszony alakult ki őseink gondolkodásában a magyarság léte és Mária országlásával a Szent Korona természetfeletti valósága között. Keresve sem találhatunk a nagyvilágon még egy olyan népet, amelynél nem a király viselte a koronát, hanem a korona a királyt. A magyar történelem számos eseménye mutatja,
hogy a korona által megjelenített szellemi valóság magasabb rendű a koronát viselő király
személyénél. Az a meggyőződés, amely a magyarságnak a koronához való viszonyát így formálja meg, sajátosan tükröződik Szent István ország ajánlásának természetfeletti csodálatos
kegyelmi eseményében. A Szent Korona felajánlása a Szűzanyának ezzel a ténnyel, hogy első
királyunk magát a szent koronát ajánlja föl a Szűzanyának, a magyar közjognak ez a kegyelmet hordozó és sugárzó, kozmikus csodálatos anyaga, nyilvánvalóan több a királyi hatalom
egyszerű jelképénél: a magyarság egészét, testét és lelkét, földjét és vagyonát, minden evilági
és túlvilági értékét a teremtő Isten és a teremtett ember, az Ég és a föld kultúráját is jelenti
egyidejűleg. (A tanulmány Dr. Molnár Gyula munkája alapján készült.)
"Isten és a Nagyboldogasszony. A Nagyboldogasszony kifejezés egy olyan vallási
meggyőződés meglétét mutatja, amely teljes egészében felvétetett az ezeréves hazai Máriatiszteletbe. A keresztény Nagyboldogasszony alakja mögött tehát olyan ősi hit-valóságot láthatunk, amelyet a kereszténységre tértrriagyarság hajlandó volt Szűz Mária alakjával azonosítani, vagy más szempontból, amelyet a gondviselő Isten arra használt fel, hogy a magyarságot
elvezesse a keresztény hittitkok, a katolikus misztika felfedezésére: az Istenanyaságban, a Világ Királynőjében, az Egyház es a magyarság koronás Édesanyjában. Szent István összekapcsolja az időt az időtlenséggel, ország ajánló gesztusa így kétszeresen is jelentős; egyszerre
fejezi ki azt a tényt, hogy az ősmagyarok által tisztelt Boldogasszony valójában Szűz Mária"e 1ő kép
valamint azt is, hogy ami azelőtt Boldogasszony Anyánké volt, az Szűz Máriát
illeti. Itt tehát nem beszélhetünk egyszerűen a kereszténység" fel v éte 1érő 1 hanem infl,

fl,
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kább a magyarság számára igen jelentős, sőt, sorsdöntő szellemi valóság "átkódolásáról",
szerves továbbfejlesztéséről, organikus beteljesítéséröl, szakralizálásáról, megfelelően a katolikus igazságnak: "Gratia non destruit naturam, sed perficit", "a kegyelem nem lerombolja,
hanem tökéletesíti a természetet." Így Szent István Szentlélek sugallta víziója nem annyira a
Nagyboldogasszony és a Szűzanya különbségét, mint inkább összetartozását hangsúlyozza.
Ezt a misztikus összetartozást a magasabb valóság tökéletesedő ereje teszi lehetővé, hogy a
magyarság Istentől rendelt földi sorsútján missziós küldetésével államalkotó népként megmaradjon és államiságát az első ezeresztendején túl is megőrizze." (Dr. Molnár Gyula)
Szent Gellért Fehérváron tartotta bemutatkozó sermoját'. Ebben ő Szűz Máriát a
" nap b a ölt ö z ö t t Ass z o nyn ak" és
"mennybe felvett Boldogasszonynak" nevezte.
A Jelenések könyvében János apostol
látomása a "napbaolfözött" -asszony és "lába
alatt a hold", Szűz Mária. Mátyás veretett pénzén a Kisdedet tartó Madonna került az ezüstpénzek hátlapjára és az aranyforintok előlapjára.
A Szűzanya alakja ezért jelenik meg
mindenütt, ahol az égi, apokaliptikus renddel
összeilleszthetőnek vélt földi rend harmóniáját,
egységét, mennyei struktúráját kellett védelmezni: templomok és országok, tartományok és
falvak védőszentjeként, az adott közösség mibenlétét, karakterét kifejező emblémák, jelvények, címerek jelképei között, valamint pecséteken, pénzeken, lobogókon, gyűrűkön és nyakláncokon etc.
Szűz Mária már gyakori a hazai címerpecsétben. A török hódoltság utáni idők legnevezetesebb Máriás címere Vácé. Szűzanya alak.,Y;1t(U#~JI,.,.,a.7~.7~.,..&Gi0-i1Aüi"I-~%.· ja, a '-török uralom előtt, számtalan, városka,
"Pm-""#ptdn f'j;edk,~,";zt:<7Íldvz.G"g;II~t;;

JU'

helység és közösség címerében szerepelt.
A vác;csodatevő Boldogasszony képe

"ÉJ5.J...
Édesanyánk isteni értékrendjéhez kalauzol vissza: az Úr Jézus uralmának, a Világosságnak el kel/jönnie afoldre az ideológiák könyörtelenségének egyoldalú legyőzésével.
A hit nem homály, hanem Krisztus ajándéka minden embernek. Minden jelenés izgalmas, az ember-univerzum forradalmi, természetfeletti kalandja. ,,6
Pio atya
sza v a i Magyarországról: "Magyarország egy olyan kalitka, amelyből egyszer még egy gyönyörű madár fog kirepülni. Sok szenvedés vár még rájuk, de egész
Európában páratlan dicsőségben lesz részük. Irigylern a magyarokat, mert általuk nagy boldogság árad majd az emberiségre. Kevés nemzetnek van olyan nagyhatalmú őrangyala, mint
a magyaroknak, és bizony helyes lenne erősebben kérniük hathatós oltalmát országukra!"

s lat. beszéd, szentbeszéd,
Dr. Molnár Gyula

prédikáció (ejt. szermó)
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Hétfájdalmú Szűz. Pilisszántó.
Ismeretlen pálos munka a XVIII. századból.
Árva Vince atya képeslapja.
Lévai Lászlófényképe.
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Bakk István - Bakk Erzsébet:
A magyar Pálos Rend a máriavölgyi Boldogságos Szűz kegyhelyének
szolgálatában
Elhangzott az előadás 2011. november 8-án, a Miskolci Bölcsész Egyesület Mátyás
király Konferencia (IV.) rendezvényén, a Magyarok Világszövetségének székházában.
"A kegyhely történetének helyes megértésére. Emelje e munka a máriavölgyi Boldogságos Szűz Mária tisztelőinek számát"

ozsonytól kb. 3 óra járásnyira található Máriavölgy a három hegy által körülzárt
völgyben.
Jönnek ide a hívek messze vidékről is, de főleg a Felvidék magyarnyelvű
,
lakossága zarándokol több mint 900 év óta. Mert ide zarándokolnak mindazok, akik
kimondhatatlan testi és lelki szenvedésektől gyötörve, máshol gyógyulást, enyhülést nem ta,
lálnak. Itt rakják le a Boldogságos Szűz lábai elé gondjaikat, bajaikat, mert ők tudják, érzik, sőt, sziklaszilárd
hittel remélik, hogy kérésük meghallgatásra talál.
Évszázadok óta ezren és ezren fordulnak meg
évente Máriavölgyben, akik e gyönyörű fekvésű búcsújáróhely történetét teljesen nem ismerik. Sokan
nem tudják, hogy az a szobrocska, amely ott díszelgett
a templom főoltárán, miképpen készült és hogyan került erre a helyre.
Biztosan sokan vannak a mély hitű búcsúsok
között, akik nem is sejtik, hogy itt mennyi csoda történt és mennyi kegyelmet adott az Isten Fia édesanyja
révén a beteg embereknek.
Trónoló Madonna, Máriavölgy - Marianka, 1240-1260.
Ülő Boldogasszony, ölében a bal térdén ülő, áldást osztó gyermek Jézus, Mária jobbjában országalma. Gyermeke a jobb kezében könyvet tart.

Fontos, hogy megismerve Máriavölgy történetét, benső és odaadó lesz az áhítatunk és az imádságunk.
Mária-völgy története visszanyúlik a magyar királyság évszázadaiba. Már István király idejében Pozsony vidékén a völgyben néhány szerény kis épületet és egy egyszerű kápolnát is építettek. Ezek voltak az istenfélő remeték lakásai. 1030 körül, István király uralkodásának éveiben, az itt élő egyik szentéletű remete kis kápolnájának feldíszítéséhez a Szent Szűz
kis szobrocskáját a kis Jézussal kezében, fából faragta ki.
Lelki öröme, bensőséges boldogsága azonban nem tartott sokáig. István király halála
után Péter és Aba Sámuel között- újból föltámadt az ellenségeskedés az országban. A mi
szentéletű művészünk egy hatalmas, de odvas fa üregébe rejtette el a szobrocskáját.
Tudjuk, Jézus e helyet Szűz Anyja révén a kegyelemnek és csodálatos tevékenységének helyéül szemelte ki. Amint a háborúskodás vihara elült, a csend, a béke és a nyugalom újból visszatért: a remeték újból visszatelepedtek Mária-völgybe.
A csodák sorának, amelyet Nagyboldogasszonyunk a kicsi forrásnál, Máriavölgyben
művelt, a híre nyílsebesen terjedt el az egész környéken.
A hívők tömegesen keresték fel a csodahelyet, hogy Máriához, a Szent Szűzhöz folyamodjanak és hálát adjanak, tőle kegyelmet és újabb segedelmet kérjenek.
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Rövidesen így már a közeli környék búcsújáró helye lett Máriavölgy. Az egyik csoda a
a hagyomány szerint II. András király idejében történt. Nemsokára újabb csoda történt a for- k
rásnál; amikor egy vak és béna asszonyt, aki több év óta ágyhoz kötve töltötte életét, odavittek. Ez az asszony, amikor a csodákról hallott, teljes hittel folyamodott a Boldogságos Szűz- Il
höz. Ezúttal is megnyilatkozott Szűz Mária, a Magyarok Nagyasszonyának kegyelme. A vak a
asszony álmában a Boldogságos Szűz Máriát látta, aki őt egy odvas fa tövéhez, a patak mellé
irányította, hogy a szemét és a szenvedő tagjait a patak vizében mossa meg.
Ezután a vak asszony odavitette a magát a forráshoz, mosás közben érezte, hogy béna
tagjaiba az élet visszatért, és a szeméről a sötétség fátyla felenged. Rövidesen visszanyerte látását.
A pálosok, akik a tatárok pusztítása után még fokozottabban ügyeltek, a forrás körül
akkor is végezték az ájtatosságukat az apró kis kápolnában.
A szemük előtt játszódtak le a csodák Szűz Mária közbenjárásával; ők ~ hívekkel
együtt dicsérték és magasztalták Istenünk csodálatos megnyilatkozásait. Ekkor egy ősz remete
kezdte kutatni a csodák okát.
Elmélkedéseiben foglalkozott a forrás csodálatos erejével: honnan van e forrásnak ez
a titokzatos ereje, csodálatos gyógyítása?
A víznek a különleges-vegyi összetétele, vagy talán Isten végtelen irgalmának, végtelen kegyelmének erre a helyre összpontosított megnyilatkozása?
Amikor az isteni sugallatnak engedelmeskedve az ősz atya a forrás felé vette útját,
szeme erős fényáradatban látja a forrás tovasiető vizét. Minél inkább közeledik a forrás irányába, annál inkább erősödő fénysugár ömlik felé.
Boldogság tölti el a szívét, áhítattal közeledik, kutatva a fényforrást. Az indák és különböző növények alatt eltakarva, de mégis láthatóan, a szeme előtt Szűz Mária kicsiny szobrocskáját látja.
Ekkor. eszébe jutott a hagyomány, amint egyik elődje ezt az önmaga faragta kis szobrot az odvas 'fa tövébe rejtette. Gondolataiban végigjátszotta a szob or történtét - a fát a vihar
kidöntötte és így az üregbe helyezett kis szobrocska a gyökérindák közé az ugyanott fakadó
forrás vizébe eshetett. A leülepedett iszapban eltemetve talán egy évszázadon át is hevert. Tehát megtalálta a csodák nyitját.
Az ősz atya kimondhatatlan boldogsággal vitte testvéreihez a szobrot, ahol a pálos
atyák boldog örömmel és áhitattal vették körÜl Máriavölgy eltünt kincsét.
A drága kincset azután a kis kápolnába helyezték, a forrás eredeténél, ahol a szobrot
az ősz atya találta.
Ezen a helyen a szobor nagyon sokáig maradt, a környékről és távolabbról is mind
többen és többen zarándokoltak ide. A csodák száma folyamatosan szaporodott. Nagy Lajos
király, a pálosok egyik jótevője, mint vitéz és nemes király és Boldogasszony hű leventéje a
sok csodáról értesülve személyesen felkereste Mária-völgyet. Ezen a helyen hosszasan imádkozott a szob or előtt. A kápolnát, ahol volt, nagyon kicsinek találta. A mennyország csodatévő úmőjéhez nem méltónak érezte. A szoborról hallottak annyira megragadták, hogya helyszínen megfogadta, hogyaBoldogságos Szűz tiszteletére Máriavölgyben egy nagy templomot
épített és hű gondozói, a pálosok számára pedig egy megfelelő nagyságú kolostort emeltet
mellé. Fogadaimát tett követte, és a templom és a kolostor rövidesen elkészült. 1377-ben,
pünkösd előestéjén, a máriavölgyi új templom alapköve it letették. Az elkészült templom felA budavári Nagyboldogasszony
templom a klasszikus gótika templomépítészetének
legkorábbi és legteljesebb hazai alkotása lett, amely teljes képet ad IV. Béla korának építészeti iskoláiról. Nagy Lajos király 1370 körül kezdte meg a délnyugati
Mária-kapu kiépítésével. Lajos uralkodása alatt megkezdték a bazilikális elrendezésű templomtér teljes átalakítását az érett
gótika szellemében. Az oldalhajók boltozatát a fóhajó magasságáig felemelték, és az így keletkezett magas falfelületeken
gazdag kőrácsozatú, hatalmas ablakokat helyeztek el, ezzel világos, levegős csarnokteret hoztak létre. Egy 1356-os pápai
levél Nagy Lajos királyt .Kriszrus védőpajzsának, az Úr athlétájának" nevezte a Pápai Állam katonai támogatása elismeréseként.
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avatását a király saját maga végezte, fényes kíséretének élén kezében vitte a szent szobrot a
kis kápolnából az új templomba.
A templom valóságos műalkotás lett, hasonló bazilika nagyságú, mint amit Márianosztrán emeltetett a király. A zarándokok közül is néhányan itt telepedtek le, ezen a helyen,
ahol a további életüket visszavonultságban akarták tölteni.
Nagy Lajos király Márianosztrának az építésében is segítette - 13S2-ben a magyar
alapítású és az általa nagyon kedvelt - pálos szerzeteseket. A település a templom titulusáról,
védöszentjéről kapta nevét: Mar i a Nos tra = AMi
Már i á n k. A bőkezű királynak
köszönhetjük a máriacelli kegyszobor művészien faragott hajlékát, illetőleg a távoli, Rajna
mentiAachen dómjának magyar kápolnáját.
Márianosztrát segítette Hunyadi János is. A besztercei örökös gróf és országos főkapitány bizonyítja, hogy egyrészt hivatalából kifolyólag, másrészt László királynak a jólétéért
és lelke üdvéért, azután szem előtt tartva a régi magyar királyok gondoskodását-a Bold. Szűz
tiszteletére épült Nosztra-i klastrommal Szemben, a Nógrád megyei Zob királyi birtokban,
amely Damas várnak a tartozéka, egy szabad háztelket adományoz a nevezett Nostre-i klastromnak, hogy abban szedhessék a vámot, amelyet Lajos király adományozott a kolostornak.
Megígérte egyúttal, hogyaz adományt László királlyal is meg fogja erősíttetni.8
I. Lipót k1fá:lyis nagy tisztelője volt a Boldogságos Szűznek, aki maga is meglátogatta Mária-völgyet. A török alól való felszabadulás után, itt újból felajánlotta a mennyei úrnőnekMagyarországot. Sőt, a régi stílusában renováltathatta a templomot. Macholányi János országos személynök a forrást kútszerűen körülfalaztatta és a tetejére egy újabb, tágasabb kápolnátépítetett.
Ebben a kápolnában ekkor az oltár mögött erős ráccsal körülvéve nyújtotta a forrás a
gyógyítóés egyben üdítő, friss vízét. A kápolnában ekkor még mesteri kezektől származó hat
képvolt, amelyek a csodaforrás legfontosabb történeti mozzanatot megörökítik.
A kápolnán kívül helyezkedett el egy mosdómedence, ahol a forrásnak a lefolyása
van,itt a különböző testi bajokban szenvedők mosakodhattak meg.

Máriavölgy

- Szent Anna kápolna faliképek

(Internet)

80L 14662 1453. április. 9.
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Keresztély Ágost esztergomi érsek, hercegprímás, bíboros a kolostort 1714-ben majd
hogy nem teljesen átépíttette.
A kolostor ebben az állapotban napjainkban is fennáll. Később a rend megszüntetése
után az új tulajdonos Maria zur Lippe lett.
A gyönyörű főoltárt egykor díszítő két szent szobrát Eszterházy Imre, a rend generálisa készíttette. Remete Szent Pál és Remete Szent Antal: e két szobor később a csodaforrás
régi kápolnájának bejáratánál állt, most itt találjuk ezeket.
Akik a máriavölgyi egyetemen tanultak, bizonyítják, hogy a kolostor az Egyháznak
kiváló egyházvezetőket, tudósokat, hittérítőket, sőt, vértanúkat is szolgáltatott.
A rendkívül elterjedt pálosok rendje a hitélet fejlesztésében is nagy érdemeket szerzett. Tudjuk, a mohácsi vész után, Buda várának a török által történt elfoglalása magával hozta a főkolostor elvesztését. A rendi központban maradt 25 pálos atya hősiesen harcolt a Szent
Lőrinc vértanúról elnevezett kolostorban, hogy társaik addig át tudjanak vonulni a máriavölgyi kolostorba. Feláldozták életüket rendtársaikért. 25 atya védelmezte a számtalan török
ellen a szent helyet. Remete Szent Pál sírját a törökök nem zúzták össze, egyedül ez maradt
sértetlen. (Vitae Fratrum Cap LXXXIII).
A rend generálisa Mária-völgybe tette át a székhelyét, hogy innen küzdjön az egyidejűleg föllépett protestan~ussal
szemben is. Mária-völgynek összesen 34 generálisa volt.
A rend kiválósagai közül néhányan, akik a rend tekintélyét és tiszteletét, a monostor
hímevét az országban és annak határain túl is ismertté tették, következők:
Borkovits Márton III. (1644-51), a későbbi kalocsai érsek, akit aszketikus életmódja
miatt, nemkülönben, mint Szűz Mária kiváló tisztelőjét, nemcsak a hívek, hanem Eleonóra királynő is szentnek mondott; Cseppelényi György, kiváló egyházi szónok, akit hithűsége miatt
a protestánsok 1674-ben lefejeztek és vértanú lett. Kéry János atya, a pálos egyetem megalapítója Máriavölgyben.
Krernf Saxo Sebestyén (1674) kiváló hittérítő. Eszterházy Imre (1712) későbbi váci
kanonok, majd zágrábi, veszprémi püspök, esztergomi érsek, hercegprímás, Széchényi Pál
(1702) veszprémi püspök, aki példaadó magatartásával kivívta rendtársai tiszteletét; Bársony
György a későbbi püspök és vértanú, és még sokan mások.
Több mint 400 évig éltek Máriavölgyben a pálos rendiek, őrködve a szent kincsük,
Szűz Mária szobra felett, kifejtve áldásos tevékenységüket az egész országra, a magyar pálos
tartományokra kiterjeszkedőleg. A pálosok működése különösen a török idők alatt áldásos
volt, ami abból is kitűnik, hogy a ferencesek és pálosok maradtak itt az országban, a hívek
lelki életének kormányzására.
Mindezek ellenére, hogy áldásos tanítói tevékenységüket is kifejtették, vagy talán éppen ezen ok miatt, 17-86-ban II. József "a kalapos király" osztrák császár ezt a magyar rendet
feloszlatta.
A császári pátens a rend generálisát, Ordódy Károlyt éppen Máriavölgyben találta.
"A templom jölszere!ése és berendezése, értékes és számtalan megbecsülhetetlen
ereklye a diszzsákmányra
éhes kezekbe került. " Csak néhány értéktárgy sorsa ismeretes. A
művészi kivitelű egyik szentségtartó és egy kehely vétel útján a stomfai plébániára került. A
másik szintén értékes szentségtartó a hidegkúti plébániára. Így szinte csak Szűz Mária hársfából készült faragott szobra a kisded Jézussal maradt érintetlenül a főoltáron.
Ez az 1927-es állapotot tükrözi. Visszamaradt a helyszínen a húsvéti gyertyatartó,
amelyen a pálosok címere, a pálmára ágaskodó két oroszlán van.
A rendet feloszlatták. Az évszázadokon át a hívők, a jótevők sokasága és a zarándokok által adományozott, gyakran nagybecsű értéktárgyakból álló ajándékok maradtak itt. Kifosztották a templomot, a kegykápolnát, a kolostort, de a Boldogságos Szűz csodatévő szobrának tiszteletétől nem tilthatták el, és nem foszthatták meg a hívő zarándokokat.
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A rend feloszlatása után a kegyhelyet a világi papság vette át. A templom eredeti
szépségéből sokat veszített, az 1812. és az 1821. évi tűzvész miatt újra kellett építeni a leégett
helységeket.
A templom felépült, de állandó anyagi nehézségek sújtották a karbantartást.
1877-ben a templom 500 éves fennállásakor
újra a hívek segítettek, és az adományaikból tudták
legalább a szentélyt és a fóoltárt Lippert tervei szerint
tataroztatni, Talesik József akkori plébános gyűjtéséből
eredő könyöradományokból. De végül Lippert tervei
alapján a legszebb rokokó stílusban épült főoltár átalakíttatott. Remete Szent Pál és Szent Antal elkerült;
számtalan értékes feliratot részben vagy teljesen megsemmÍsítettek. Részben pedig a felújítás lehetősége
nélkül elmázoltatott. A két szent szobrát később
Czajkovski
Evarist
Máriavölgy
plébánosa
a
kegyteplom bejáratánál állíttatta fel.
ő

Remete Szent Pál szobor, Máriavölgy (Internetről).

Ekkor a templom új orgonát kapott, a templom és a kápolna között a hegyoldalon
lourdesibarlangot állítottak fel. Szent József oltára egy prágai templom szobrát kapta, amely
egy,HocheckerLujza által adományozott, szép szekrényben nyert elhelyezést. Továbbá a fent
nevezett plébános Teodóra szűz és vértanú ereklyéinek elhelyezéséről is gondoskodott. Az
ereklyéket Fridericus Landgravius Hassie bíboros a XVI. században Rómából Mária-völgybe
hozatta. A szent ereklyét a Winter pozsonyi kanonok által adományozott Jézus-Szent-Szíve
oltárbahelyezték. Ugyanazon oltáron látható az említett szent szobra. Ezen az oltáron van továbbáa Jézus Szent Szíve szobor-is, egy pozsonyi, névtelen hölgy ajándéka.
_ Patr6na Hungariae, magyar szentekkel.
A .Fontes Gratiarum Marianarum Novi ac
Veteres" című, 1740-ből való kolozsvári jezsuita akadémiai kiadványból. Középen Szűz Mária, mint Magyarország patrónája, a kis Jézussal, jobbról és balról
SzentIstván, Szent László, lent Szent Imre, jellegzetes
barokk mozdulatokkal. A latin vers a magyar földet és
népetbiztatja, hogy gondjai közt Mária védelmébe adja
magát.
A tridenti zsinat 1567-es határozatának szigorú
végrehajtása a legkeményebb reformáció idején a
Rituale Strigoniensisben négy nyelven.jelent meg. Végrehajtása során egy 1583-ból származó magyar nyelvű
Írásosbizonyíték áll rendelkezésre. Eszerint a házassági
esküt az Istenre és a Boldogasszonyra tették. 1961-ben,
az esztergomi érsek prímás megújította az előbb említett egyházi eskü szövegét. Ez jelenleg így hangzik: Az
"Istenre és a Nagyasszonyra. a Boldogságos Szűz Máriára esküszöm ". A házassági szertartás két fontos egyházi törvénye mintha kiesett volna a tudományos törté-
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neti érdeklődés látóköréből.
Az "Omnis Felicitas Hungariae e Singulari, Favore Mariae" című, 1738-ból való
nagyszombati jezsuita egyetemi kiadványból. A kép közepén a hármas halmon a kettős kereszt, fent a Szent Korona, közben az égen Mária neve aureolában, jobbról-balról nyesett bokrok és más jellegzetes barokk díszítmények.
A XVIII. századi ábrázolásokon túlsúlyban van az öltözeten lévő Jézus és Máriamonogram, alatta a holdsarlóval.
Három lángnyelven a Salve Regina népszerű Mária-antifona befejező fohászai olvashatók: O Clemens, O Pia, O Dulcis Virgo Mariae - Ó irgalmas, ó kegyes, ó édes Szűz Mária.
Hasonló a váci Hét Kápolna kegyképe. Hiszen tudjuk, ez szintén a magyar Pálosrend gondozásában volt. Még jelentős, 1700 körüli olajfestmény másolata található az árpási
plébánián. Régi képmásolatát tisztelik a berzevicei templom fóoltárán is.9
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A Regnum Marianum

allegóriája.

Hétfájdalmú
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Szűz Mária. Sasvár.
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A váci pálos kegyhely, a Boldogságos Szűz képe

9Lásd még: Bakk István-Bakk Erzsébet: A magyar Pálos Rend a Nagyboldogasszony
lis Folyóirat 2011. július-szeptember
XXXIX, éfv, 3, szám,
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védelmében

In: Ősi Gyökér. Kulturá-

Hétfájdalmú

Szűz Mária.

Sas vár

bazilika oltára.

,,1763-ban ünneplik a sasvári Máriaszobor kétszáz éves jubileumát. A búcsújáró tömegbenBarkóczy hercegprímás mellett Mária Terézia és férje, Ferenc császár is megjelennek, mindez a számtalan kisebb-nagyobb ünnepség és
búcsújárás világosan mutatja, mily erősen kezükbentartották a barokk-kultúra vezetői a tömegeket,
melyekre a vallásos, hitéleti momentumon kívül a
barokk monumentális és a szines, változatos életörömművészi megnyilvánulásai is erősen hatottak.
E búcsújárások jelentősége annál nagyobb, mert a
törökkiűzése után a régi búcsújáróhelyek é'mléke
jelújult, és sok új helyen is kapcsoltak Máriaszoborhoz és képhez ilyen vallásos tiszteletet. Legnagyobb látogatottságú
a
Pozsony-megyei
Máriavölgy, Vallis.rf1ariea, Marienthal vagy röviden Thalnak, melynek gyógyforrása Szent István
századában fakadt fel, nagyobb templomát Nagy
Lajos építtette, Lipót király, Mária Terézia kétszer
is felkereste, Keresztély Ágosthercegérsek restaurálta,s Eszterházy Imre súlyos betegségekből gyógyultki csodás ereje folytán.
. Ir
A csodatevő szobor történetéről Thalleis címmel hosszú hősköltemény is készült
1744-ben." (Szörényi László: Mária, a magyar történelem tanúj a, Koptik Odo: Thalleis,
irodalomtörténeti Közlemények 91-92. (1987-1988) Az országi ismertető jezsuita metamorfózisok ideológiai hátterében - különböző allegóriák burka alá rejtve - legtöbbször ott szerepel a
"Regnum Marianum" gondolata is. Azonban nem jezsuita, hanem bencés költő, Koptik Odo,
dömölki apát írta azt a nagy terjedelmű költeményt, amely egy Mária-kegyhely történetének
felhasználásával az egész magyar törrenelem tengelyébe helyezte Mária oltalmazó szerepét, A
Tha 11 eis, e kéténekes, hexameterben írott mű 1744-ben jelent meg Sopronban. Megjelenésére az nyújtott alkalmat, hogy Zichy Ferenc gróf ot beiktatták győri püspöki székébe, és a
soproniplébános, Hauszer Lőrinc a püspök tiszteletére kinyomtatta ezt a művet. Terjedelmes
előszavában a.Zichy-család eredetét és dicsőségét magyarázza, elsősorban a családi címer
emblématikus magyarázatából vonván le érveit. Természetesen, nem csupán a család ősiségét
és vitézségét domborít ja ki, hanem ősi, máriás jámborságát is, hogy kapcsolatba hozhassa a
dicsőített családot a költemény tárgyával. Az előszó után következik az egyházi hatóság engedélye; ez, meglehetősen szokatlan módon, irodalomtörténeti meghatározást is ad az approbált műről, midőn megállapítja, hogy szerzője tizennégy nap alatt írta, mégpedig a színhelyen,
aholjátszódik, azaz, a Pozsony megyei Marien-Thalban (Vall is Marianában, Máriavölgyben);
metruma heroikus, és Claudianus szellemét leheli, és mindenben megfelel a kegyhely évkönyveiben foglalt eseményeknek. A szerző által írt előszó megerősíti, hogya" Szűz Iliászában" valóságos" történt dolgok" (re; gestae) átfogalmazását nyújtja, nem pedig" költeményeket". Ezért az eposzban egyébként szokásos csodás elemeket is legtöbbször mellőzte, nehogy a fikció elhomályosítsaaz igazságot. A magas pátoszt sem alkalmazza, egyrészt azért,
mert kora immár öregségbe hajlik, és költői ereje immár a sok megpróbáltatástói majdnem kiszáradt, másrészt pedig a máriavölgyi forrásból fölragyogó fény jobban szereti az olyan világosságot, amely mindenki számára nyilvánvaló. Megvédi magát attól a vádtói, hogy szent
dolgokat költői módon ad elő; hiszen nem kisebb tekintély védelmezi eljárását, mint Dávid király. Az előadott dolgok történeti valóságáért szavatol, és a kétkedőket a forrásokhoz utasítja.
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Saját eszéből nem adott hozzá mást, csupán a Szűzanya iránt érzett szeretete diktálta szavakat
és érzelmeket. Ha vétett valamiben a poétika vagy grammatika terén, ez akaratlan, " Sed
nunquid et Claudianus aliquando claudicat, et dormitat Homerus?" / .De nemde sántít olykor
Claudianus is (római költő) és szunyókál Homéros?" (Írja a tanulmány szerint Koptik mentségül a Thalleis verstani hibáira, és tényleg, néha döccen egy kicsit, metrikailag a szöveg) .
ford. Virág Barnabás. A teljes címe (ez tulajdonképpen csak az L könyv címlapja): Thalleidos
Liber 1. De Ortu, Progressiv, et Flore S. Aedis et Thaumaturgae Thallensis Sub cura RR. PP.
Paulinorum, [...J Authore Oddone KOPTlK, Ordinis S. Benedicti Abbati Demölkiensi etc.
Anno M. DCC. XLIV. Sopronii Typis Joannis Philippi Rennauer, Typographi.!" Az L könyv
húsz könyvre oszlik. Minden könyv két részből áll: előbb jön a .Paraphrasis Poetica", azután
az .Exegesis Historica". Az első ének a szent völgy földrajzi helyzetének leírása. Az invokáció természetesen nem a múzsákat, hanem magát Máriát hívja oltalmul.
Thalleis11
(fordítás és szovegkritikai megjegyzések)
./

Dum Vallem.celebrate Tuo de nomine dictam
Gestio Virgo Parens, veterisque insignia cuitus,
Et quibus a saeclis fulges miracula, nostro,
Jam toties repetita aevo depingere versu;12
Non ego Castaliis13 sitio de fontibus undas,
.
.
M usas.,15
N on A·gamppaeos 14 L ances
non mvoco
A leírás egyrészt valóságos földrajzi elemekből van összeállítva (a történeti magyarázat szerint forrásként itt és a következőkben is alaposan kiaknázta Ferdinand Krieskircher pálos rendi szerzetes "Mirabilia Magnae Hungariae Dominae" c. művét, valamint a kegyhely
latin és német nyelvű, a pálosoktói vezetett évkönyveit), másrészt a kötelező "locus
amoenus"-toposzok szolgáltatják az elkövetkezendő csodákhoz a hangulati előkészítést. A
második ének mégis alkalmaz mitológiai apparátust. Ugyanis a későbbi kegyhely szent völgyét eredetileg nimfák lakták, Diana istennő alattvalói. Szent István király azonban, midőn
megtekintette a völgyet, természetesen eltiltotta a pogány kultuszt, és kiűzte animfákat és
kultuszuk híveit. Behívta viszont Remete Szent Pál követőit. A költő a Pálos Rend történetének itt azt a változatát követi, Sed quia Partheni/6 percellor amoris ab aestro: 17
Tu mihi Pierijs prae mille sororibus una
Diva Thalena places! aspira Virgo Clienti! 18
Koptik Odo: Thalleis. = ItK 1987- I 988.4. sz. 440-448. [Sopron, 1774.]
A cím kétségen kívül az Aeneis parafrázisa, jelentése tehát: Mária-völgyről szóló költemény. Ha a művét nagyobb irodalomtörténeti kontextusba kívánjuk helyezni, a Thalleis egyértelműen a 18. században ismét fel virágzó neolatin epika műfajába sorolható. Vergilius és Ovidius életműve azonban nemcsak európai epikus költeményekben tükröződik vissza, hanem
a már kolonizált Újvilágban is születnek a két antik költőóriás ihlette művek. Ezek között mindenképpen említésre méltó a
témájában a Thalleis-szel témáját tekíntve leginkább rokonítható Guadalupe c. eposz Villerías y Roelas mexikói jezsuita
költő tollából, amely a katolikus világ egyik legfontosabb zarándokhely csodáit és történetét meséli el. A témáról bővebben: VIRÁG Barnabás: EI desconocido vuelto a conocido, La literatura latina en México de los siglos XVI-XVIII,
especialmente La Rusticatio Mexicana de Rafael Landivar. 20 I O. (szakdolgozat)
12 Míg erősen vágyom, Szűzanya a te ünnepelt nevedről elnevezett völgyet és az ősi hódolat ékességeit, amelyekkel
századok óta csodákat is sugárzol, amik a mi korunkban megannyiszor megismétlődnek, versben megfesteni.
13 Castalia Apollónak
és a múzsáknak szentelt forrás a Pamassuson, közel Delphoihoz.
14 A Helikónon
eredő, hasonló nevű forrás' nimfája, Terméssos folyam lsten leánya. A forrás vize a múzsáknak volt szentelve; italul élvezve költői ihletet szült.
15 Én nem Castalia forrásából
fakadó habokat, nem Againippé folyami múzsáit hívom segítségül!
"Parthenlus görög költő, szerelmes versek írója, Vergilius kortársa és tanítója. így az iránta érzett hév közvetetten az Aeneis szerzőjére, költőnk művének legfóbb ihletőjére árad.
17 Hanem a Parthenius iránti szerelem hevétől rendültem meg.
18 Te tetszel nekem, Pieris ezer nővére előtt, thallisi istennő! Vedd oltalmadba
szolgád, Szűzanya!
10

11
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Utque tuas mehore'" queam depromere laudes
Carmine, da sacro venam de fönte fluentem!
r
amely szerint maga Szent Gellért volt az, aki - miután a Szentföldön megismerte a keleti remetéket, akik a thébai szent reguláit követték - meghonosította
Magyarországon
e szerzetet.
Tehát Marienthal, Mária kegyhelye kezdettől fogva a pálosok alapításaként, az ő gondozásuk
alatt állt fönn. A remeték között volt egy művészhajlamú,
aki kifaragta a csodatevő szobrot:
Jam stetit ara rudis, cui unica defuit Icon
Virginis, ut modica saltem coleretur in ara,z°
Hos inter tamen unus erat, fors" antea doctus
Sculpere Praxiteles.f qui scindens fissile lignum,
Reddidit informi dignam te Virgo figurám
Arboris ex ramo, tenerum de m9fe gerentem
In laeva natum, roseisque coloribus unctam
hari
23"spirantem flmxerat ore. 24
E t bl an d o cantes
A ha~diKének
ideális képet fest a kegyhely ősi, egyszerű kezdeteiről, amikor nem
állott ugyan meg pompás templom, királyi oltár, nem voltak hatalmas zarándoktömegek,
királyi vagy főúri zarándokokkal az élen, színházi játékok sem, hanem ennél nemesebb hódolók:
maguk az angyalok és főangyalok szálltak le és zengték úrnőjük dicsőségét. Jellemző a szerző
aggályos eljárásmódjára, hogy még az angyalok megjelenését is a Szentírásból és Szent Bernátból merített helyekkel támasztja alá. A negyedik ének továbbszövi a mitológiai szálat. Az
elűzött nimfák és dryások bosszút forraltak, és leszálltak az alvilágba, hogy segítségül hívják
a fúriákat. Ennyiben
a költő alkalmazkodott
a Vergilius- Vida- Tasso- féle epikus hagyomány
előírásaihoz. Magyarországot
háború dúlja, a Levente-féle pogánylázadás
idején halálra keresik a papokat, feldúlják a szentélyeket. Akadt egy névtelen szerzetes, aki magához vette a
szobrot, és menedékhelyet keresett neki. A költő Aeneashoz hasonlítja hősét:
Ut novus Aeneas raptos ex igne Penates,
Amplexuque fovet, maestosque reduplicat imbres.
~Nunc ait, hoc opus est, humeris imponere nostris
Diva Parens! tecum Lybiam Garamantas et Indos
Sponte petam
Hosszas keresés után végül talál egy odvas fát, ide rejti kincsét, majd - minden valószínűség szerint - ő maga vértanúságot szenved. Az ötödik ének elregéli, hogy hosszú nemzedékeken át lappangott a kegyszobor, ám az őt rejtő odvas fa alatt csodatevő forrás fakadt. A
csodák híre szétfutott az egész országban, és megindultak a zarándokok. A hatodik ének részletesen lefesti azokat a csodás gyógyulásokat,
amelyek megalapozták
a kegyhely hímevét.
Végre a hetedik ének azt a csodát beszéli el, amikor véletlenül egy remete megtalálta a forrás
mélyén a csodatevő szobrot.

19A mejore újlatin alak (spanyol mejor,..e-lasz meglio, portugál me/hor) nyilvánvalóan nyelvi tévesztés a klasszikus latin
melior helyett. (Egyszerű" li" ligatúra, melyet ; h "i-nak o/vasnak. A szerk.)
20Felállt már a kifaragatlan oltár, amelyről egyedül a Szűz arcképe hiányzott, hogy a szerény oltáron hódoljanak neki.
21Afortasse költői alakja.
22Híres athéni szobrász (Kr.e. 370-325). A pálos alkotó hozzá hasonlítása annak tehetségét még inkább kiemelő archaizálás.
23Az újabb görögös archaizálás - a charites klasszikus latin caritas ill. plur. ace. caritates helyett áll - az antikizáló hatás
fenntartásának jegyében.
24Volt mégis ezek között egy, talán, mint annak előtte Praxitelés, szobrászkodott, aki felvágva a hasítható fát, az élő fa
alaktalan ágából méltó alakot formált neked, Szűzanya, aki a baljában a szokásos módon tartja ifjú gyermekét, rózsaszínbe
van öltöztetve és lágy szájából kegyességet lehel.
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ps

Ezzel lezárult a kegyhely őstörténete. Ismét a nemzeti történelem fővonaJába kapcsolódik be a cselekmény, mert a nyolcadik ének arról szól, hogy Nagy Lajos, midőn meglátogatta a Mariazell-i 25 kegyhelyet, azt az óhajt táplálta szívében, hogy a fenyegető török veszély
ellen saját hazájában is találjon Máriánál menedéket, így imádkozott a Szent Szűzhöz a király:
Pannóniae, inquit, Judith fortissima terrae
Ac pavidis acies Virgo instructissima Castris.
Tu nosti, cui multa patent, quod justa furoris
Causa, fides verax, Pietas, tua glória, bellum
Instaurare jubet Geticis26 sed viribus impar,
Jam prope Victori sine Te succumbo Gelono."
O pia Virgo Pafens! si te tua glória tangjt?
Respice captivas, plorantes, teque vocantes
Pannonieas gentes! desperatamque salutem
De caelo mihi prona refer! Tua limina gratus
Me Duce, si vincam? Cellás Exercitus iste
Inviset, Parioque'" struens de marmore templum,
Labbara scuta tuas victor suspendet ad arás.
Aut si Pannonica pláceat Regioné loeari
Fana tibi? mihi pande locum! te Virgine dignam
Aedificábo Domum. Nec Cella videbit avarum.
Invokáció
Mig erősen vágyom, Szűzanya,

a te ünnepelt nevedről elnevezett völgyet
és az ősi hódolat ékességeit,
amelyekkel századok óta csodákat sugárzol,
amik a mi korunkban megannyiszor megismét/ődtek,
versben megfesteni.
Én nem a Castalia forrásaiból fakadó habokat,
nem Aganippé folyami múzsáit hívom segítségül,
hanem a Parthentus iránti szerelem h"ivétől rendültem meg.
Te tetszel nekem, Pieris ezer nővére előtt, thallisi istennő!
Vedd oltalmadba szolgád, Szűzanya!
Adj áradó költői ihletet szentforrásodból,
hogy dicséretedjobban dalba foglalhassam.
Au már a kifaragatlan oltár,
amelyről egyedül a Szűz arcképe hiányzott,
hogy a szerény oltáron hódoljanak neki.
Volt mégis ezek között egy,
talán mint annak előtte Praxitelés szobrászkodott,
aki felvágva a hasítható fát,
az élőfa alaktalan ágából méltó alakot formált neked,
Szűzanya, aki a baljában a szokott módon tartja ifjú gyermekét,
rózsaszín be van öltöztetve, és lágy szájából kegyességet lehel.

25
26
27
28

Máriacell
Geták. Ókori lovasnomád nép, archaizáló kifejezés az oszmán-törökök helyett.
Gelonusok. Szkíta törzs, a török helyett álarchaizmus.
Fároszi márvány, az ókori egyik legértékesebb anyaga. Ford. Virág Barnabás
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Nagy Lajos király imája
Judit, Pannoniaföldjénenek legbátrabbja - szólt /
és a rettegő városok számára legkészségesebb. Szűzanya,
Te, aki számára sok minden nyitva áll, tudtad, hogy jogos a düh oka.
Az igaz hit, a Jámborság, a te dicsőséged parancsolta meg,
hogy kiújuljon háború, amiben viszont a geták erejével nem érünkfel.
Nélküled már-már megadom magam a győztes gelonusnak.
Oh, kegyes Szűzanya! Hát megérint téged az irántad való tisztelet?
Tekints le a foglyokra, a könnyezőkre és Pannonia téged hívó népére!
és az üdvösséget, amiről már lemondtunk, légy kegyes lehozni nekem!
A hadsereg a kincstárat magafogja átkutatni, építvén templomotfároszi márványból.
A győztes Labbarusi pajzsokatfogfelakasztani
az oltárodra.
És ha számodra kedves, hogy Pannonia táján szent helyek épűljenek számodra,
tárdfel nekem a helyet! Hozzád, a Szűzanyához méltó házat fogok építeni.
A kincstár sem lát majd zsugorinak.
-/

A kilencedile énekben Mária megjelenik a király álmában, és megígéri segítségét. A
jelenés annyira feltüzeli Lajos harci kedvét, hogy úgy pattan ki ágyából, mint az Allecto által
föltüzeltTumus. Buzdító beszédet tart seregének, és mire az est újra leszáll, már győzelmet is
aratott a törökön. A tizedik ének arról szól, hogyan váltotta be a király ígéretét, és miután
Mariazellben felépítette a nagyszerű templomot, a marienthali kegy templom alapkövét is saját
kezűleg rakja le. Az első ének középpontja továbbra is a Nagy Lajos-féle alapítás; a tizenegyedik ének ~_király diadalmenetben való visszatérését regéIi el, a tizenkettedik énekben
Nagy Lajossaját kezűleg viszi át a kegyszobrot az új templomba, a tizenharmadik énekben
pedig ünnepélyesen a Pálos-rendre bízza a kegyhely gondozását. A tizennegyedik ének rekonstruálja, hogy milyen volt a Nagy Lajos alapította templom, a tizenötödik pedig részletesen leírja az épület jelenlegi - vagyis a költő korának megfelelő - berendezését, részletesen
megmagyarázza a freskók és emblémák jelentését. Különösen szép az a képleírás, amely Remete Szent Pál, Remete Szent Antal és a holló legendáját mondja el. A tizenhatodik ének a
kegyszobor részletes leírása. A századok mit sem ártottak neki, de nem is csoda, hiszen Mária
- a kedvelt Szerit Ágoston-i gondolat szerint a második Éva - romolhatatlan, mert sosem evett
a tiltott fa gyümölcséből:
Ecce nitet puteo stans Divae Matris Imago,
Quam-prius exigua Thallenae cultor eremi
Excidit de fronde pyri; quam profugus hosti
Condiditarboreajam putrescente medulla,
Subtus at exortas dum lapsa est fontis in undas,
In scatébrisque diu populis ignota latebat,
Prodiditoccultum caelestis fiammá thesaurum.
O quae fata túlit? quoties abscondita Castro
Haesit vicino? nunc tot jam saecula durat
Imputris, invermis, nullaque teredine laesa.
Discere vis causam? pietas-servavit inaesam;
De vetito nunquam ligno quia Virgo comedit,
Nec statuae lignum caries funesta vorabat.
Et quia contempsit suadentem pomula vermem
Hinc caret üluis mordaci Icuncula verme,
Sic quia Taenarii Colubri delusarat astum
Lusit et humános abscondita Saepius hostes.
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A következőkben a költő - meglepő fordulattal - olyan vágyott zsákmányként írja le a
szobrot, amelyet úgy akartak hódolói elrabolni, mint Helénát Párisz. A tizenhetedik ének tovább folytatja a művészettörténeti
forrásként is igen értékes leírást, mert ecseteli a forrást, a
hozzávezető sétányt, a búcsúsok nyüzsgő sokadalmát és a római Pantheon mintájára épült
templom kápolnáit. A tizenkilencedik
ének szembeállítja az ókor örök életűnek szánt, mégis
elpusztult műemlékeivel
(a Mausolaeummal,
a piramisokkal)
a Szűz Mária romolhatatlan
szentélyét. Mert ez a templom a történelem megannyi viharát kiállotta: nem pusztította el sem
az 1663. évi török betörés, sem Thököly hadjárata, sem az 1698-as zavargások. Végül a huszadik ének azzal koronázza meg az első könyvet, hogy felsorolja, hány főpap kereste fel a
szentélyt, és a pápák milyen búcsúkkal ruházták fel. Tizenhat énekből áll, az első csak általában sorolja fel a Habsburg-ház
azon tagjait, akik elzarándokoltak
Marienthalba.
A második
éneknek viszont Mária Terézia a főszereplője.
Az osztrák örökösödési háború kitörés ének pillanatában a királynő nem tudott máshova menekülni, mint Máriához, könyörgő, patetikus hangon előadott imájában a költő saját
céljainak megfelelően poétizálja azt a történeti szerepet, amelyet Magyarország játszott a trón
megmentésében.
Hogy ezt a részt szánja a szerző a mű legepikusabb részének, azt többek között jelzi a beszőtt Aeneis-utalás, A következő nagyobb, szintén négy énekből álló egység a
pálos szerzetesből a prím~,riIÍéltóságra
emelkedett Esterházy Imre szerepével foglalkozik. A
tizedik ének emblématikus címervers, amely az Esterházyak címeréből vezeti le a későbbieket. Az ehhez az énekhez mellékelt egyik jegyzetből tudjuk meg, hogy az érsek unokaöccse,
szintén Esterházy Imre volt az, aki a költőt, Koptik Odót meghívta Máriavölgybe,
a költemény írására ihlette, és a szükséges szakirodalommal
is ellátta. A tizenegyedik ének az érsek
reménytelen
betegségét ecseteli; a torokban keletkezett
daganatot senki sem tudta meggyógyítani.
Szorult helyzetében - erről szól a tizenkettedik ének - az érsek vizet hozat a csodatevő forrásból, és annak már néhány csöppjétől
is meggyógyul.
A tizenharmadik
énekben hálából új
ezüstoltárt építtet. A tizenötödik ének azokról a hercegekről és más fejedelmi személyekről szól, akik szintén elzarándokoltak Máriavölgybe,
és ott vagy meggyógyultak,
vagy alapítványt tettek, vágy esetleg éppen megtértek. Az
egyik jegyzet elpanaszolja,
hogy még ma is meglenne
Báthory András sírja, aki a templomba temetkezett, ha
"Bethlen Gábor barbársága" a többi síremlékkel együtt fel
nem dúlta volna. A tizenötödik ének a kisebb rangú nemesség búcsújárásáról
szól, a tizenhatodik, utolsó ének
pedig a köznép végeérhetetlen tömegéről. A csodára váró
tömeg rajzával fejeződik be a költemény.t''"
Idézzük mé ide Thuróczy János: A magyarok
krónikája c. művét:3

S

Nagy Lajos királya

Magyarok

krónikájában.

Koptik Odo (Thalleidos Liber. ... Szörényi László Koptik művéről készült tanulmánya) Tn: Koptik Odo: Thalleis. = TtK
1987-1988.4. sz. 440-448. [Sopron, 1774,]
30 Thuróczy
János: A magyarok krónikája, ford. Horváth János, Bp., Helikon Kiadó 1986, 199. p.
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"A remeték szerzetes rendje, és az első remete Szent Pál testének elhozatala:
Végül Szent Pál remete szerzetesrendje,
a remetebarátok
rendje virágozni és gyarapodni kezdett Magyarországon.
A mondott rend ősatyja, Szent Pál testét Velencéből Magyarországra hozták, és Buda mellett Szentlőrincen, a remeték klastromában, a hegytetőn helyezték el ünnepélyesen. E helyen tisztelik a szent atyának érdemeit, nagy néptömeg szokott itt
összegyűlni Isten dicséretére
gyülekezetük és rendházuk volt, úgymint a szentlőrinci, a
pilisi erdőben pedig a szentkereszti, szentlelki és a szentlászlói rendház."
Kolostoralapítás Nosztrán: Lajos király az ernlített rend számára egy díszes művű kolostort építtetett Nosztrán.
Két kápolna alapítása: Egy szép és csodálatos mívű kápolnát építtetett Aachenben,
egy másikat meg Marizellben a Boldogságos Szűz tiszteletére: az istentisztelethez
szükséges
edényekkel, kelyhekkel, könyvekkel és különböző egyházi ruhákkal és egy-egy színarany kehellyel. Bőkezűségével és példaadó cselekedetével sok bárót, lovagot, nernest és fópapok közül is egyeseket rávett hitbeli buzgalmának követésére. Remeték emlí tett rendje számára földeket adományoztak,
és kolostorokat építettek, és javakkal is ellátták Isten dicsőségére és
Szent Pál tiszteletére.
ThuróczyJános:
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Máriavölgy,

lapja.

Visszatérve
Mária-völgy
történetéhez
Czaykovski Evarist számára a templom újabb tatarozási munkálataira
szükséges százezer koronát a tanügyi referens, Medveczky Károly prépost utalta ki, és egyéb adományokból
1922-ban
befejezte a munkálatokat.
A mellékoltárok a Szent Kereszt, Szent
Mihály, Szent Rózsafüzér,
Szent József, Szent
Joachim, Szent Pál remete, Szent Terézia oltárok. A freskóképek díszítik a templom boltozatát, amelyek Szent Pál remete életéből és a rend
történetéből egyes mozzanatokat ábrázolnak.

a kegyteplom belseje

napjainkban.

(lntirnetről)

A templom
közvetlen
közelében
látható a Szent Anna kápolna, amely 1691ben épült.
.Krisztus Urunknak, a' bóldogságos
'Szűznek Isten' Annyának, és más Szenteknek Képeit igen is fenn kell tartani, kivált a'
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Templomokban, és azokat illőképpen tisztelni, becsülni: nem mintha azt hinnék, hogya' Képekben valami istenes belső erő létez, melly miatt azokat tisztelnünk kellene, se nem úgy,
hogya' Képektől valami Kegyelmet kivánunk; avagy magokban a Képekben bizodalmunkat
helyezzük, amint valaha tették a' pogányok, kik bíztak bálványaikban, hanem, mivel az a'
tisztelet, mellyel viseltetünk a' szent Képekhez, azokat arányozza, a' kik rajtok képzeltetnek;
úgy, hogy mi azok által a' Képek által, mellyeket csókkal, fó 's térd hajtással tisztelünk, magát a' Krisztust imádjuk, és magokat a' Szenteket tiszteljük, a' kiket a' Képekben elönkbe adnak,,3l
A gyermek Krisztust és Máriát ábrázoló, kifejező művészi kompozíciókat ünnepi alkalmakkor a hívők tömegei keresték fel évszázadokon keresztül, a pálos atyák ezeket a kegyhelyeket gondozták, és e kegy szobrok előtt zsolozsmázó barátok énekét a megerősödő hivők
hálás éneke kísérte. A Szentek Képeinek tiszteletéről (Sessione XXV. De invocar. Et culti
sanctor.) szerint rendelkezik (A Tridenti Szent közönséges Anyaszentegyházi Gyülekezeteknek Hit Végzése, és Hit magyarázatja).
-----

I
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Szent Anna kápolna, Máriavölgy

(Internetről).

Mária-völgyi,

régi kápolna (Internetről).

"HanCCapeLLaMereXerUntsanCtaeAnniaeCLlentes
Vos Vo Vete Vestra VoTapsaLLentes"

A Szent Anna kápolna felirata:
"Ezt a kápolnát Szent Anna hívei építették.
Ti tegyétek meg fogadalmaitokat, zsoltárokat énekelve! (közben),,32
/

A templom és a kegykápolna között hat kisebb kápolna van, ezekről már a legrégebbi
feljegyzések is említést tesznek. ~ Szent Anna kápolna és egy kb. 400 éves gesztenyefa kö31Jordanszky Elek: A Magyar Országban 's az ahoz tartozó részekben lévő Boldogságos Szűz Mária Kegyelem' képeinek
rövid leírása. Posonban, 1836. Lásd még ebben a témában: Eszterás (Eszterházy) Pál: Mennyei Korona, Nagyszombat,
1696.465. p. + 116 kép és az első kiadás 1690. Nagyszombat. 812. p. + szerző képével.
32Yirág Barnabás ford. Megjegyzés: A vos vovete vestra vota stilisztikailag gyönyörű megoldás. Egyrészt alliteráció, másrészt - ami szebb - figura etimologica. A voveo ige jelentése: fogadalmat tesz, a votum -i (n) pedig maga a fogadalom.
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'[
zött lévő Remete Szent Pál szoborcsoportozat is fellelhető. 1714-ből való és nevezetessége,
hogy itt van a pálosok kriptája. Itt őket szerzetesi ruhájukban, koporsó nélkül temették el.

A hat kicsi kápolna, Máriavölgy (Internet).

Máriavölgy,

Mária oszlop (Internet).

"A Stomfafelőli út egyik kereszteződésénél álló, Máriavölgyi Szűzet ábrázoló szobrot
tartóoszlop,yzefÍlévő felirat szerint még 1691-ben készült, illetve állítottákfel. "
Ezén kegyhely számára XI. Pius pápa 1922-ben teljes búcsút engedélyezett évente
egyszer mindazoknak, akik Máriavölgyben az Úr asztalához járulnak és az egyéb feltételeket
is teljesítik.
A máriavölgyi plébánián két történeti feljegyzés volt megtalálható még 1927-ben:
"Mária kegyelemforrása" címmel Kummer László magyar Pálos-rendi atya munkája. Ebben a
könyvben Kummer László az 1634-1730-ig terjedő időből közel 140 csodálatos eseményről
számolbe, ezeket egyházjogilag is megvizsgálták és elismertettek a magyar pálos atyák.
A magyar Pálos Rend itt is fontosnak találta a csodáról való feljegyzések vezetését.
Bizonyítottan további feljegyzések voltak találhatóak az 1744-1 764-ig terjedő időben történt
csodákkal kapcsolatosan is.
A feljegyzésekből néhány példa: A már sokszor emlegetett .Észterháxy Imre hercegprímás, pálos generális, aki súlyos torokbajban szenvedett, és már hosszabb idő óta fekvőbeteg volt. Mikor már elvesztette a hangját és közeledni érezte utolsó óráját, teljes hittel és bizalommal esedezett a máriavölgyi Szűzhöz, és ivott a csodatevő forrás vízéből, mire súlyos torokbaja megszűnt, hangját újból visszanyerte, és mi több, teljesenfelépült. "
,,1758-ban Moremer András és Orsolya két gyermeke a szüleik távollétében mérget
ivott,és itta annál nagyobb élvezettel. mert édes volt a méreg. A hazatérő szülők már csak koromfekete és felduzzadt állapotban találták, már halottnak tetsző gyermekeket. Az azonnal
igénybevett orvosi beavatkozás s a különböző gyógyszerek már mit sem használtak. A kétségbe esett szülők erre a máriavölgyi Szűzhöz folyamodtak. Erre a gyermekek nemsokára kihánytáka mérget, megnyíltak a szemeik és megmenekültek a biztos haláltól. "
"Ugyanabban az évben Meris György leánya a kegyelmek anyjához folyamodott,
hogy gyógyíthatatlan epilepsziájából kigyógyuljon. A leány csodálatosan csakhamar felgyógyult a nehéz nyavalyából. "
A csodáknak se szeri, se száma. Ezek napjainkig megismétlődnek, amit a templom
sekrestyéjében található hálaadó iratok is bizonyítanak.
Szűz Mária a Boldogasszonyunk, Nagyboldogasszony, a Magyarok Nagyasszonya
tehát nem szűnik meg kegyelmeit e gyönyörű kegyhelyen osztogatni. Érzi is ezt mindenki és
ezért évről-évre nő a búcsújárók száma. Tömegesen zarándokolnak ide a hívő lelkek, nemzetiségre, nemre, foglalkozásra való tekintet nélkül, mert mindnyájunk édesanyja Boldogságos
Szűz Mária. (Részletek Kollenich András Máriavölgy vikáriusa: A máriavölgyi csodatévő
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Madonna-szobor legendás történetéböl.r' továbbá Dr. Holik József: A máriavölgyi kegyhely
története c. munkájából.r'"
Jordánszky Elek feldolgozásában a kegyhely története így hangzik:
"Mária Táli bódog Asszony Képe. Po 'son Vármegyében, Esztergám Érsekségben. "
" ...midőn egy szegény világtalan koldus a' Táli erdőben ájtatosan imádkoznék, szózatot halla az égből, melly azt mondá néki: hogy ott közel volna egy forrás kút, mellyben vagyon egy csodálatos kép, kinek vizével, megmosná szemeit, azonnal megvilágosittatnának:
Hallván azért ezen szokat, oda viteté magát a' forrás kúthoz, kiből mihelyet megmosá szemeit,
mindgyárt megnyilának és látni kezde. A vízfenekén lévő bóldogságos Szűz ' képét, nagy ájtatossággal [elvévé, kinek egy fa oszlopot tsináltata, kinek tetejére helyheztette azon szent képet,
a' hová gyakorta járulván, buzgoságosan imádkozék azon dicsőséges szent kép előt?
"Azonban a' sok jövő járó, látván azon oszlopra feltétett bóldogságos Szűz képét,
kezdének ottan ájtatoskodni; mellyre sok csudák is történnek vala. Elhiresedvén azért a' sok
különb külömbféle csudatételek, végre első Lajos, Magyar Országi Király, elejébe -menvén
azon megírt csudáknak híre, azon istenfélő szent Király egy szép szent egyházat építete azon
helyen a' bóldogságos Szűz ' tiszteletére. Klastromot is építtetvén melléje Remete szent Pál
szerzetiben lévő Barátoknak, a' holott azon szent képet az Oltárra tétette a' keresztyének ájta",,35
,/
tossagara...
;.-/"Az említett pálosok/Nagy Lajos király idejétől kezdve 1786-ig, azaz, II. Józsefmegszüntető rendeletéig bírták ezt a kegyhelyet. " ...nagy szorgalommal gondját viselé e' szent
helynek, és képnek, éjjel és nappal 'solo 'smálván az Isten' dicséretére és az oda sereglő
bóldog Szűz Anya tisztelőinek lelki épületükre; Oltári áldozatokat, istenes kozbeszédeket,
délutánni vetsernéket és litániákat tartván. ,,36
ss

VI. Sándor pápa ólompecsétje.

Néhány pápai és más oklevél Máriavölggyel kapcsolatosan:
A Pozsony felett s Thal-i vagy Mária-völgyi (de valle Marie) Szent Ágoston szabályai szerint élő remete Szent Pál rendi remete szerzeteseknek:
Lásd Andeas Kollonichról: DAP 1. 327. Documenta Artis Paulinorum I-m. gyűjőtte Gyéressy Béla: Bp., 1975., 1976.,
1978. (A Magyar Tudományos Akad. Művészettörténeti
Kutató Csoportjának Forrás kiadványai, X, Xlll, XIV.) Megjegyzés: Kollonich Andrásnak vannak még további művei: a kétkötetnyi prédikációi, több vallásos traktátusa, és összeállította a
kolostori szabályzatát.
34 Holik József: A máriavölgyi
kegyhely története, 1927. Sokszorosított gépirat.
35 Eszterás
(Eszterházy) Pál: Mennyei Korona,
agyszombat, 1696.465. p. + 116 kép és lásd még az első kiadást 1690.
Nagyszombat. 812. p. + szerző képével.
36 Jordánszky
Elek (1765-1840)
33
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IV. Kel eme n páp a 1265. május 4.
/
Bud aiK á p tal an 1435. június 1. A budai káptalan átírja Miklós szentlőrinci
pálosszerzetes kérésére (IV.) Kelemen pápa 1265. május 4-i bulláját.
IV. Kel eme n páp a 1266. május 5.
IV. Hon ori u s páp a 1285. június ll.
XXII. János pápa l319. december 26.
VI. Kel eme n páp a l343. július 19.: venioni XIV CaI. Auguszti. VI. Kelemen
pápa átírja és megerősíti XXII. János pápa által Remete Szent Pál Magyarországon élő tanítványainak adott és l319. november 6-án kelt kiváltságlevelét. Átírja VIlI. Orbán pápa 1623.
évibullájában.
1. Kár oly kir á 1y l3 10. szeptember 4.
Tat a mér fe hér vár i pr é pos t, alkancellár l335. május 12.
XI. Ger gel y páp a l371. október 10.: Avenione VI. Idus Octobris. XI. Gergely
pápabullája Magyarország és Németországérsekeihez és püspökeihez a Pálos Rend öltözékét
jogtalanul magukra öltők, illetve a rendből dezertáló vagabundusok ügyében.
XI. Ger gel y páp a l371. október 17.: Avenione. XVI. Kal Novembris. XI.
Gergelypápa a magyarországi Pálos-rendet, annak monostorait és tagjait védelmébe veszi b,irtokaikkal és jövedélincikkel együtt, meghatározván egyben a rend jogait és kötelességeit. Atírja V. Márton pápa, 1417. december 28-i bullájában.
1.- Lajos király l377. május 16.: Buda. S. a. Penthecostes. 1. Lajos királya Taal
(Thall) földön Porustyán vár mellett Stompha és Mesth falvak közelében levő Szűz Mária
egyházat a hozzá tartozó földekkel együtt kiveszi a vár joghatósága alól és a Pálos-rendnek
adományozza. Átírva Mária királynő l384. június 20-án kelt oklevelében.
XI. -6 erg e 1y páp a l377. szeptember 16.: Anapinae. sexto decimo CaI. Oct. XI.
Gergely pápa Remete Szent Pál tanítványainak magyarországi monostorait és a rend tagjait
kiveszi a megyés püspökök jurisdikciója alól, és őket az apostoli széknek rendeli alá. Átírja
VIlI. Orbán pápa 1623. évi bullájában.
1. L aj os kir á 1y l378. április 15.: in claustro de Nosztre37• In die caenae. Nagy
Lajos király meghagyja János mesternek, Owar várnagyának, hogy a pozsonyi káptalan hites
emberével együtt a Stompha-i monostorhoz tartozó földek határát járja meg. Átírja a pozsonyi
káptalan l378. május 3-i jelentésében.
1. L aj os kir á 1 y l378. május 3.: 4. die fer. 6. a. Inv. S. Crucis. A pozsonyi káptalanjelenti Nagy Lajos királynak, hogy l378. április 15-i parancsára a Stompha-i Boldogságos
Szűz monostor földjeinek határait - a bizonyságlevélben leírt határjelekkel - megjárták. Átírja
Nagy Lajos király l379. évi privilégiumában, határleírás, határjelek, földrajzi nevek.
1. L a j o s kir á 1y 1379. április 7.: Noztre-i38 kolostor. Cene D. 1. Lajos király
megparancsolja János fia János mester Owar-i várnagynak, hogy a pozsonyi káptalan bizonyságajelenlétében határolja el a Stompa-i Szűz Mária kolostorhoz tartozó földeket a királyi és
egyéb földektől, majd a határokról a káptalan a várnagy bevallása alapján tegyen jelentést. ÁtÍrva1. Lajos király l379. május 10-én kelt oklevelében.
Poz s o nyi Káp tal an l379. május 2.: 4 d. reambulacionis. A pozsonyi káptalanjelenti I. Lajos királynak, hogy János fia János mester Owar-i királyi várnagy a káptalan
emberével, Ulrik mester kanonokkal április 29-én az oklevélben részletezett módon meghatárolta a Stompa-i Szűz Mária kolostorhoz tartozó földeket. Átírva 1. Lajos király 1379. május
10-én kelt oklevelében. Határjárás (Gesnoh folyó, Pozsonyból a kolostorba vezető út stb.),
magyar fanév.
_
1. Lajos király 1379. május 10.: VI. Idus Maii. 1. Lajos királya Taal-e9 Szűz Mária
egyház perjele és konvent je részére oklevelében foglalva átírja és megerősíti a pozsonyi kápNosztra
nosztrai
19 Mária-völgy (de Valle Marie) németül Thal-i.
37
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talan 1379. május 2-án kelt oklevelét, amelyet a király előtt a Taal-i egyház nevében Mihály
Noztre-l·40 pa'1os szerzetes mutatott be.

Poz s o nyi Káp tal an 1381. november 21.: V. a. Katherine virgo A pozsonyi
káptalan előtt Prodar (dictus) Miklós pozsonyi polgár a maga és felesége, Anna nevében a
Stompha folyón levő Reyzer malomból származó fél mérő gabonát Pozsony város mérőjével
mérve, amelyet Jakab pozsonyi bíró fiától: Páltól szerzett 9 dénárfontért, minden fontot 6
pensával számítva, ugyanolyan feltételekkel és ugyancsak 9 dénárfontért eladja a Máriavölgyi (de Valle Marie) németül Thal-i pálos kolostornak.
1. La j o s kir á 1 y 1381. október 9.: Pécs. IV. p. oct. Mich. arc. 1. Lajos király
minden királyi és nem királyi vámszedőnek. (A 2. lapján a pálosok tizedmentességére vonatkozó feljegyzés.)
Már i aki
r á 1 y n 1384. június 20.: XII. Kal. Julii. Mária királynő a Buda melletti Szent Lőrinc kolostor két pálos szerzetese, Domonkos és Balázs bemutatásában és kérésére oklevelébe foglalva átírja 1. Lajos király 1377. május 16-án, Budán.kelt, titkos pecséttel
megerősített oklevelét a Porustyan vár melletti Stompha és Mesth falvak közelében, Tol41 földön épült Szűz Mária egyházról és a hozzá tartozó földekről tett adományról.
Pál ó c i P éte r poz s on y i ali s pán, Jakab borostyánkői várnagy: 1385. június 2.: Pozsony. VI. p. Petronelle virgo Máté fia Péter pozsonyi alispán és László (fia) Jakab
Porustian-i várnagy tanúsítják, hogy Mária királynő parancsa szerint megvizsgálták és átolvasták a Tal völgyi Szűz Mária kolostor remetéinek okleveleit, s a Ludreth nevű rétet
Ganzwyz birtok területén a kolostornak adták át és beiktatták a kolostor perjelét és szerzeteseit a rét örökös birtokába.
Poz s o nyi Káp tal an 1385. június 6.: Ill. p. Petronelle virgo A pozsonyi káptalan előtt Noghmyhaly-i László fia Jakab mester, Porostianvár várnagya tanúsítja, hogy Mária
királynő parancsáraa Tal-i Szűz Mária kolostort, ugyanígy Mihály perjelt, János és Miklós
szerzetest .és 'a többi szerzeteseket visszahelyezték a Ganzwys más néven Ludasroth nevű rét
birtokába, amelyet a Bystricia-i hospe sek foglaltak el tőlük.
Köz egy z
1385. június 9.: VI. d. Nona mensis Junii. Zusato-i Plumenostro (?)-i
Albert közjegyző Bernhardus pozsonyi őrkanonok házában Bernhardus mester pozsonyi őrkanonok, Lőrinc-mester pozsonyi kanonok, Salto-i Jakab és fivére András, mint tanúk előtt a
pozsonyi káptalan 1385. június 6-án kelt oklevelét, amelyet-előtte Mihály a Tal-i Szűz Mária
monostor pálos perjeleés Mihály, János szerzetesek mutattak be, átírja a nevezett monostor
részére hitelesítőzáradékkal és kézjegyévellátva el. ..
IX. Bon i f á c páp a 1390. február 22.
IX. Bon i f á c páp a 1400. február 22.
IX.' Bo niiá c páp a 1401. február 22.
/ V.' Már ton páp a 1417. december 30.
V. Már ton páp a 1418. május 26.
IV. Jen ő páp a 1434. szeptember 29.: Frantiae. tertio Kal. Octobris. IV. Jenő
pápa megengedi a Pálos Rendnek, hogy a saját egyházaikban a templomokat, kápolnákat, oltárokat, melyek a régiségtől leomlással fenyegetnek, átalakítsák, kibővítsék, kisebbítsék, helyüket megváltoztassák szabadon, a diocesanus engedélye nélkül.
II. Piu s páp a 1459. szeptember 25.: II. Pius pápa a magyarországi pálosokat
felmenti a tized fizetése alól.
II. Piu s páp a 1460. április 22.: II. Pius pápa bizonyítja, hogy a minap eléje terjesztették a penes Lacum lévő, a Boldogságos Szűz tiszteletére épült pálos monostor perjelének és konvent jének a kérelmét, jlmely szerint az in Sylne, Istriában a Szent Péter tiszteletére
emelt bencés monostor, amely Frigyes császár védnöksége alatt áll, a háborús viszonyok folyő
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40 nosztrai
41 Tal,Taal,
Porusthian.;
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(Thal) In: "Zöld Kódex" "terra Thal vota supra Castrum Porusthian.;

vagy Thall vocata, supra Castrum

tán,továbbá a betegségek és más szerencsétlenségek miatt oly szegénységre jutott, hogy annaka jövedelme, mivel javait a világiak tartják elfoglalva, két szerzetes részére is alig elegendők, épülete omladozóban van, temploma pedig még a szükséges kelyheket és más egyházi
felszereléseket is nélkülözi. Ezek alapján a császár mint kegyúr András apátnak a halála után
úgyhatározott, hogy ezt a monostort pápai rendelkezés alapján egyesíteni kell a de Lacu pálos
monostorral és a továbbiakban a pálosok rendszabályai alapján kell majd kormányozni. A
császár és a perjel meg a konvent együttes kéreime szerint a Szent Péter monostor évi jövedelmea 24 aranyat nem múlja felül, míg a Szűz Mária pálos monostornak semmiféle évi jövedelme nincs, mert annak a szerzetesei saját kezük munkájával szerzik meg mindennapi
szükségleteiket. Azt kérték a pápától, hogy a Szent Péter monostor bencés jellegét és apáti
méltóságát megszüntetve egyesítse azt annak minden tartozékával a Szűz Mária pálos monostorral.A pápa helyt adva a kérésnek, hatalmánál fogva a Szent Péter monostor bencés jellegét
és apáti méltóságát megszünteti, és amennyiben nem történt még intézkedés a megürült apáti
szék betöltésére és a császár az egyesítéshez hozzájárulását adja, azt örökre egyesíti a Szűz
Máriapálos monostorral, amelynek a perjele a megszüntetett bencés monostornak tényleges
birtokábaléphet, és annak a jövedelmét a saját monostora javára veheti igénybe, és attól fogva
azt a pálosok szabályai szerint kormányozhatja, nem lévén szükség az egyházmegyei
ordinarius, és nem állván ennek útjában bármilyen más, evvel ellentétes pápai intézkedés sem,
mégis oly feltétellel, hogy a Szent Péter monostort nem szabad világi célra felhasználni, hanemabban továbbra is miséket kell szolgáltatni és más istentiszteleti cselekményeket kell végezni.
Poz s o nyi Káp tal an 1471. január 19.: A pozsonyi káptalan előtt Groffcomes
de Bozin et de Sancto Georgio özvegye: a Rozgon-i György leánya, Ilona és fia, Simon a Pozsony városban a Hosszú (platea longa) utcában lévő, felülről Arnsei János, alulról Farkas
szűcs pozsonyi polgárok szomszédságában fekvő, kőből épült félházukat, a benne épült kápolnával együtt, a Pozsony felett s Thal-i vagy Mária-völgyi (de valle Marie) Szent Ágoston
szabályai szerint élő remete Szent Pál rendi remete szerzeteseknek és Lőrinc frater new perjelüknek eladják 60 aranyforintért és kötelezik magukat, hogy őket azok birtokában mindenki
ellensaját költségükön és fáradságukkal megoltalrnazzák.
Poz s o nyi Káp tal a n 1471. január 19.: A pozsonyi káptalan bizonyítja, hogy
Helena asszony, Rozgon-i György leánya, Bazini és Szentgyörgyi Imre özvegye, meg a fia:
Simon,Pozsony városában a Hosszú utcában egy kőház felét a benne lévő kápolnával, mely
az részük, kegyes örök adományként a Pozsony feletti Tall-völgyi pálos monostornak ajándékozták.
Ro z gon y i Seb est y é n 1471. július 22.: Rozgon-i Sebestyén fia László a Pozsony városban a Hosszú utcában, a Farkas szűcs és Amser házai között lévő, kőből épült háza felét a Pozsony város feletti Thaal völgyben lévő Szűz Mária kolostor pálos rendi szerzeteseinek adja. Pecsétje távol lévén az oklevelet várnagyának: Sathwan-i Zsigmondnak pecsétjévelerősítette meg.
IV. Jen
páp a 1434. szeptember 29.: Frantiae. tertio Kal. Octobris. IV. Jenő pápa megengedi a Pálos-rendnek, hogy a saját egyházaikban a templomokat, kápolnákat, oltárokat, melyek a régiségtől leomlással fenyegetnek, átalakítsák, kibővítsék, kisebbítsék, helyüket
megváltoztassák, szabadon, a diocesanus engedélye nélkül. (Teljes szöveg.) Átírja a budai
káptalan 1464. július 13-i kiadványában,
Bud aik á p tal an: 1464. július 13.: A budai káptalan a budaszentlőrinci pálosok bemutatásában és részére átírja IV. Jenő pápa 1434. szept. 29-i bulláját a templomok, kápolnák, oltárok stb. kibővítéséről, kicsinyítéséről vagy helyük megváltoztatásáról.
I. Mátyás király 1472. szeptember 7.: feria secunda ante nativitatis Marie. Acta Paul.
Thal. f. 4. n. 4. Mátyás király az in claustro beate Maraie virginis vallis vocato in comitatu
Posoniensi fundato lévő pálos rendi remete-szerzetesek iránti tiszteletből a Pozsony városban
a Hosszú utcában, keletről Farkas szűcs, nyugatról Amser János házai szomszédságában fekő
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vő házát megerősíti mindazokban a szabadságokban, amelyeket az előző királyok alatt élveztek. Meghagyja Pozsony királyi város bírájának, esküdtjeinek, minden nemű rendes és rendkívüli adó beszedőjének, hogyaremeteszerzetesek
fenti házát tartsák meg régi szabadságukban és azokban ne merjék őket háborgatni. Egyúttal nekik adja a fenti házban rejlő királyi jogot a benne lévő kápolnával és összes haszonvételeivel együtt. Az oklevelet nagyobb pecsétje
távol lévén, kisebb pecsétjével erősíti meg. A szöveg élén jobb felől: De commisione domini
regis Iohanne comite de Bozyn referente.
Mát Y á s kir á 1 y 1473. március 22.: feria secunda ante annuntiationis Marie.
Acta Paul Tha\. f. 4. n. 6. Mátyás király a pozsonyi káptalanhoz. Iktassa be a Pozsony-megyei
in claustro beate Marie virginis vallis vocato lévő pálos rendi remete-szerzeteseket a Pozsony
városban, a H o s s z Ú utc á ban, keletről Farkas szűcs, nyugatról Ambser János háza között lévő házukban rejlő királyi jogba a házban lévő kápolnával együtt Erdewdhathkarcha-i
Tamás deák, Kertweles-i János deák, Beczhaza-i Benedek, Ylka-i Hegy DImre, Kyralffia-i
Gáspár királyi emberek valamelyike.
~
Poz s o nyi Káp tal an: 1473. április 8.: feria quinta post Ambrosii. Acta Paul.
Thal. f. 4. n. 5. a pozsonyi káptalan előtt Rozgon-i Sebestyén fia László, a Rozgon-i István,
pozsonyi ispán unokája a Pozsony városban a Hosszú utcában, nyugatról az Ambzer János,
egykor Fflynz (?) Mi!46s háza, keletről pedig Wolfangus szűcs pozsonyi polgárok házai között fekvő kőházának a felét a Keresztelő Szent János-kápolnával együtt, összes tartozékaival
és haszonvételeivel együtt a Pozsony-megyei Tha a 1 völgyben lévő Szűz Mária-kolostor
Szent Ágoston szabályai szerint élő pálos rendi remete-szerzeteseknek adja, és kötelezi magát,
hogy őket annak birtokában mindenki ellen saját fáradságával és költségén megoltalmazza.
Poz s o nyi Káp tal an: 1473. május 24.: quintodecimo die ferie saecunde post
Iohannis ante portam Latinam. Acta Pau\. Thal. f. 4. n. 6. A pozsonyi káptalan bizonyítja,
hogy Mátyás király 1473. márc. 22-én kelt parancsára Kethweles-i János deák királyi ember
Hyttendorff-i Miklós mester kanonok káptalani kiküldött jelenlétében a szerzeteseket és a
konventet bevezette a Pozsony városban a Hosszú utcában lévő ház birtokába a szomszédok:
Ambzer János, Rethe-i Benedek, Lénárt kerékgyártó polgárok, János pictor pozsonyi lakos
előtt.
X. L e ó páp a 1515. január 1.: Romae. X. Leó pápa megerősíti Merheldt János
Rottenburg-i laikus adományát, mellyel-a Kiebingen villa Szűz Mária oltár ius patronátusát a
pálosokra ruházza.
X. L e ó páp a 1515. május 7.: Romae. Nonis Maii. X. Leó pápa a konstanci
diocesiban fekvő Rorhalden-i pálos monostort az összes kiváltságai ban és birtokaiban megerősíti.
Poz'~ on y i Káp tal an. december 29.: Thome ap. A pozsonyi káptalan előtt
néhai Szent Györgyi és Bazini Péter gróf országbíró özvegye, Waldsteyn-i Zsófia
Merthffalwa, más néven Zenthersebeth Pozsony megyei prediumon bírt minden jogát a Pozsony megyei Thall völgyében levő Szűz Mária klastromnak adományozza.
Poz s o nyi Káp tal an 1520. augusztus 28.: Augusti. A pozsonyi káptalan II.
Lajos király parancsára kihallgatta Amode Istvánt és Swolczky Zsigmondot Szentgyörgyi és
Bazini Gróf Kristóf végrendeletéről, amelyben az elhunyt mintegy 12 éve a Pozsony megyei
Thall-on lévő pálosoknak 100 forint kamatait hagyta, hogy abból örökmécsest gyújtsanak, valamint intézkedett arról a 700 forintról és kétezemyi forintot érő értéktárgyról, melyet néhai
Szentgyörgyi és Bazini Gróf János és Zsigmond az általuk alapított, de egészen fel nem épített
Moson megyei Aybocz-i pálos kolostorra hagytak.
Poz s o nyi Káp t ff 1an 1521. február 1.: Scholastice. A pozsonyi káptalan előtt
Chenkei Imre fia, Benedek rokonai nevében is eladja 200 forinton a Thal-i pálosoknak a Pozsony megyei Merthffalwa, más néven Zenthersebeth pusztán lévő birtokrészét.
Hug ó Ko n sta n zip ü s P ö k 1515. december 24.: in aula Constantiensi die
vicesima quarta Dec. Hugó konstanci püspök a Kiebingen-i kapellánia kevés jövedelmét,
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mely capellánus tartását nem teszi lehetővé, a R o r hal den - i pálosoknak engedi át felhasználására.
1754. é vi: Z á grá b i Káp tal an - 1432. május 12. fer. secunda p. appar.
Michaelis. A zágrábi káptalan a Zágráb-hegyfoki Mária pálos monostor bemutatásában és részére átírja a saját, 1402. július 27-i kiadványát, mely ismételten átírásban tartalmazza IX.
Bonifáeius pápa 1400. február 23-i két bulláját a rend kiváltságairól. 1754. évi hiteles másolatban.
1754. é vi hit. más o 1at - V. Márton 1421. július 27.: Tibure. VI. Kal. Augusti.
V. Márton pápa bullája a pálosoknak más rendbe való átlépéséről, ill. más rendbe való befogadásáról etc.
A máriavölgyi pálos egyetemről = Ord ini s Fra t rum San c iPa uli
P r i mi Ere m it a eSt u d ium Uni ver sit a s ról :
"A pápai bulla arra is kiterjed, hogy ha azon városok valamelyikét, ahol pálos egyetem működik, azt a helyet, ha a törökök elfoglalják, tetszőlegesen megválasztható más helyre,
helyezhetik át. Az egyetemen működött természetesen a filozófia és teológia fakultás is. A pálas szerzeteseket külön .oktatták a világi ifjúságtól, egy másik stúdiumra járhattak. A rend filozófiai stúdiumán.avilágiak szép számmal voltak képviselve. Tanulmányaik befejeztével a
kiváló növendékeket a rend generálisa doktorrá avathatta. A bulla kimondja, hogy tanult
seholareseket és lektorokat kell az egyetemen alkalmazniuk, és a legközelebbi káptalanon, határozzák meg a doktorok létszámát. Előírja továbbá, hogy a filozófia fakultáson tanítsák a logikát, a fizikát, a matematikát. A teológián pedig a skolasztikát és az egyházjogot is. Felruházta továbbá ezeket az egyetemeket a nyilvános egyetemek kiváltságaival is. A bulla rendelkezéseit az 1(in;- évi nagykáptalanon hirdették ki. Kéry 1673-ban nyitotta meg Nagyszombaton a pálosok teológiai fakultását; a tanárok között találjuk Bedics Antalt, Széchenyi Pált,
Jambrehovics László atyákat. Ez az oktatási intézmény is egészen a rend megszüntetéséig
fennmaradt (1673-1786-ig).42
A Pálos-rend generálisai 1540-1786 között:
Imre, 1546: Ferenc, 1548: Egri V. Gergely, 1552: Imre, 1556: Hatay Ill. Tamás,
1560: II. György, 1563: VII. Péter, 1569: Mihály, 1571: VIlI. Péter, 1576: Temavai István,
1593: Bratulics Simon, 1611: Zaicz János, 1628: Biel Rudolf, 1632: Gruskovich Márton,
1640: Stassewszky Miklós, 1644: Borkovics Márton, 1651: Ivanovics Pál, 1653: Borkovics
Márton (másodszor), 1663: Ivanovics Pál (másodszor), 1669: Kéry János, 1675: Benkovich
Ágoston, 168T:--Bébery Gergely, 1687: Mihalski Rafael, 1690: Barilovich Lajos, 1695:
Mallechich Gáspár, 1702: Esterházy Imre, 1709: Barilovich Lajos (másodszor), 1714:
Kristolovecz János, 1721: Koczbialovicz Krizosztom, 1727: Demsich István, 1733:
Koczbialovicz Krizosztom (másodszor), 1739: Musar András, 1745: Ordódy István, 1750:
Ittinger Mátyás, 1754: Rósa Ferenc, 1760: Löderer György, 1763: Tomasich Gellért, 1769:
Esterházy László Pál, 1778: Ordódy Károly, 1785: Gindl Gáspár.
A Pálos-rend a törökök előrenyomulása és a reformáció terjedése alatt is folyamatosan működött a máriavölgyi, csáktornyai, lepoglavai, remetei és elefánti kolostorban.
Az oktatásban résztvevő öt 'pálos oktatási központ közé tartoztak Máriavölgy,"
Bánfalva, Elefánt, Pápa, Újhely monostoraí."
42BakkIstván-Bakk Erzsébet: Pálos szerzetesrend szerepe a magyar oktatásban, PhS dolgozata BME, Miskolc, 20 l O.
4lDL 6848. 1381. november 21. V. a. Katherine virgo A pozsonyi káptalan előtt Prodar (dictus) Miklós pozsonyi polgár a
maga és felesége, Anna nevében a Stompha folyón levő Reyzer malomból származó fél mérő gabonát Pozsony város mérőjével mérve, amelyet Jakab pozsonyi bíró fiától: Páltól szerzett 9 dénárfontért, minden fontot 6 pensával számítva, ugyanolyan feltételekkel és ugyancsak 9 dénárfontért eladja a Mária völgyi (de Valle Marie) németül Thal-i pálos kolostornak.
DL 7156. 1385. június 9. VI. d. Nona mensis Junii. Zusato-i PJumenostro (?)-i Albert közjegyző Bernhardus pozsonyi őrkanonok házában Bernhardus mester pozsonyi őrkanonok, Lőrinc mester pozsonyi kanonok, Salto-i Jakab és fivére András,
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A pálos tanítványoknak is természetesen minden évben a tanultakból vizsgát kellett
tenniük. Minden vizsgálaton résztvevő tanár külön-külön jegyet adott a vizsgán résztvevőnek.
Ehhez még hozzákapcsolták az erkölcsi minősítésüket, és együtt elküldték a provinciálisnak,
aki dönthetett a tanuló évének elfogadásáról. A viz s g á 1 a tot
min den
é v ben
Nagyboldogasszony
napján
(aug.I5-én)
tartották.
Pozsonyi János ünnepelt máriavölgyi hitszónok, ki I488-ban aS er mon esd e
1 m m a cui a ta conceptione beate Marie virginis című latin munkát írta, mely a Budapes
ti Egyetemi Könyvtárban (BEK) jelenleg is megvan.

Ének a máriavölgyi kegyhelyen
(dallama: Uram, jó nekünk itt lennünk...)
Ha én mindazt elmondhatnám, amit rólad érezek,
Ó, Szűzanyám, minőt senki, zengnék olyan éneket.
Énekem, mint a mezőben, a tavasznak lágy szele,
Még a kopár kősziklán is vir-ágokat keltene.
Ha én mindazt-élmondhatnám, mi benned dicső s jeles,
Oly éneket zengenék neked, melytől minden szív repes.
Énekemre megszeretne minden-minden tégedet,
Még a bércek és erdők is visszhangoznák nevedet.
Sén, ki ily szép dalt teremnék rólad, édes Szűzanyám,
Mit nyemék jutalmul tőled: dicsőséget s hírt talán?
Hír s dicsőség hiú képzet! Nem kell mindez énnekem,
Hő vágyam, hogy Szent Fiadnál tégy szót értem kegyesen.
De mivel nem adatott meg, hogy így dicsérhesselek;
Ó, Szűzanyám, hallgatással zárjam-e le nyelvemet?
Nem, nem! Inkább engedd, kérlek, bármi gyönge szózatom:
Hogy halálom óráján is neved zengj em ajkamon.V
A fentebb említett legelső Madonna-szobrot Máriavölgyben egy ismeretlen remete
faragta fából a,xrÍr. század közepén, a kegyteplom fóoltárán látható: trónon ülő Mária és a
Kis Jézus arcán átszellemült mosoly ragyog. Ennek szinte édestestvére a két tüskevári ([1340]
és [1460]), valamint a diósgyőri (1480) álló Madonna, szintén ismeretlen pálos mesterek művel.·46

mint tanúk előtt a pozsonyi káptalan 1385. június ő-án kelt oklevelét, amelyet előtte Mihály a Tal-i Szűz Mária monostor
pálos perjele és Mihály, János szerzetesek mutattak be, átírja a nevezett monostor részére hitelesítő záradékkal és kézjegyével látva el.
44Kisbán II. p. 316.
45Herdics György: Máriavölgy, Magyar Vasárnap Kiadó, 2001.14-15. p.
"Gyéressy Béla Ágoston disszertációja: .Pálos fafaragások mesterei"- In: Művészettörténeti
Értesítő, Budapest, Akadémia
KJadó,1973.3.szám
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Madonna

1. Tüskevár, 1340-1350.

Madonna

II. Tüskevár 1460-1470.

/

~--

Madonna

Diósgyőr 1480-1490.

Pozsonyi Mester Madonna

pozsonyi Alistál

1500-1510.
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A magyar központot az alábbi monostorok képezték: a máriavölgyi, elefánti, újhelyi,
bondorffi, pápai, pesti, nagyszombati, szakolcai, nezsideri, terebesi," vranovai, késmárki és a
pécsi. A horvát-német tartománya
lepoglavai, bécsújhelyi, remetei, csáktornyai, uliminai, kőrösi, krumloviai, rannai, oborzisti (Csehország) és a szveticai stb.
Áldá Krisztus, ismeretlen helyről, SzM 1470-1480.

Jordánszky
Elek és Eszterás (Eszterházy)
Pál
munkája alapján a magyar pálos atyák által vezetett
kegyhelyekről:
1. Táli, Po'son Várrnegyében,
Esztergám Érsekségben
(Mária Thali kép, oltár iS)48
2. Remetei, Zágráb mellett. Zágrábi Püspökségben."
3. Bondorfi, Sopron Várrnegyében a' Paulinusoknál.i''
4. Bodrog-Ujhelyi,
Sárospatak mellett, a' Paulinusokna,'1 51
5. Szent Ilonai, Zala Várrnegyében, Csáktornya mellett,52
6. Lepoglávai, Tót Országban, a' Paulinusoknál.r'
7. Mesterei, Pilis' hegyéhez közel, a' Paulinusoknál.i"
8. [Pápóczi Vasmegyébenjf
9. Sasvári, Nyitra Várrnegyében (Kép, oltár iS)56
10. Modordorfi, Nagyszombat mellett, Esztergám Érsekségben "
11. Vátzi, a' városon-kívüli kápolnában, Pest Várrnegyében.

47DL 47571. 1524. okt.21. ... feria sexta In festo vndecim milium virginum. II. Lajos a therebesi Mária-kolostor pálosai
számára átírja, a leleszi konvent 1523. jún. 8-i oklevelét és megerősíti a benne foglalt adományt.
"Eszterás = Eszterházynál 1696-os kiadásában. Lásd 4. szám alatt. továbbiakban: Eszterás
49Eszterás = Eszterházynál (1696) ll. szám
50Eszterás = Eszterházynál (1696) 121.szám
51Eszterás = Eszterhá:zYnííf(f696)
122.szám
52Eszterás (1696) 128. szám
53Eszterás (1696) 129. szám
54Eszterás (1696) 140. szám
55 Eszterás (1696) 146. szám - Pápócz -1309. január első felében arról értesülünk, hogy néhai Csák nb. Demeter bán fia
Móricz, domonkosrendi szerzetes a Vas-megyében fekvő pápóci birtokát Csák bán özvegye és saját felesége: Aba nb.
Amadé nádor leánya, margitszigeti apácák hozományi követeléseiknek megfelelően, e két nőnek engedi át. (Fejér, VIlIII. k.
364. 1., VIII/II. k. 444. 1.) Pápóczot már 1234-ben öregebb Demeter országbíró tulajdonában találjuk, ki akkor ott tartózkodik és egyik ítéletlevelét ott kiállítja. (Wenzel, VI. k. 556. 1.)
A Csák nemzetségnek akkortájt bizony még nagyszámú egyéb tagjai is éltek, világos, hogy Demeter fóispán és Ugron érsek, kik mindketten Csák nembeliek, az elhalt Pózsának)egközelebb
rokonai voltak és miután fel nem tételezhető, hogy
egy érseknek és egy főispánnak, kik már majdnem 25 .évvel azelőtt országnagyok voltak, kiskorú unokafivéreik lettek volna, biztosra vehetjük, hogy az elhalt Pózsa kettejüknek a fivére volt, me ly körülménnyel nem csak Pózsának, hanem Ugron
kalocsai érseknek eddig ismeretlen hozzátartozandóságát
megállapítottuk, amennyiben majd alább meglátjuk, hogy atyjuk a
Csák nb. Lukács volt, kinek fia Demeter országbíró és Csanád-megye fóispánja szintén Vas-megyében birtokolt, amennyiben 1234-ben a vas- megyei Pápócz-on tartózkodik és utódai e Pápócz birtokosai. Páliban, szintén a határon, 1347-ben a
Kanizsaiak, Köcskiek és Magyarok bírnak; az utóbbiak része hagyomány útján a pápóczi prépostsághoz jut, honnan Mezőlaki Miklós besztercei ispán 1373-ban, zálogban bírja. 1405-ben a Nádasd nembeli Gersei Petőfiaknak is van itt részük.
Vág birtokán 1263-ban a vági nemesek három ága osztozik; 1366-ban az Ivácsiak és Vágiak bírják, kik Mórichidai Simont
és társait a birtokvételtől eltiltják. Megjegyzés: A pálosok pápóczi jelenlétéről önálló tanulmány fog megjelenni.
56Jordánszky (1836)
57Jordánszky (1836)
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Máriavölgy kegytemplom

(Internetről).

A németek ezt a helyet "Thal"-nak nevezték a szlovákoi pedig "Marinka" -nak hívják, a latin neve Mária-völgyi, azaz, de Valle
Mariae. Az eredetileg gótikus a Szűz Mária
születésének tiszteletére felszentelt templomon
és az egykori pálos kolostoron kívül ma a legrégibb építmények közé tartozik a barokk
Szent Anna-kápolna (l691-ben épült) és a további hat máriavölgyi kápolna. Figyelmet érdemel a csodaforrás fölé emelt, kör alakú Szent
Kút-kápolna és az előtte álló, remetéket Szent Antalt és Szent Pált. - ábrázoló két szobor. A kegyhely forrásának patakja átfolyik a
falun. A 17. század elején a templomot barokk
stílusban átalakították, a kolostort pedig bővítették, ahogyan fentebb említettük. A templom
1694-ben új főoltárt kapott, a még újabb a jelenlegi főoltár 1877-ből való. Hét új oltára közül öt 1715 és 1735 között készült, barokk stílusú. Két neogótikus oltára l877-ben készült.
Keresztelőmedencéje a 17. század második felében készült, a barokk szószék l720-ból való. A kolostort is a templommal egy időben,
1593-banbővítették.
A Szent Anna kápolna l69l-ben, a Mária-kápolna a XVIII. század elején, l72I-ben
készültel.
A Szent Flórián szob or l700-bJm készült. A Kálvária 1936-ban épült. A falu kőbányájában palakövet bányásztak, melyet' a világ több tájára is szállítottak. A termelés csak az
l940-es években szűnt meg.
Azokat a rendkívüli kegyelmeket, melyekről a
jámbor búcsújárók és látogatók jegyzőkönyvbe írtak,
több ízben és több nyelven kiadták Kollonicz András,
Kummer László, Nunkoivch József a pálos atyák engedélyével. Pozsonyból, Stomfáról, Szent György városából több meghívott gyóntató atya érkezett, Csallóközből, Moson-, Pozsony-, és Nyitra vármegyékből és
Ausztriából érkeztek a legtöbben, ez az összes Máriakegyhelyek között az egyik legrégebbi Magyarországon.

Mária-völgyi

Mária kép napjainkban

(Internetről).
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Bakk István - Bakk Erzsébet:
A magyar Pálos Rend a Szent Korona oltalmában

+ S FR UM SCTl PAVLl PRIMI EREMITE ORDINIS SCI AVGVSTI.
Szűz Mária a kisded Jézussal, középen afolkékben Szent Agoston és Remete Szent
Pál, alul térdelő szerzetes. 58

Szent Korona59 iurisdictiója alatt levő pálos kolostorok részére Zsigmond király megengedi, " ...hogy bármely birtokot életében, vagy végrendeletileg hagyományozhas,,60
son.
~
A pálosok történetének figyelmes tanulmányozása arra vezet, hogy annak a hazánk
történelmének folyamára a családoknak döntő hatásuk volt; fontos akciók hatásukban nem
csak az efemer jellegű cselekmények kulcsát, a családi összeköttetések, a rokoni kapcsolatok
által sokféleképpen összefűzött családok aspirációi adják meg. Ezek tanulmányozására, a rájuk vonatkozó emlékek összegyűjtésére és ismertetésére irányul fó törekvésünk. Nemcsak az
elmúlt idők visszaidézője, a különböző korszellemek által sírba tett fogalmak felébresztője
óhajt lenni, hanem kutatjamúltját egészében és részleteiben, annak a nagy intézménynek, a
magyar pálosságnak, melynek története egy a nemzet történetével, s melynek minden egyes
tagja a magyar Szent Korona országainak integráló része volt. E tudományos cél megközelítése vezetett eddig is a pálosok működésének vizsgálatában, és hogy annak mennyire felelt meg
az elmúlt évtizedek folyamán, válaszoljon arra a következő részletezés.
/"

Sajóládi egyházközség régi pecsétje"

I480-ban, Gergely pálos prior generális. A pecsét leírása: Természetes színű viasz pecsétfészekben
zöld viasz (62x38
mm). Felirat: + S FRUM SCT! PAVLI PRIMI EREMITE ORDlNIS SCI AVGVSTI. Fent Szűz Mária a kisded Jézussal,
középen a fiilkékben Szent Ágoston és Remete Szent Pál, alul térdelő szerzetes. Hártyán, rózsaszín-sárga-kék
zsinóron ép
függőpecséttel. - A pecsét leírása: Természetes színű viasz pecsétfészekben zöld viasz (62x38 mm).
A Lád-i Szűz Mária rendházban Gergely, pálos rendfőnök Kálló-i Lökös János özvegyét, Juliannát mint a rend jótevőjét - a
Tokaj közelében levő pálosrendi Szűz Mária kolostor szerzetéseinek jelentése alapján - fiával, Pállal és lányaival, Zsófiával
és Erzsébettel együtt a rend konfraternitásba fogadja, és hozzájárul, hogya Tokaj (Thokay-i) egyházba a Szent Péter és Pál
apostolokról nevezett oltár elé temetkezzenek, hozzátartozóikkal együtt.
59 Az uralkodóknak
országos koronáit illetőleg, melyeknek ismertetése általában inkább az archeológiai feladata, a rendes
királyi korona: leveles, vagy liliomos stb. karika= a régi sisak-, illetőleg pajzskorona, - melyet több-kevesebb pánt ív alakban tetőz be (Anglia, Portugália, Francia-, Cseh-, Spanyolország stb.). A császári koronán e pántokat dómszerű boltozat helyettesíti (Ausztria, Oroszország). A megkülönböztetés
azonban nem minden esetben találó; mert így a magyar Szent Korona császári nak volna tekintendő; viszont a francia és a brazíliai császárság pántos koronája a királyi koronák családjához
tartozna. A modern német császári korona önálló típust, az úgynevezett Nagy-Károly-féle koronát utánozza.
60 Zsigmond király oklevele.
61 Dr. Balpataki
Béla: A volt pálos templom és kolostor <http://www.szentozseb.hu/modules.php?name=news>2012.11.
28
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Sajóládi volt pálos templom és kolostol
»>

"Mátyás királ/?slJttet,63 Zsámbokot és Buda jelött Fejéregyházat, László királ Szentiogot, 64 Czudar p"i{l,: Ládot, 65 Kinizsi Pál Vázsont, Tamás érsek Szentandrást, Buzlai urak
Mindszentet, az Bánffyak Szentpétert Somogyban, ki mind ő idvessége szerént, mint akarták és
tehették Úristennek dicséretire és Szent Pál ősönknek erek emléközetire, íme, nagy használatossága lelki jószágban. Harmad használalja
az nemes konfesszornak és mind az ő szentségesfiainak naponkéd való esedözésök. Ó, szerelmes ayámfiai; ki mondhat ellene, hogy még
régen ennek elette nyomorúságot szenvedölt
volna ez szegén Magyarország, ha ez édes
Krisztusnak konjesszora ő szerelmes fiaival
nem ótalmazta vóna Asszonyunk Sziz Máriával
egyetemben. Hogy
kedég - kiváltképpen
ótalmazja az ő szerzetbeli fiait Szent Pál
ősönk,melyen bizon példával bizonültatik. ,,66
1292 - ben, a Z á grá b - i káp t a
1 a II előtt Mikula és István a Zágráb mellett
fekvő pálos kolostornak adományozzák Lonca
nevű földjQl<:e_t~
Az Árpád-házi királyok kihalása után
a Szent István koronájának örökébe az Anjouház lépett, akik alatt tovább fejlődött az ország.
Szent László ereklyetartó ja.

Anjou 1. Károly fia Lajos (Nagy) alatt hazánk európai politikai tekintélye nőtt. Ebben
a nemzeti építőmunkában, mint az egyházi, mind a világi rendek előkelőségei részt vettek. A
/

62Dr. Balpataki Béla: A volt pálos templom és kolostor <http://www.szentozseb.huJmodules.php?name=news>2012.11.
28.
63Csútot
64Szentjobbot
65Sajóládot
66Az Érdy-kódex jó példa a magyar pálosok magyar nyelvű írásbeliségére a Remete Szíz Szent Pál Ösönknek
című kódex fejezet.
67Smiciklas: Codex diplomaticus regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae. VII. k., 120.1.

kihozásáról
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pálosok nem a királyi ház idegen származását nézték, hanem hűségesek maradtak a Szent Korona felkent hordozójához.
1307-b e n, esz ter g o m i érs e k68: Achilles mester, Patak-i plébános előtt Benedek, Újhely-i (de Nova villa) perjel jelenlétében Sada és felesége, Karachuna azt vallotta,
hogy mivel nincs örökösük, a Szent Egyed egyházat teszik örökösükké, hogy az ott élő
pálo sok k ö n y örö g jen e kér e t t ü k és nevük kódexeikben megmaradjon,
s a nevezett egyháznak a Zedluch és Nouka között levő, saját költségükön és fáradságukkal
ültetett szőlőt adományozzák olyan kikötéssel, hogyamíg csak élnek, élvezhessék a szőlő
hasznát, s csak haláluk után szálljon a szőlő a Szent Egyed egyházra.
A rend 1308-ik év december 13-án kapta meg a végleges lehetőséget, hogy Szent
Ágoston Reguláját Gentilis69 legátustól, s őket Szentkereszt remetéinek 1308-ban is, amikor
Gentilis 70 bíboros engedélyezi a terjeszkedést, az új kolostorok alapítását, "Eremitae S.
Crucis"-nak nevezi őket. Hasonlóképpen engedélyt adott, hogy szerzetesi szabályokat alkossanak. 1309-ből van adat arra, hogy pünkösdkor ott tartották az évi nagykáptalant. nem adták
ki újra a szabályzatot, hanem csak bizonyos részeket foglaltak össze. Később XXII. János pápánál István rendfónök újra kieszközölte a rend megerősítését, Szent Ágoston Regulájának újra jóváhagyását. XXII. János-papa (1316-1334) a magyar püspökökhöz írt levelében ''fratres
S. Pauli primi Eremita~alias
dicti de S. Cruce in Eremo"-t említi a rendet. A (fratres
heremitarum ordinis s. Augustini) nem tévesztendő össze aMagistri Augustini Canonici
Ecclesiae, vagyis Ágostonos Kanonok rendjével, akik ebben az időben szép számmal találhatóak voltak az országban. László vajda a magyar Szent Korona, történetében ujjat húzott a pápai követtel, Gentilis bíborossal, bár egyházi kiközösítés és tilalom volt a merészségének büntetése. László vajdával, Károly Róbert király kénytelen volt úgy egyezkedni, mint fejedelem a
fejedelemmel, békér kötni vele és nagyrészben szentesíteni eddigi hatalmaskodásait. László
vajda mindezt oly ügyesen végezte, hogy utóbb ugyanazon Gentilis bíboros, mint kedves fiának kedvéért, erdélyi püspöknek egy Domonkos rendi barátot nevezett ki. László vajda aztán
csorbítatlan hatalommal bíró úr maradt mind halál~ig. Indítéka, hogy a későbbi kapzsi politika
fiain akarta visszanyerni, amit atyja révén elvesztétt. Nagy előrelátással történt: még 1340-ben
is félelmes hatalommal bírt még későbbiekben is a vajda fiak pártja. A magyar történetírás
68Lásdmég: Tamás esztergomi érs;k 1311. október 3-á;;-kelt oklevelében.
69Kékesi értekezlet. Visegrád közelében a pálosok kékesi kolostorában 1308. nov. 10. találkoztak egyezkedés céljából
Gentilis bíboros pápai követ és Csák Máté.
7°Gentileda Montefiore bíboros, ferences szerzetes.
XXXVIII. Eremitae S. Pauli, in Hungaria reguiam S. Augustini profitentur. A. 1308.
Dilectis in Christo filiis,.J'.riori Prouinciali, Fratribus S. Crucis de Eremo, per Hungariam constitutts, tam praesentibus,
quam futuris, in perpetuum. Qui saecularia desideria abnegantes ad coelestia promouenda festinant, se subdendo
regularibus disciplinis, sunt non immerito in suis votis efficaciter promouendi, vt inceptum cursum eo facilius valeant
feliciter consummare; quo sibi viam propositam perspexerint certiorem; et praecipue, qui camem suam cum vitiis et
concupiscentiis crucifigere cupientes, pro crucifixi gloria, saeculi vanitate relicta, sub regulari habitu, spontanee virtutum
domino famulantur. Saepe petitio vestra nobis exhibita continebat, quod quondam Prouincialis, et alii Priores, ac Fratres
dirersorum locorum vestrorum, olim ad felicis recordationis Vrbani lY. praesentiam accedentes, sibi humiliter supplicarant,
vt eis reguiam B. Augustini, ad quam de cultu eremitico se transferre cupiebant, concedere dignaretur; quorum precibus
misericorditer annuens, bonae memoriae Paulo, Wesprimiensi Episcopo, suis dedit literis in mandatis, vt eis, dummodo, de
quibus sustentari possent, facultates habeant, reguiam ipsam apostolica auctoritate concederet, si ei expediens videretur; et
quia per inquisitionem ipsius Episcopi compertum extitit, quod tunc temporis non erat eis competentia facultatum, quae
sufficeret ad obseruantiam regulae memoratae, concessioni huiusmodi supersedens, eadem auctoritate indulsit eisdem, vt in
praedictis locis et domibus, quibus tunc erant tanquam licita collegia, in cultu eremitico liceret ipsis de caetero domino
famulari. Cum itaque in tantum, vt asseritis, vestrae largitione diuina excreuerint facultates, quod de ipsis potestis iuxta
exigentiam ipsius regulae, congiue sustentari, vobisque non liceat auctoritate propria nouum Ordinem instituere, aut etiam
recipere aliquam de regalis approbatis; nobis supplicastis humiliter, ut eandem S. Augustini regulam, per quam in salutis
semitam valeatis dirigi, ab eo, qui via, veritas et vita est, vobis concedere dignaremur. Nos itaque vestrum pium et fixum
propositum attendentes, dignumque arbitrantes et congruum, vt loca religione conspicua, apta obseruanuantiae regulari, in
quibus feruet charitas, refloret honestas, virtutum plantaria, per bonum operum studia, et praeclara merita sanctitatis iugiter
reuirerescunt, approbatae religionis insigniis efferantur; vestris piis precibus annuentes, dictam S. Augustini regulam, vobis
auctoritate, qua fungimur, duximus concedendam: statuentes vt eadem a vobis et successoribus vestris, perpetuo futuris
temporibus inuiolabiliter obseruetur (seqitur ipsa regula) Anno MCCCYlII. Anna!. Ord. S. Pauli Eremitae Libr. 1. cap. 5. p.
101.
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komolyan figyelemmel kíséri László vajda minden nyomát, s a kérdés fázisait is, mely származásával és nemzetségével foglalkozik.i'
1319-ben, Márton egri püspök: Eger72 Márton egri püspök Szent László király ereklyéi iránti tiszteletből és Fülöp mester szepesi ispán kérésére a középnémeti közelében levő
remeteségben épült Szent László kápolnának, a kápolna ünnepén 40 napi búcsút engedélyez
és a kápolnában való temetkezést. A búcsút mindazok a hívők kapják, akik javaikból a kápolnának, az ott élő szerzeteseknek alamizsnát adnak.
1320-ban, Tamás esztergomi érsek: "Esztergom73 Tamás esztergomi érsek tudtul adja, hogy a Szent Agoston rendjéből való Egyed remete a maga, szülei és összes rokonai lelki
üdvéért az Abaúj megyei kázépnémeti falu közelében Szent László király tiszteletére a Hernád
nevű víz szigetén kápolnát épített, bemutatta Fülöp mester szepesi ispán oklevelét, hogy írja át
és erősítse meg Márton egri püspöknek a kápolna részére búcsút engedélyező, az 1319. augusztus 12-én Egerben kelt oklevelét.
Mivel Egyed remete a saját pénzén ilyen dicséretesen megépítette a Szent László király kápolnát és Szent László király ujja középső csontját, 74 amelyet Imre, néhai váradi püspök
75
Felhévíz faluban véletlenül elveszitett. Egyed remete pedig megtalált, a kápolnának adományozta, ahogy erljil?1naga Egyed remete az érsek előtt személyesen megjelenve beszámolt, továbbá az érsek/által tartott vizsgálat során a felhévisi (Calida Aqua) Szentháromság
egyház
kereszteseitől is úgy értesült az ereklye megtalálásárál,
ahogy azt Egyed testvér előadta, mivel
a szentély'" Egyed testvér jelentése alapján dicséretesnek látszik, a Szent László király ünnepén a kápolnához zarándoklóknak
s az ott alamizsnát osztóknak egy évi, s 40 napi búcsút engedélyez. Továbbá biztosítja Egyed testvér számára azt a kegyet, hogy ugyan a rend zsinatján
köteles megjelenni, de sem Fülöp mester szepesi ispán, sem más világi bíró előtt perbe nem
foghatjákrnánem az érsek bírósága elé tartozik, ám mégis Fülöp mester, a kegyura védelme
alatt áll. Ha valaki az érsek rendelkezéseivel
ellenkezőt merne cselekedni, a mindenhato isten,
szülőanyja, valamint Péter és Pál apostolok, Mindenszentek és Szent Adalbert haragját vonja
magára, s emiatt az érsek által kimondott kiközösítés és anathema alól csak az Apostoli Szék
oldozhassa fel. "
1358-ban, Vis e g r-á d:77 "Lajos király, Benedek mesterhez, Visegrád várnagyához
és Pilis megye comeszéhez. A Szent László tiszteletére emelt Kekys-i (Kékes-i) pálos-kolostor
szerzeteseinek II kérésére, mint alamizsnát, nekik adományozta a Szentendre királyi birtok terűletén, a Kekyspataka (Kékes-patak) vize felett lévő, már majdnem összedőlt malmot és ezen
malom felett ugyanazon a vízen egy malomhelyet, amelyeket teljesen kivesz a visegrádi várnagyokjoghatósága
alól. Meghagyja tehát a várnagynak, hogy vagy ő maga, vagy más királyi
ember útján iktassa be azokba a nevezett szerzeteseket, királyi adomány címén. Ha a királyi
jobbágyok közül valamelyik valami jogot formál az eladományozott
malmokhoz, azokkal mutattassa be okleveleiket, és azok alapján hozzon a király nevében végleges ítéletet. "

Tulajdonképpen a pálosok esetében 1262-től már nem remetékről, hanem szerzetesekről beszélhetünk, hiszen ekkora renddé szerveződtek.
A remetéknek atyja és lelki vezetője lett. Ebben a tanítványi körben, mely Özséb körül alakult, István és Benedek remeték váltak ki. Ozséb fáradozása folytán, mind arra a gondolatra jutottak, hogya szerzetesrendek példájára közös elöljárót választanak. Össze is gyűltek
és 1250-ben Özsébet fejükké választották. Ez után Özséb Rómába (1262) ment, hogya szerzetalapításhoz elnyerje a Szentszék jóváhagyását. Itt pártfogásába vette Aquinói Szent Tamás,
I

'

••

71Ipolyi Arnold: Magyar szent korona, 41-89. p.
72Agria.
73Strigonium.
74(costam seu articulum medium unius digiti).
75CalidaAqua.
76Sanctuarium.
77... in Visegrad. feria sexta proxima a. dom. Letare.
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így nem sokára IV. Orbán pápa78 jóváhagyta a rendet, melynek ideiglenes szabályaival Pál
veszprémi püspököt bízta meg. Boldog Özséb79 (1200 elején-1270. január 20.) a rendet Remete Szent Pál oltalma alá helyezte. A rend első tartományfőnöke Özséb lett 20 évig viselte a
rendfőnöki tisztet.
Maga Özséb az esztergomi zsinaton így írta magát alá: "Remete Szent Pál szerzetének provinciálisa". Halálos ágyán szerzettestvéreit a szabályok pontos betartására, testvéri
szeretetre és jó példaadásra buzdította. 1270-ben halt meg a szentkereszti monostorban, ajkán Jézus Krisztus és Szűz Mária nevével. "Boldog Özséb a pilisi hegyek szent remetéje. Az ő
élete és szelleme adja a Pilisnek azt a varázst, minővel Szent Antal, Remete Szent Pál és Szent
Makárius Egyiptom hegyeit és pusztáit töltötték meg. A magyar katolikusoknak a Pilis szent
h egy. ,,80
Özséb utódja Benedek atya után István rendfónök Lodomérhez.t' az esztergomi érsekhez fordult a megyei zsinaton azzal a kéréssel, hogyamegyéjében remeték számára meghatározott életszabályokat alkosson, a pécsi és veszprémi püspökök példájára. Az új szabályzat szolgálja a Pálos Rend továbbfejlődését a főegyházmegye területén, amelyet 1294-ben
Lodomér, esztergomi érsek, készített el. Majd 1297-ben, András egri püspök is úgy rendelkezik, hogy az ő egyházrnegyéje.területén élő pálos szerzetesek számára is kötelezővé teszi a
szabályzatot.Y A konstitúeió liturgikus vonatkozásai csekélyek, emiatt feltételezhetjük, hogy
a zsolozsmázás és az egyéb istentiszteleti tevékenységek olyan folyamatosságot és kialakult
szokásokat alakítottak ki már erre az időre, hogy nem volt szükséges újabb utasítást adni
ezekre vonatkozólag. A rend a végleges egyházi jóváhagyást 1308-ban kapta meg. Remete
Szent Pálhoz83 való ragaszkodásuknak az oka, hogy nem csatlakoztak az Ágostonos Kanonok
Rendjéhez, bár ők mindig Szent Ágoston Reguláját akarták követni.84 Már korábban Szent
Ágoston is, a saját kolostorának életét is olyan jól kidolgozott, szigorú szabályzattal irányította, mely hosszú időre példaképül szolgált más kolostorok számára.
Prohászka püspök azt írja, hogy kezdjük mindig vidáman a napot (Élő vizek forrása).
Ezzel az öröm-antifónával kezdi a pálos remete ősidőktől fogva a napot: " Örülj Istenszülő
Szeplőtelen Szűz! /Gaude Dei Genitrix Virgo Immaculata! ,,85 - Ezzel fejeznek be86 mindent
ma is: "Kegyelmek Anyja Mária, Irgalmas édes Szűzanya! Az ősgonosztól oltalmazz, haláltrák: on zrga
. 1mazz ... 87
ora
"A tudományokban és jámborságban kitűnő rendtagokat oljJQnhelyre és hivatalba
ossza be (a rend vezetője), ahol bőségesen kamatoztatja tehetségét. ,,8

Sotto Urbano IV (29 agosto 1261 - 2 ottobre 1264)
Boldog Özséb tiszteletéről. In: Keresztény Élet 1999. március 13.IV/20; Pázmány Péter írásában is, a boldogok közé sorolja.
80 Védőszentjei
nk. Részletek a Szentek élete cirnű műből, Balanyi György - Shütz Antal - Sebes Ferenc, Szamek JózsefTomek Vince (piaristák) összállította: Kővári Károly, S. J. In. Vallás és Élet 6765 State Road Parma, Ohio. 328-330. p.
81 Lodomér
esztergomi érsek (1279-1298). A középkori magyarországi liturgiákban a nemzeti szentek officiumainak progresszív terjedése az ő érseksége alatt ment végbe. (Csapodi Csaba: A Corvina könyvtár története, Bp., 1967. p. 61.)
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Lásd még: Árpád-kori

és Anjou-kori

levelek. Xl-XIV.

század. Sajtó alá rendezte

Makkai László és Mezey László. Bp.

1960.248-249.
Magyar Pálosok. Il. Pálos emléknap a 750 éves Pálos Rend tiszteletére és Árva Vince atya emlékére. 2009. február 14.
Budapest, Magyarok Világszövetsége 2009. In: Bakk István:.A pálos regula. 700 éves a magyar pálos életrend 1308-2008.
83 Gyöngyösi
Gergely: Decalogus de sancto Paulo ... c. munkája, 10. sermojában elbeszéli Szent Pál első remete földi maradványainak Magyarországra hozatalát (1381) In. Vatikáni Könyvtár.
84 Az első kolostort
melyben a szerzetesek életrenddel, azaz, szabályzattal, Regulával irányítottak, a Szent Pakhomiosz alapította és Dél-Egyiptomban
volt. A IV. századtól kezdve a római birodalomnak nemcsak a keleti, hanem nyugati részén is
létrejöttek az első kolostorok. Szent Ágoston is meglátogatott néhányat Itáliában, majd afrikai szülővárosába, Tagastéba
visszatérve maga is alapított kolostort.
85 Ceremoniale
seu Rituale Ordinis S. Pauli l. Eremitae ... = Első Remete Szent Pál rendjének szertartásáról avagy rítusáról. ..
86 Bálint Sándor: Ünnepi Kalendárium,
323.
87 Maria mater gratae: kegyes Szűzanya.
88 Első Remete Szent Pál konstitúciója
5. Fejezet 303. §.
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Benedek atya csúti, majd római perjel, rendje érdekeit is erősen védelmezte a Szentszék előtt. Ungvári vikariátusa idején pedig sok kiváló szerzetest nevelt rendjének. Működtek
a rendi főiskolák is, és az egyetemekhez hasonlóan, studium generáléknak nevezték. Innen a
kolostorok legkiválóbb növendékeit tanulni küldték, de előtte alaposan előkészíttettek a külföldi tanulmányokra. A mohácsi csatavesztés után, az l526-ot követő években, a ferencesek
az esztergomi főiskolájukat Váradra menekítették. Tudjuk, hogy később Váradon a pálosok a
püspöki szemináriumokban a filozófiát és a teológiát tanítottak. A XVII. századtól kezdődően
az egyházmegyei szemináriumok vezetését is egyre inkább a szerzetesekre bízzák.
A rendek vezetői mindig nagy súlyt fektettek arra, hogy a kolostorokban legyen mindig megfelelő számú tanult szerzetes.
A Fel ném e t i n 1347-ben, alapított kolostorával kapcsolatosan a legutóbbi kutatás (1980-1982) között az ásatást vezető régész érdekes kérdést vetett fel,89 amint a föltárás
során a XIV. századi templom alapfalain belül egy korábbi, még a XIII. századi kisebb templom, kápolna nyomai is ismertté váltak. Fodór feltételezése szerint itt is remete-telep létezett,
s a föltárt korai templomot használták az első időben. Ez késztette Lőrinc szentkereszti perjelt,
István prior provinciálist és más szerzeteseket arra a kérésre, hogy 1297-ben András püspök a
regula használatát engedélyezze az egri egyházmegyében. Eszerint az itteni első remetetelep
alapítója maga Andraregri püspök volt.
1392-ben, IX. Bon i f á c páp a Alörsi Mátyás székesfehérvári kanonoknak a fehérvári Szt. Miklós-prépostságot adja, amely az előző prépostnak a Pálos-rendbe lépésével
üresedett meg. 90
V. Már ton páp a értesíti az esztergomi érseket, a zágrábi és az erdélyi püspököt, hogy a jelen levelében megerősítette XII. Benedek oklevelét a pálosok kiváltságairól.
Egyben meghagyja nekik, hogy ők együtt, vagy külön, vagy megbízottaik által az ő pápai tekintélyével védjék meg őket. Az ellentmondókat egyházi fenyítékkel sújtsák."
V. Már ton páp aGy ö r g y nek, a pálosok generálisának és ezen tisztségben
utódainak engedélyezi a hordozható oltár használatát, és per vos vel alium sacerdotem
idoneum missam et alia divina officia sine/iuris alieni preiudicio in vestra et familiarurn
vestrorum domestieorum presentia.celebrare vel celebrari facere.92
Vis egr á don az első kolostort 1046-1060 között Szent András tiszteletére alapította 1. András király, bazilita szerzéfeseknek. 1221 körül bencések vették át. 1493-ban II.
Ulászló király adta át a pálosoknak, akik 1541-ig lakták.93 Az 50 év pálos birtoklás alatt a
szerzetesek valószínűleg teljesen átépítették, mert az ismert alapfalak egy egységes terv szerinti későgótikus kolostor Rendszert mutatnak." Az 1923-as évben a feltárt romok az üdülőépítéskor eltűntek.
A pálosok Remete Szent Pál ereklyéinek hazahozatalának tiszteletére öröméneket
énekeltek:

/

Fodor László: A Felnémet-Almárvöl~y
Mária-Magdolna
kolostor feltárásának eredményei,
rendtörténeti tanulmányok, sorszerk. P. Arva Vince OSP, Csoma, 1994. 165-177. p.
90 Mon. Vat. If3. 187.; Mon. Rom. Ves pr. II. 283.
91 ELTE Könyvtár, Liber viridis, Chartularium,
bullarium (ELTE Kt. f. 18b-20b.)
92 ELTE Könyvtár, Liber viridis, Chartularium,
bullarium fol. 3b.
93 Invertárium 86. p.
94 Guzsik Tamás
89

In: Varia Paulina I. Pálos
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"Sancte Paule Eremita
Informorum spes et vita

Fac ma digne teleudare
Venerari et amare
Perpetum memoria
In adversis sis protector
Madiator, dux et rector
Ne cum pravis condemnemur,
Imo tecum gloriemur
·
. ,,95
1
n coe 1esti patria.
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Azt, hogy milyen jó szellem
uralkodott a pálos kolostorokban és milyen befolyást gyakoroltak a lelkipásztorkodásban, leszűrhető abból, hogy életmódjukat sokan megkedvelték.és beléptek a magyar -rendbe.
/'
Példájukat az országban sokan
követték. Gyéressy Ágoston, Özséb atya
újkori életrajzírója így emlékezik a rendalapítóról:
"A bölcsességről, s az isteni dolgokról való főiskolákat elvégezte, minden szorgalmatosságát oda irányította, miképpen készíthesse el magát legjobban Isten igéjének gyümölcsöző
hirdetésére, ezért különös áhítatos életre adta magát, úgymint hosszas imádságokra, böjtölésekre, testi sanyargatásokra és minden egyéb jóságos cselekedetek beteljesítésére, melyre a
szívében buzgó isteni szeretet ösztönözte. Nagy tisztelője volt a Boldogságos Szűznek ... Sohase látszott szomorúnak vagy kedvetlennek, hanem mindenkor vidám szívvel és szóval beszélt
és tisztelt másokat ... ".96
1393-ban, a pécsi Szent Erzsébet Menház igazgatója (hospitale pauperum) Gallus pálos szerzetes.
1430-ban, Magyar Mihály pálos szerzetes (Sajóládról származott), Párizsban tanult és
általános érdeklődésre számottartó előadásokat tartott Mária Szeplőtelen Fogantatásáról."
1425-ben, Z sig mon d király: "megengedi, hogy a Szt. Korona iurisdictiója alatt
levő pálos-kolostorok részére "quilibet nobilis vel baro seu quevis alia cuiuscunque
condicionis dicti Feiiii nostri persona" bármily birtokot életében vagy végrendeletileg ha,
hasson. 98
gyomanyoz
A pálos szerzetesek hazánkban, annak minden harci viszontagságait a zavarokat, a
nyugtalanságokat, üldözéseket és az egyéb bajokat közösen viselték a népességgel, a derék
szerzetesek készen voltak küzdeni és feláldozni életüket a magyar hazáért: Visegrád,
(Istvánffy: Historia Regni Hungariae, Lib. VII. ad finem; Brodarics István kortárs írta: " Visegrád várát pedig, a királyi korona őrzőhelyét a pálos szerzetesek tartották meg a környékbeli falvakból és közeli pálos birtokokról menekült várvédő jobbágyokkal... "J Szentjobb,"
Buda feletti Szent Lőrinc,lOo Hadnagy Bálint, Fráter György.l'" Fűzér mellett Szőkepuszta

Kürz A: A pálosok története 7. függ.
Gyéressy Agoston
97 In: Karácsonyi János: Magyar Egyháztörténet,
p. 71.
98 1425. szeptember 9. Zsigmond király
99 Bunyitay
Vince: Váradi püspökség története, Nagyvárad, 1883. Il. köt. 473; 460-465. p., 1. köt 383-410. p.
100 25 szerzetes
hátra maradva védte a monostort a törökkel szembe, addig a többi pálos pedig el tudta menekíteni
tor kincseit és a saját életüket. In: Vitae fratrum 1526 (83. fej.)
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a monos-

Cseppelényi György, Sütő Lőrinc, Dubniczky Gergely, Máriavölgy Barilovics Lajos, Berzeviczy Lajos, Leipold Benedek, Ladány László, Lányi László, Újhelynél Thököly ostroma:
Szörény Ágoston, Bessenyei Márk, Török Mátyás (Remete) Török Márton, (Elefánt, Újhely)
Zsigmond atya (Villye) stb.
Török harci gályák Visegrád ostrománál.

1526 előtt a Buda fölötti
Szeritlőrincen a pálos szerzetesek, a
"fehér barátok" legnagyobb, legvirágzóbb monostora, tulajdonképpen
"
aftomonostor
vo 1t. 102
A rend főnökének állandó
lakóhelye, ahol 300-500 szerzetes
élt. Mátyás király, Peczel-i Benedek
királyi jogügyigazgatóhoz és hivatali utódaihoz: "A Budafeletti Szent
Lőrinc kolostor pálos rendi remetéi
panaszára, mely szerint a Szent Lőrinc kolostor és az országban másutt levő kolostoraik birtokai miatt
általuk mások ellen, vagy mások által ő ellenük indított pereik vitelére - minthogy az Isten szolgálatában és a szentséges dolgok
olvasásában is el vannak foglalva -, mint patronusuk és gyámjuk (Mátyás király) elrendeli,
(J 467. április 14.) hogy miután a Szent Lőrinc kolostort és az összes magyarországi pálos kolostorokat birtokaikkal és a királyi kúrián folyó összes pereikkel együtt különleges oltalmába
vette, valahányszor kérik őket, a királyi kúrián folyó pereikben mindannyiszor legyenek segítségükre és pereiket folytassák le és azokat védelmezzék. "
Salamon fia: Mihály székely iSRán előtt Zakalws János minden ingó és ingatlan vagyonát a székelyházai pálosokra hagyja. 03

101 Dr. Balpataki Béla sajóládi plébános: Fráter György nyomában. Magyar Nemzet, 1984. január 13. "Lippán emlékeztünk
meg arról, hogy Fráter György 1551. november 13-án foglalta vissza a várost a töröktől az egyesített nemesi-nemzeti hadsereggel, és itt adta át neki a pápa követe a bíborosi kinevezést.
102 Frater Emericus: A fehér barátok, A Pál os-rend vázlatos története. Magyar Szentek Nagy Képes Naptára, 1908.
103 Doc. Art. Paul. (DAP) 2. 44 és az Inv. Paulinorum conv. pag. 56.
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Thuróczy J.: Krónika - Mátyás király. 104

Mátyás időszakában biztosan adatolhatóan működő kolostorok:
KOLOSTOR
Alapítás
Működés
BADACSONY
BAJCS

Badacsonytomaj
Nagytótfalu

BAUMGART, KERTES, Sopronkertes?
BEREG
BODROGSZIGET
BOLDOGKŐ
CSÁKTORNYA
CSATKA
CSÚT
DÉDES
DIÓSGYŐR
ELEFÁNT
ENYERE
ESZÉNY
FEHÉRE GYHÁZA
104

1542

Szent Imre
Mindenszentek

1526-tóJ

Szent Üdvözítő,
Szűz Mária
1553-1561 Szűz Mária
1543
Szent Kereszt
1393
?

Nizsnij Remety
Backi Monostor
tört. Krassó ma:
Románia
Senkovec

1329 e.
1282 e.
1393 e.

Komárorn- Esztergom
vm.
Bp. XXII. ker. ? [Esztergom]
Miskolc-Ómassa
Misko lc-Diósgyőr
Homé Lefantovce

13571361
1264

1552

Szűz Mária, Mindenszentek
Szűz Mária

1541

Szent Euszták

1295 e.
1304
1369 e.

1530-1540 Szentlélek
1545-1549 Krisztus Teste
1548
Keresztelő Szent
János
Szent Megváltó
1543

1376

Óhíd,
1336(T öttösenyere)
1339
Javorove (ma: Ukrajna); 1358 e.
Szabolcs
Bp. III.ker.?
1480

Matei Corvin Johannes de Thurocz fl37
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1263 e.
12801283
1475

Templom és kolostor titulusa

1540

Szűz Mária

1526-1541 Szűz Mária

FELNÉMET

Eger, Almárvölgy

GOMBASZEG
GÖNZ

Pelsivec
Telkibánya

GÖNZ
GÖNZ
HÁROMHEGY
HENYE
KALODVA

Ispotály
Ruszka
Martonyi (BAZ m.)
Balatonhenye
Cladova

KÁPOLNA

Oradea=N agyvárad

KERESZTÚR
KŐSZEG

Pilisszántó
Batina

KÖVESKÚT

»>

)?arfÖld, Kőkút

LÁD
MÁRIAVÖLGY
MINDSZENT
MONYORÓKERÉK

NOSZTRE
ÖRMÉNYES

Sajólád (BAZ m.)
Thal, Marinka
Balatonszemes
Kulhm, Eberau,
Ausztr.
Szilágynagyfalu
(Nusfaláu, ma: Románia)
Márianosztra
Kehida

PATACS,l.

Ürög, Jakabhegy

PATACS, 2.
PORVA

1346l347
l371
l365l371
1450
l338
1341
l365 e.
12721290
12801294
1245 e.
l327l333
1263 e.

1552
1555
1540

Szűz MáriaMagdolna
/Szűz Mária
Szűz Mária

?
1548 e.
1550
1548
1541

Szent Katalin
Szent Katalin
Szűz Mária
Szent Margit
Szűz Mária

1552

Szűz Mária

?
1526

Szent Kereszt
Szent Megváltó

XVI. sz.

Szűz MáriaMagdolna
Szűz Mária
Szűz Mária
Mindenszentek
Szent Berek, Szűz
Mária
Szűz Mária

l387
l377
1323 k.
1473 e.

1543
1557

1413

1602

l352
1263 e.
1225 k.

1543
1578bérbe
1543

Pées
Veszprém m.

1334
1427

1543
1546

REGÉC

Erdőhorváti

1307 e.

1547

REMETE

Remete (Máramaros, ma:
Románia)
Nagyszakáesi (Somogy)
Városszalónak,
Stadtsehlaining
Sincraiu de Mures
(Marosszentkir. )
Sáska, Bakonyszentjakab
Jofa, Fughiu, Fugyi
Kesztölc-Klastrompuszta
Birján (Gyula,
Olasz)
Kékes, Pilisszentlászló
Pilisszentlélek

1363

1554

1263 e.
14641465
l351l371
1263 e.
1325 e.
1245 u.
1295

1543-1580 Szent Domonkos
1550
Szűz Mária
1566

Szűz Mária

1563
1566
1526
1541

Szent
Szent
Szent
Szent

1295 e.

1543

Szent Kereszt

1295

1526

Szentlélek

NAGYFALU

»>:

SZAKÁCSI
SZALÓNAK
SZÉKELYHÁZA
SZENTJAKAB
SZENTJEROMOS
SZENTKERESZT
SZENTLÁSZLÓ
SZENTLÁSZLÓ
SZENTLÉLEK

1526

Szűz Mária
Szűz Mária
Szent Jakab, Szűz
Mária
Szűz Mária
Szűz Mária, Szentlélek
Szent Fülöp, Szent
Jakab
Szűz Mária

Jakab
Jeromos
Kereszt
László
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~---------------------------------------------------------SZENTLŐRINC

Buda melletti

SZENTMllIÁL YKÖVE (Tóti=Tauti)
SZENTPÁL
Somogydöröcske,
Zenlewol
Pogányszentpéter
SZENTPÉTER
SZERDAHELY
TISZTABEREK
TOKAJ

Kaposszerdahely
Kaposszerdahely
B.A.Z.m.

TOLD
TORNA, Jenő

Karás- Toldpuszta
Tüskevár

TORONYALJA

Kóspallag, Pusztatorony
Kurityán B.A. Z. m.

ÚmÁZA

12901300
1363
1333

1541

Szent Lőrinc

1555
1542

Szent Mihály
Szent Pál remete

13421382
1335
1335
1411 e.

1548

Szent Péter

1384
13101315
13521381
1408

-:

ÚmELY
UNGVÁR
UZSA

Sátoraljaújhely
Uzshord, (ma: Ukrajna)
Lesenceistvánd

VÁLLUS

Szentrniklóskút

VÁZSONY

Nagyvázsony

VERESMART

Pálosveresmart, Abasár
Heves m.
Somogyvámos- Remete
Valkája,(Vovkove, Ukrajna)
Sopronbánfalva

VETAHIDA
VILLYE
WONDORF Lakfalva,
ZSÁMBÉK

Pest m. tört. Pilis
vm.

~

1258 k.
1384
13201333
XIII.sz?XIV.
14801483
1304

Szent László
1548
Szent László
1548
1536-1537 Szűz Mária, Szent
Anna
1542-1552 Szűz Mária
1514
Szűz MáriaMagdolna
1543
Szent Mihály
1540-1549 Keresztelő Szent
János
1530-1562 Szent Egyed
Krisztus Teste
1587
1572

Szentlélek

XVI.

Szent Miklós

1552

Szent Mihály

1571-1590 Szent Pál
k.

1310 k.

1555

Szent Miklós

1380

1493

Szűz Mária

1482

1532;
16101541

Szűz Mária

1475

Keresztelő Szent
János1os

1464-ben, Mát Y á s kir á 1y: "Mátyás király, János esztergomi érseknek érdemeire és hűséges szolgálataira való tekintettel, különösen a Szent Korona visszaszerzése ügyében
tett fáradozásaiért teljes egészében átírja, jóváhagyja és megerősíti V László királynak 1456.
dec.23-án kelt, Sólyomkő adományozását magában foglaló oklevelét. "
Mátyás király bizonyítja, hogy eléje járult a Baranya megyében, a Duna mentén, a
Szent Megváltó tiszteletére épült pálos .kolostor szerzetese; István testvér és az egész konvent
nevében bemutatta előtte a királynak titkos pecsétjével ellátott oklevelét, melyben a királya
saját és király-utódai, továbbá apja: Hunyadi János, volt kormányzó, besztercei örökös gróf,
és a testvére: László besztercei Örökös gróf, meg az édesanyja: Erzsébet lelkiüdvéért bizonyos
intézkedéseket tett a nevezett kolostor javára, kérte, hogy a király az oklevelet és annak egész

105 A működés
sorában az újra indítási idő, ilL az átépítés ebben a listában nem szerepeL Guzsik Tamás: A pálos rend építészete a középkori Magyarországon. Bp., Mikes Kiadó, 2003_
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tartaimáttegye a magáévá, írja azt át a kolostor részére privilegiális formában szóról-szóra, és
tegye azt részükre örökérvényűvé. A király a bemutatott oklevelet minden változtatás nélkül
szóról-szóra privilegiális formában átírta, annak minden pontját megerősítette, és a nevezett
kolostorrészére örökérvényűvé tette. 106
A Szentjobbon, 107(1083-1093 között) Szent Lász1ó király által alapított bencés monostort 1498-ban II. Ulászló király és Váradi Péter adta át a pálosoknak.l " 1556 körül szűnt
meg."Ma a helyén széthordott tégla törmeléke látható. Építészetileg érzékelhető részlete nem
maradt.,,109Ennek romjai 2004-ben kerültek újra napvilágra.
A bencéseknek a tatárjárás előtt Erdélyben 10-12 kolostoruk állt, és a legjelentősebb
a Várad melletti szentjobbi és a kolozsmonostori apátság. A pálosok a szentjobbi monostort
átvették a bencésektől. A pálosok országos népszerűsége, kitartó munkássága nyomán. 1493ban, őket azért hozták Szentjobbra, hogy az első apostoli király dicsőséges kezeinek méltó
őrei legyenek. Továbbá azért is megkapták ezt a kegyhelyet, hogy Szent László király monostorának régi fényét és régi tisztességét visszaszerezzék. 110Mind a szent-jobbi 111 monostor,
mind egyéb monostoraink, a keresztény műveltségnek, a mindennapi munkának, a tiszta erkölcsiségnek a méltó tűzhelyek, s e tűzhelyi ápolásában telt a szerzetes élete. A pálos atyák a
fiatalrendtagokat nevelték~kiket az idősebbek misézni és zsolozsmázni tanítottak, de a hiteleshelyi kancelláriákbaaa világi írástudók, a jogtudó nótáriusok képzésévei is foglalkoztak.
Főfoglalkozásuk az oltár szolgálata és Isten imádása volt, legédesebb álmukat is
megszakítják, s, éjszaka ott térdelnek a szentegyház hideg kövén, hogy az isteni áldást könyörögjék le az álom karjain szunnyadó magyar világra.
Szentjobb szerzeteseinek még egy külön foglalkozásuk is volt: ők voltak valószínűleg
a birtokhoz tartozó többi falvakban is a nép lelkészei. Az apátúr mellett ugyanis külön szentjobbi plébánosról.nincs emlékezet, sem a pápai tizedjegyzékben, sem az egyéb történeti forrásainkban..
1484 után Szent Pál remete szerzetének tagjai a királyi engedelemmel és Várad püspökénekjóváhagyásával az apátság monostorába beköltöztek.
A pálosok országos népszerűsége, kiváló erényeik, szorgalmuk és rendíthetetlen hitbelimunkásságuk hozzáj árult, hogy.ha nem is régi fényét, de legalább régi tisztességét visszaszerezzék, és méltó őrei legyenek Szent László királyi monostorának.
Azonban e kettős cél elérésére- Szent Pál remetéinek már nem sok idejük volt
Szentjobbon, és még kevésbé voltak jók erre a körülmények.
1498-ban az országgyűlés kérte a királyt, hogya szentjobbi konvent hiteles-helyi pecsétjét kapja vissza, mivel nem vétség miatt vették el. De a pecsétet, úgy látszik, valamilyen
jogi szokás szerint, csak az apát kezébe kívánták adni, és kérték a királyt, hogya pálos szerzeteseket távolítsa el; és az apátságot állítsák vissza. A pálosok azonban maradtak, és így a
szentjobbi konvent hiteles-helyi pecsétjét nélkülözniük kellett. A szerzetesek ezért nem csüggedtek, hanem erélyesen hozzáláttak a klastromuk és a birtokviszonyaik rendezéséhez. Szatmár- megyében'V is részbirtokai vannak a rendnek.
1469-ben, Sza pol y a i 1 m r e szepesi ispán: "Zapolya-i Imre szepesi örökös ispán Imre frater, a Diósgyőrhöz közeli" Krisztus Teste "<kolostor konventjének vikáriusa kérésére, mely szerint Dob-i László a zemplén-megyei Harkány (Harkan) birtokon lévő részét: a
106 Datum per manus
reverendissimi
in Christo patri; domini Stephani Coloensis et Bachiensia
unitariun archiepiscopi locique eiusdem Colocensis'comitis
perpetui, aule nostre summi cancellarii.
és prelátusok méltóságsora. A szöveg elején jobb felől: Commissio propria domini regis.
107 Berettyómonostora,
(Siniob, Románia). _
108 Invertárium
61-61 p.
109 Guzsik Tamás.
110
1498. évi törvények 11. articulusa. Forrás: Bunyitay Vince: A váradi püspökség története. II. kötet
rok. Nagyvárad. 1883. p. 472.
111 Szent-Jobb a XIII. század elején a Váradi regestrum,
ismételve is, egyszerüen csak .Berettyó" név
Váradi regestrum 68 és 166. oklevél.
112 "in preediis Szent-Miklósteleke,
Tó-teleke et Marhateleke ? portiones."

ecclesiarum canonice
Megtalálható a bárók

káptalanok,

monosto-

alatt említi.
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birtok felét, melynek örökségi jogon őreá kellene szállni, a .Krisztus Teste "kolostornak akarja adni, amennyiben ő hozzájárul, a Szent Pál remete iránt való tiszteletből a saját és testvére: Szapolyai István szepesi örökös ispán nevében hozzájárul ahhoz, hogy Dobi László fenti
birtokrészét a Krisztus teste kolostornak és az ottani pálos barátoknak adja. "
il3
1470-ben, Bud asz e n t 1 ő r inc en : "apud Sanetum Laurentium in monasterio
nostro cenobiali supra Budam fundato. " Péter frater, a Szent Ágoston szabályai alatt élő remete Szent Pál rendjén lévő remete-szerzetesek
generalis perjele és az egyetemes káptalan birái a rend j ótevőj éhez: de Sancto Georgio et de Pewsing Zsigmond grófhoz.
A rendnek és a Pozsony feletti Szűz Mária kolostornak sok segítséget nyújtott, és a
jövőre is ígéretet tett, az adományozókért
szokásos könyörgéseken
kívül kötelezik magukat,
hogy az e kolostor egyházának Szent Katalin oltárán minden szombaton Mária menybemenetele tiszteletére, a többi napon pedig a miséző által választott tiszteletre az ő hozzátartozói
lelkiüdvéért misét mondatnak.
Továbbá meghagyják a fenti kolostor perjelének és az összes papfrátereinek,
hogya
fenti miséket mindenkor tartsák meg.
A zárt életformának megfelelően voltak olyan templomok is, ahol nem volt külső bejárat, csak a kolostoron keresztül volt megközelíthető:
a bejárat a sekrestyétől északra, a keleti
traktus ban nyílt. Magának-asekrestyének
is csak a templom felől volt ajtaja - a liturgiát a kolostorban bentlakó szerzetesek végezték. 1 14 A hajóhoz képest nagyon szűk diadalív hajó felőli
homlokfalai alkalmasak voltak mellékoltárok elhelyezésére (ez min. 3 fölszentelt pap kolostori tevékenységét föltételezi), de a diadalív előtt konkrét oltár-alapozások
nem kerültek elő. A
templomhajóban
szórványos temetés nyomai ismertek, a datálásukról pedig még pontos ada1
tokat nem tudunk. IS Ezek a kolostorok általában távol voltak a lakott területektől, azért, hogy
zavaratlanul folyhasson a jövőbeli rendtagok oktatása, azaz, (újoncok-novíciusok)
képzése. Itt
az oktatáson volt a hangsúly. "Bár a kolostor léte oklevelekkel J3J3-tól igazolható, a stiluskritikai vizsgálat alapján a ma látható templom inkább a XIV. század közepére, második felé-

re datálh~tó. Az ornamentális és figurális fejezetek (ÉNy-i állat-alakos fejezet, É-i fal medúzafejes falpillér-fejezete) szorosan kapcsolódik a Nagy Lajos-kori diósgyőri építkezésekhez és a
király pálos alapításaihoz (G ö n c, Nos z t re, Már i a v ö 1gy)."
Amerika felfedezése után indultak el újból, katolikus Izabella újabb kérésére 1495·
ben, Pedro Mendosa hajói -első dél-amerikai
csoportjával,
a magyar pálos atyák. A latinamerikai spanyol gyaimatokon a keresztény kultúra alapjait vetették meg. Ebben nagy szerepe
különös en asatubali rendháznak volt. Magyar fópap volt Borgia, Rodrigo, aki kardinális korában egri érsek és péterváradi apát is volt, így jól ismerte a pálosokat. Hunyadi Mátyás nevezte ki a kardinálist péterváradi apáttá, hiszen fején a Szent Koronával apostoli királyi uralkodó volt, aki egyébkent, tudottan jó kapcsolatban állt a pálosokkal. A spanyol udvartól az
újabb térítő munka folytatásához újabb pálos atyákat küldtek. Szent hivatásuk teljesítése közben sokakat lemészároltak.
Ők nem vettek részt a gyarmatosításban,
barlangokba húzódtak,
vagy a szigeteken éltek, a jézusi igazságokat tanították az őslakosoknak. A magyar pálosok által alapított argentínai és paraguay-i kolostorok még ma is fennállnak, jelenleg azonban más
szerzetesrendek birtokában. 1 16
Ismerve a királyi udvar, Zsigmond, Mátyás és a budaszentlőrinci
kolostor jó kapcsolatátll? (erről a Vitae fratrum is tanúskodik), bizonyos, hogy a Buda fölötti kolostor tagjai kö-

113 Megjegyzés:
Szent lőrinc a monostor és a pálosok temploma Remete Szent Pálnak volt felszentelve. Lásd: Szent Pál kolostor (Schier, Buda Sacra 53. Knauz, A szent Pálról czímzett budai pálos zárda. Magyar Sion 1865.920-923.)
ll. Andrés, D., Szerzetesjog,
Budapest 1999.
liS Guzsik:
Dédes, Szentlélek kolostor. Megjegyzés: Jelenleg feltárás alatt van a Dédes, Szentlélek kolostora. Kíváncsian
várjuk az eredményeket.
116 Lásd a pálos íróknál: Gyöngyösi,
Eggerer, Benger, Sztreska kolostor felsorolásokat is adnak.
ll? "Várad egy napon arra ébredt, hogy ott a török a határban.
Soha még itt törökök nem jártak. A vidéket a váradi püspökség gyenge kis erődítése védte. Ezt olyan könnyen foglalta el a rengeteg törökség, mintha játékszert tört volna össze. Valami kevés magyar lovasság odasietett ugyan, azt egyszeruen elsöpörték. Aztán jött a pusztítás és kegyetlenkedés. Vallási
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zülkerültek ki azok a tudós férfiak, akik a budai királ~i könyvtár kódexe it használták, és értékes nyomaikat hagyták benne hátra az utódaiknak. II Mátyás király sok adománya, a Pálos
Rendhez fűződő atyai, bizalomteljes kapcsolata bizonyítja, hogy őket mennyire érdekelte és
mennyire becsülte, és köztük nagyon szívesen töltötte idejét a király a szentlőrinci kolostorban.119 Ezekről a látogatásokról kedves történeteket őriznek a krónikák. A király 1466-ban
.ius gladii" -val ruházta fel a rendet.120 1489. augusztus 17-én a királya pálos küldöttét a pápa
kegyeibe ajánlotta. A pálosok a király iránt hálát érzetek, hálájukat és bőkezüségét azzal viszonozták, hogy sok könyvet írtak a Korvina könyvtár részére. 1 1
Tudományos tevékenységük mellett vallásos életükkel csaknem nélkülözhetetlen segítőtársaivoltak - országosan - a világi papság lelki gondozásának.
"A pálosok, mint mindenűtt a hazánkban, úgy Kápolnán (Nagyvárad mellett) is, rokonszenvet és tiszteletet keltének magok iránt, nemcsak az alsóbb, hanem a legmagasabb osztályoknál is. Imádságukban életök érdemeibe ajánlá
magát mindenki; a szülék örömest láták
.>
a szerzet tagjai közé lépni fiaikat, s nem egyszer magas állású férfiak is felölték e szerzet ruháját; szivesen időztek közöttök az élők, s egyházokba temetkezni kivántkoztak a haldoklók.,,/22
A korábbi idős~l([j;ökségeiből
főként a pálos és ferences szerzők meritettek. " Valóbane két rend a ferencesek és a pálosok voltak, a többi rend ugyanis a XVI. század közepén
szinte teljesen kihalt Magyarország területén ,,123 - ezt a Mályusz-ern1ékkönyvben így olvashatjuk.A töröktől meg szállott ország nagy részében még így is lelkipásztor nélkül maradtak a
katolikus hívek.
A reformáció első térhódítása idején még a tanultabbak sem, az egyszerű nép pedig a
legkevésbé tudott különbséget tenni a tanításbeli változásokban, azokat aligha értette. Az istentisztelet szokásns kellékei, a képek, az oltárok, a misemondó ruhák, a szertartások sem tűntek el egyszerre. A kéziratos emlékek tanúsága szerint a reformált gyülekezetek graduális'<'
énekgyakorlata több emberöltő múltán is megőrizte a középkori, magyarul énekelt hirnnuszok, antifónák, zsoltárok hagyományát. A reformáció megjelenésekor tovább élt a latin zsolozsma elemeit átvevő, leegyszerűsítő graduálék használata. Ugyanakkor a katolikusok is
könnyen és szívesen átvehették a protestánsok magyar nyelvű énekeit. A zsoltáréneklés szokásaa dekrétum utalása szerint azonban már aligha lehetett-a prózában fordított bibliai zsoltáraknak gregorián dallammal való éneklése. Itt már a verses zsoltárparafrázisokra is történt
utalás. Használatukat a katolikus egyház az egyszerű nép kedvéért és a vallási egység megmentése érdekében hivatalosan is megengedte. Ennek nyoma más hivatalos megnyilatkozásokban is felfedezhető.

dühükben mindenekelőtt a templomokra és monostorokra vetették magukat. Kivált a pálosok rendházával bántak el borzasztóan. [Mátyás király 1 Szeretett kijárni Óbudára, a pálosok Szent Lőrincről nevezett ódon klastromába. Ezek a barátok
egytől-egyig kedvencei voltak. Ha a pálosok Budán miséztek, mindig meghívta őket ebédre. De az udvarnál kissé elfogódottan viselkedtek. Ezek voltak a derű és közvetlen bizalmú pihenés legkedvesebb órái, mikor bekopogtatott a rendbáz ajtaján, leült közéjük a barátságos reflektóriumba és vitatkozott velük, vagy hallgatta ártatlan, ízes tréfáikat. Amit meséltek,
mindig érdekelte őt."
Gergely atya, az öreg provinciális, okos és bölcs ember volt. A király gyakran kért tőle tanácsot úgy, bogy az idős pap nem
vette észre. Beszélgetés közben ügyesen elmondott neki egy-egy problémát, mintba a fogós helyzetet akkor találta volna ki.
Gergely atya hozzászólott az elvi bökkenőhöz, és nem sejtette, hogyagyőri,
vagy a váradi püspökség egy nagyon is létező
és valóságos ügyéről mondott ítéletet. A provinciális eszét különösen az kedveltette meg a királlyal, hogy igen röviden és
magvasan tudta latin mondatait formálni. In: Harsányi Zsolt: Mátyás király.
118Érdekesség még e témában: Kájoni János csíksomlyói ferences zárda gyógynövény botanikónjának kódex lapszélbejegyzéseit Vinceffy Endre dolgozta fel. szerk. Begai Pétemé, Bp., Nap Kiadó, 2003.
119Eggerer A.: Fragnem panis corvii .
120Eggerer A.: Fragnem panis corvii .
121Pauer János: Az egyházi rend érdemei Magyarország történetében, Székesfehérvár, 1847.
122Bunyitay Vince.
123Málynsz Elemér emlékkönyv, Akadémiai Kiadó, 1984.
12'lat. vall. a mise énekelt részeit kottával együtt tartalmazó katolikus szertartáskönyv 2. a misében a szentleckét követő
zsoltárrészlet 3. protestáns énekeskönyv
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A Szent Korona és a hatalmi jelképek,

a jogar, az országalma.
Az országalma+" az uralkodói hatalmi
jelkép egyike. Az éggömb már az ókortól szerepel a hatalmi szimbólumok között. Így a bizánci
császárok és a Karoling uralkodók is, ami jól
látható az ábrázolásokon, hatalmi szimbólumként kezükben tartanak egy gömb alakú tárgyat.
Az országalma ábrázolása hazánkban a
mai ismereteink szerint a koronázási paláston
szerepel először. Az 103l-ben készült paláston
egy gömb alakú tárgy at tart a kezében Szent István és a vértanúk is. Péter, Salamon és Könyves
Kálmán királyi pecsétjén szerepel az országal126
ma.
l452-ben, járt el V. tlszló és a Szent
Korona kiadatása ügyében. Az oklevélről hártyaszalagokon ma is 82 pecsét lóg le, s mintegy
10 hiányzik. A pecsétek az oklevél felhajtott alsó
szélébe párhuzamosan vágott nyílásokból, egymás fölé négyenként akasztva lógnak le. Az eredetileg 32 magyar pecsétből már csak 25 van
meg, köztük még több-az ismeretlen gyűrűpecsét.
A magyar királyi jogar az ítélkezés, az igazságszolgáltatás jelképe. Ősi, keleti eredetű, hatalmi jelvény. A magyar királyi jogar érdekes, fóleg a buzogány alakú formájával tűnik
ki a más korabeli királyi jelképek közül. Metszett hegyikristály gömb a feje, a vésete 3 oroszlánt ábrázol. A kutatók a jogar keletkezését a metszet stílusa alapján aF á tim i dák ura 1t a
Egyiptomba helyezik. A jogar nyele mogyorófából készült.127 A jogar foglalata a 9. századra
datálható az ékszerészeti vélemények szerint is. A hegyikristály fejet két virágot formázó
aranylemez fonja körbe; a szakértők szerint a 8-9. századi Kárpát-medence, az avar kor a jelkép elkészítésének ideje.
A magyar koronázási palást eredetileg harang alakú, zárt miseruha volt, amelyet később alakítottak át palásttá. A ráhímzett donációs felirat szerint Szent István király (997-1038)
és Gizella királyné .Jcésztttette és ajándékozta 103l-ben a székesfehérvári Szűz Máriaegyháznak. Jelenleg az első adat, amelyben a palást is szerepel a Ill. András koronázásáról
szóló feljegyzés, mely szerint "a király olyan öltözékben volt, mint amilyent régen Szent István király is viselt." A Szent Korona testévé, a magyar nemesség tagjává csak az válhatott valóban, aki testtel-lélekkel beolvadt a nemzetbe.
A királyi palástot, melynek első igazán pontos és hű leírása szerint a palást egy valóságos hímzett okirat, azzá teszi a közepén végig vonuló felírat: ANNO INCARNATIONIS
XPI : M : XXXI INDICCIONE XlIII. A STEPHANO REGE ET GISLA REGINA CASVLA
HEC OPERATA ~ ET DATA ECCLESIAE SANCTAE MARIAE SITAE IN CIVITATE
ALBA

125 lat. pomum
globus. Megjegyzés: A magyar koronázási jelvények a következők: 1. a Szent Korona. 2. a koronázási palást, 3. a magyar királyi jogar, 4. az országalma, 5. a kard.
126 A kettős kereszt ábrázolása
az országalmán ill. Bélánál és Imre aranypecsétjén is szerepel. Az országalma teljes magassága a kettőskereszttel együtt 16 cm. Az egyik oldalán négyszer vágott pajzs látható, az Árpádok címere az a másik oldalán
az Anjouk címere is díszíti.
127 Lovag Zsuzsa: A magyar koronázási
jelképek. Magyar Nemzeti Múzeum, Bp., 1986. Lásd még: Csomor Lajos: Magyar
ország Szent Koronája, Vaja, 1987.
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1686-ban, Bud a visszafoglalása alatt Majthényi László pálos atya is ott harcolt gyalogos és lovas csapatai élén.
Egy bíboros, négy érsek és huszonkét püspök került ki a rend tagjai közül. Kiemelkedő egyéniségek: a magyar egység lelkes harcosa Fr. György bíboros, Borkovich Márton kalocsai érsek, Kéry János váci püspök, a békeszerető Széchenyi Pál kalocsai érsek és az alázatos Esterházy Imre. A tudományos
működés területén is kitűntek a pálosok: boldog Báthory László magyarra forCll ll'!:'" GeNII.IIALI~li\
dítja az egész Szentírást.128
~.,..wt_t'"
fl_
C-~QOO()J1,UIlt (;UJU Vl'il1It
A Báthori Biblia.
1~/a:l
Az első biztosan teljes magyar nyelvű fordítás Báthory László pálos szerzetes
munkája! Közel száz évvel
Luther Márton fellépése
előtt írta.
_/
Mivel elmélyültenÁart
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barlangban levő Biblia fordítás azonban életébe került. A vezekléstől, böjtöf'-(~.1
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léstől elgyengülve tért visz:nor ~n •.~~':; Cr.tilI1l!l
sza a kolostorba, ahol megIt. Jol<J,'" l'ht~ O;J,?/
halt. Műve Mátyás király
corvinái között is helyet
kapott. 129
Hadnagy Bálint és
a neves szónok: a rendi történetíró Gyöngyösi Gergely
és párizsi egyetemi tanár
könyveit ugyanott kiadják a
hallgatók számára. Bakk '-----==-=.'-',=-=,-=-=,,"'-",=----------------------'
István általános generális helyettes, Csanádi Adalbert: aki magyarul megírja Krisztus kínszenvedésének történetét: a sok kiváló szerzetes közül őkjátszanak fontos szerepet a rend történetében. Jeles szónok atyák: pl. Pozsonyi János, Alexovics Vazul, Csúzy Zsigmond. Az
rend eltörlésének idején országos hírnévre tett szert a tehetséges, és nagyszerű gondolkodású
~~

Zld.~
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128 Aki 1457 körül működött
és (Sacra Bibliam et plures sanctorum historias
továbbá több szentnek legendáját is magyarra fordította. Igaz az is, hogy az
László volt 1456-ben, Az eredeti kézirat a XVlIL században a felsőelefanti
a Wolf György: Boldog Bátori László és a Jordánszky-codex
bibliafordítása
128 http://krisztusvilagossaga,catholic.ro/arhivum/2008-07
IpO 1.html

in hungaricum idioma transtulit) lefordította,
első magyar nyelvü fordítás szerzője Báthory
pálos kolostorban még megvolt. Lásd még erről
(Budapest, 1879,)
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Ányos Pál, a magyar nyelv lelkes apostola Verseghy Ferenc, Virág Benedek. A drámairodalom terén a sok közül Táncz Menyhért, Péntek István nevét fontos említeni.
1784. dec. 3. Rómában látott napvilágot a breve Apostolieae Sedes auctoritas, melynek erejénél fogva a pápa teljes tekintélyével, a lengyel Stanislaw August követelésére, a lengyel pálos tartományt egyszer és mindenkorra elcsatolja Magyarországtói és rendi generálisától. A tartományból a C o n g re gat i o polo
n a Fra t rum
Ord.
S. Pau 1i
(p r i m) i Ere m (i ta e) néven kiválik. 1786. II. József eltörölte más szerzetesrendekkel
együtt a pálosokat is. A pálosoknak iskoláik voltak, filozófiájuk Arisztotelész tanaira épült és
a rendet mindenkor jellemző, erősen magyar szellemiségre. A Pálos-rendet Magyarországon
1786. febr. 7-én szüntették meg, a rend vagyonát elkobozták. "A végrehajtás lépései a következők voltak: először átvették a rendház kulcsait, majd nyilatkozati esküt (Juramentum
manifestationis) tétettek le az atyákkal, átvették a készpénzt és beszállították a kiküldő kamarához, ezt követően leltárt készítettek a kolostor összes ingó és ingatlan javairól, osszeirták a
kolostor épületét, a gazdasági épületeit, iskoláit, a világi papok bútorairól sem feledkezve
meg. Az eltörölt rend vagyonát 4 milliá 593 ezer 460 forintra értékelték.
1790. II. József halálát követően megindult a mozgalom a magyar Pálos-rend visszaállítására, a konvent még élő tagjai az 1790-91-es pozsonyi országgyűléshez folyamodtak.
1951-ben, Rúsv~étilin az ÁVR betört aSziklatemplomba, és begyűjtötte a pálosokat. Amit lehetett magukkal vittek, beolvasztották, a többit összetörték. A barlang bejáratát
két méter vastag betonfallal torlaszolták el és zárták le. Ács Ferenc István atya menekülni
próbált, agyonlőtték, majd a holttestet eltüntették; utóbb vonat kerekei alatt találták meg.
Ugyanazon év augusztusában lett vértanú Vezér Ferenc (1914-1951). Ö Mindszenthy hercegprímás segédeként sokszor több ezer ember előtt szónokolt. Letartóztatása után hónapokon át
kegyetlenül kínozták, és végül a Gyűjtőfogház udvarán akasztották fel; egyes vélemények
szerint akkor már ném élt. 37 éves volt. 1956 után Kováts Ferenc atyát az ávósok úgy összeverték, hogy végül belehalt sebeibe.
Bolváry Pált letartoztatták, ezért 1961-től 1989-ig Árva Vince atya 28 évig rendfónöki megbízottként titokban vezette a közösséget. Így ment ez 1989-ig. P. Árva Vince titokban a
magyar ~álosok vezetője. Az egyház szempontjából semmi esetre sem vezette illegálisan a
rendet. 13
Márianosztrán forditotta magyarra. Gyöngyösi Gergelyeladdig
rejtőző középkori
rendtörténetét. Ö terjesztette fel Rómába a "titkos" pálosok névsorát, akiket II. János Pál pápa
csak 1989 májusában ismert el magyar pálos szerzeteseknek és lefordította a Gyöngyösi-féle
1527-ben befejezett kódexet. Ö építtette újjá aSziklatemplomot és Márianosztrát.
A márianosztrai kegyképre őtette rá a Szent Koronát aranyozott ezüstből. Amikor elkészült a Szűz Anya fejére Szent István koronája, az ötvössel a kis Jézus fejére is készíttetett
hercegi koronát, a saját kezével is segített a tökéletes elkészítésben.
P. Árva VinceI31 atyát, Boldog Özséb szentté avatási posztulátorát idézve: "Vince
atya az egyetlen magyar alapítású szerzetesrend jellegzetesen fehér habitusát viselő férfi, a
szerzetesrendről szólva hangsúlyozta, a pálosok élete összefonódott a magyarság sorsával:
amikor az ország vérzett, a rend is vérzett; amikor az ország elpusztult, a rend is elpusztult;
amikor az ország kezdett újjáéledni, a pálosok újra kezdték az életet.,,132
sr

130
131
132

Lásd: http://www.szentozseb.hu.
Lásd még erről P. Borsos L. a Pálos Rend volt vezetőjének különböző
nyilatkozatait.
1932. okt. 14.- 2008. dec. 15. Csíksomlyón 2008. november 19-én, ért baleset következtében elhalálozott.
Faragott oltár a pálosoknak. In: Magyar Nemzet 1992. szeptember 10.
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A török hódoltság után a Pálos Rend
megkereste a kolostorait, és visszahúzódtak,
sokszor a romokból építették újjá a kolostoraikat és plébániáikat. Így Pilisszentkereszten
1766-ban építették fel a régi kolostort és a plébániát.]33
A szerzetesek a példát védőszentjüktől,
Első Remete Szent Páltól merítik, aki Istent a
sivatagi remeteségben szolgálta évekig, s így
méltán kapta a remeték atyja címet. Az ima vezeti el őket a legmélyebb istenismeretre, a krisztusi magatartásra törekvés, a megszentelődési
cél a tökéletességre irányul, ezzel .érhető el a
meító szolgálat az Úr előtt.
P. Árva Vince atya előadást tart Boldog Özsébről
és az ősi Pálos Rend történetéről.

A Konstitúció 47. cikkelyében megfogalmazva:
,,Rendünk kezdettől fogva végzett apostoli munkát is, ami kezdetben tanúságtételből,
tanításokból és imádságból állott. A történelem folyamán az Egyház rendelkezésébő/ apostoli
munkában vesz részt: az igehirdetésben, a szentségek kiszolgáltatásában saját templomainkban; sőt,/m1S'sziós és tanítási feladatot vállal. Rendünk tehát mindig nyitott volt az Isten népe
szűkségleteinek és az idők jeleinek felismerésében. Helyesen megértve tehát rendünk jellegét,
az elmélkedő és tanúságtevő imádságos életet buzgó lelkipásztori munkával egyesítjük."

Pópa 1597-ben.

Az Egyetemi Könyvtár pálos kéziratában megtalálható Remete Szent Pál saját
.,. 134 l'gy hangzi·k:
prefáacteja.
" Valóban méltó és igazságos, illő és üdvösséges, hogy mi Neked mindig és mindenűtt
hálát adjunk, Szent Urunk, Mindenhato Atyánk, Örök lsten, Egyszülött fiad, a mi Urunk Jézus
Krisztus által, Akit a Szentlélek vezérelt a pusztába, s Velefolszentelted a remeteség zsengéjét.
És hogy az Ő példájára még többeket is odavonzál, akik az üdvösséget áhitozzák, azért meghagytad Első Remete Szent Pálnak, hogy a világ pompáját megvetve a pusztába siessen, s ott
a Te titkaid szemléletévei töltse -egész életét - ugyancsak a Szentlélek ösztönzésére és hogy
megtanítsa követőit, a remetéket - Boldog Antal révén - arra az életre nevelted. Ezért az osz-

133

Katholikus Lexikon, Budapest, 1933. IV.
(latin) előszó, bevezetés; a misében a kánon előtt mondandó hímnusz.
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szes boldog mennyei lelkek, angyali erők és hatalmak, szeráfok és kerubok mindennap zengik
vé netlkűl
ive k ed veg
u: Szen t vagy ... ,,135
"A keresztény életet erényeivel ékesítette Agoston. A klerikusokat oktatta, a laikusokat intette, a megtévelyedetteket az igazság útjára visszatérítette. S mindenekről, igényhez képest, üdvösen gondoskodva, (Egyházad) hajóját a (viharos) tengeren Agoston bölcsen kormányozta. És ezért az Angyalokkal, 136 Arkangyalokkal, a Trónusokkal és Uralkodó Szellemekkel,
valamint az összes mennyei seregekkel dicsőséged himnuszát énekeljük vég nélkül, zengjük:
Szent vagy, Szent vagy, Szent vagy ... ,,137
A magyar uralkodók gyermekeinek és az ország előkelői gyermekeinek nevelői is a
magyar pálos atyák voltak. Erről bővebben egy önálló feldolgozásban emlékezünk meg, a
könyvet szerkeszti Dr. Gyárfás Ágnes professzor asszony.
Van tehát jövője és létjogosultsága a Pálos Rendnek; akad munkatér bőven: a külső
missziókban kínálkozik főleg. Mit tettünk már eddig a csángó testvéreinkkel? Mit tettünk már
eddig a rokonnépeink, pl. az ujgurok etc. megismeréséért?
A magyar pálos szerzetes elsősorban nem magáért, hanem nemzetéért, hazájáért
imádkozik és vezekel. Mária országának egyetlen magyar alapítású rendjét, amelyet az apostoli királyság és a Szent Korona.védett, vissza kell állítani magyarországi központúvá, hiszen
a magyar Pálos Rendben, yz ifjúság kapaszkodót, vagyisújra hitet nyerhet az elkövetkezendő
időkben.
Összegzésül térjünk ki arra, hogy mit jelent ma nekünk, magyaroknak a Szent Korona?
AT

A Szent Korona maga a magyar nemzet!
Immár ezer éves történelme alatt a Szent Korona mindig szoros
kapcsolatban
volt nemzetünk
testi-lelki
épségével,
életével
és
fennmaradásával. Sorsunk részese és alakítója volt mindenkor, osztozott
dicsőséges győzelmeinkben és szégyenteljes bukásainkban egyaránt. Ő volt
Proprium Festrorum Ordinis Fratrum Eremitarum S. Pauli l. Eremitae
lsten angyala szent őrzőangyalom! Reád bízott engem az égi irgalom. Világíts-őrizz,
vezérelj és kormányozz e napon.
Amen
137 Pálos Misekönyv,
Róma 1"938. Lásd még: Gyéressy Ágoston: A pálos mise. Thelogia, 1938. 201-205. p. Kisbán: IL
193-197. p. Megjegyz.: Az isteni lényeg szentségének érzete annyira egyetemes és magától értetődően természetes, hogy
joggal nevezhetjük ezt a társítást archetípusnak. A szent a legáltalánosabb
isteni tulajdonság,
amit az is jelez, hogy
ez a szó önmagában
is kifejezheti az istenség fogalmát: "Ö szent teremtett,
s szent tartson gondot, visejjen gondot
minden szegénre s rejám es" - fogalmaz az egyik moldvai imafüzér adatközlője. (DormánfaIva, B.J.) Az archaikus imák
"nyúccs kezet Bódogságos Szépszüzmárjárn,
/ met mü es menünk úr Szent látni, / örök vendég fogadni" (ForrófaIva, B. 1.) A katolikus teológiában a Szent természetesen megőrzi abszolút ontológiai
státusát,
hiszen a benne való
hit magának a vallásnak a lényegét jelenti. Lásd erről még: Erdélyi Zsuzsanna munkáit az archaikus imákról, amiket
a Csángó földön gyűjtött.
A katolikus teológia szerint csak egyedül Isten szent, de a megszentelő kegyelem révén a szentség más, kegyelmi állapotban lévő személyekre
(szentek),
sőt, a velük metonimikus kapcsolatba került tárgyakra (szent ereklyék), terekre
(Szentföld, búcsús szenthelyek, templom, oltár stb.), időintervallumokra
(szent karácsony, szent péntek, szent nap), cselekményekre (szentmise, szentének), az egyház kegyelmi eszközei re is (pl. a hét szentség) kiáradhat. Szent eszerint
bármi lehet, amit az egyház tisztelet céljából elénk állít, minden szentségnek
lsten a forrása. (Lásd pl.: Várnagy
1993.429.,
Horváth 1994, Schütz 1993.342-345.)
"A Szent fogalmának magyar népi terminológiája
nem egységes, a nyelvben és a vallásos folklórműfajokban különböző
megnevezésekkel találkozunk. Az archaikus imamüfaj alkalmasnak tűnik arra, hogy általa megpróbáljuk
feltárni a fogalomkör szemantikai szerkezetét a követő századokban.
'A Szent fogalmi mezőjében megfigyelhető
elmozdulások
a
vallásos tudat átalakulásának
mikéntjét is sejtetni engedik a honfoglalást követő századokban. Az imaszövegek olvastán, akarva-akaratlan
fel kell figyelnünk arra, hogy archaikus imáinkban sorakoznak az olyan kifejezések, amelyeket a
szentjelző szinonimáinak
használnak. A szép ("Szépjézus," "Szépszüzmárja"),
a boldoglboldogságos ("Boldog Márja",
"Boldogasszony"), a szűz ("Szűz Mária", .Szépszűz Szent Ilona", .Szüzíeán Szent Margit"), az áldott ("áldott Márja",
"áldott Jézus"), sőt ,az édes és fényes/aranyos jelzők a szenttel váltakoznak, vagy vele együtt, társulva fordulnak elő."
Lásd még erről: P. Árva Vince atya a Boldog Özséb szentté avatási posztulátomak nyilatkozatát a Pálos emléknap c. film
anyagában:
http://www.szentozseb.hu/modules.php?name=topics&file=olvas&cikk=palosok-4d946da7d9b8e&elozo=palosok4d6f3ced384b I&koveto=palosok-4ddafaeb25e
13 oldalán látható.
135
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a magyar szabadság és függetlenség megtestesítője és életelve, jó időkben
fényes napként ragyogott egünkön, a rabság és megaláztatás napjaiban
csillagként vigasztalt és vezérelt bennünket a sötétben. Ismételten kivezetett
bennünket a nyomorúság mélységeiből, és mint a hamvaiból megújuló
legendás főnixmadár, példát mutatott feldúlt országunk újjáépítésére.
Eszmény és jelkép volt, melyre felnézhettűnk, és a benne rejlő titkos
erőforrás látható bizonyítéka is. Szellemi gyökerei kilenc és fél évszázadon
át mélyen belenőttek a magyar lelkületbe: lehetséges volna, hogy az utóbbi
ötven év teljesen kiirtotta őket?(..)
A Szent Korona csak akkor kerülhet méltó helyére a magyar
közéletben - törvénytől és koronaőrségtől függetlenül =, ha a magyar
először lelkében a helyére teszi. Oda, ahova való: benn, az ember-i sziveklegközepén. Ha majd a magyar szívekben a főhelyen ragyog a
magyarságnak ez a saját, kijlönléges kincse, ez a nagy és szent nemzeti
érték, melyben a mi saját, különleges kereszténységünk és magyarságunk,
egész történelmi !J!kvtÍflalásunk és küldetésünk megtestesül, akkor majd nem
vitatkozni és érvelni kell azon, hogy mi legyen a Szent Korona jövője, mert
minden magyar egy szívvel fogja tudni és egy ajakkal fogja kiáltani: a Szent
Korona a mi egész jövőnk. (..)
Akkor majd nem vitatéma lesz többé a Szent Korona, hanem vezérelv
és vezércsillag Csodálatosan fog kibontakozni szemeink előtt egy új kor, a
Szent }fóro~a korszaka. Mert a Szent Koronában nem csupán 'egy
megtisztult kereszténységet és megszentelt magyarságot fogunk felismerni,
hanem egy új nemzeti otthon, egy új nemzeti épület alapjait és szerkezetét is.
Az őseink által világosan kijelölt politikai formák mellett fel fogjuk ismerni
a sajátosan keresztény és magyar társadalmi és gazdasági berendezkedés
egészséges formáit is. Rá fogunk dobbenni, hogy a Szent Korona
országában nem lehetnek társadalmi és gazdasági élnyomottak sem, hogy
az önzés és -á habzsolás nem megengedhető életformák, hogy kapzsinak és
könyöklőnek nincs helye a Szent Korona országában.
Rá fogunk döbbenni, hogy a Szent Korona legbensőbb lényege a
Szeretet. Tsten és embertestvéreink iránt.
És akkor ismét virágos kert lesz híres Pannónia. A Boldogasszony és
az egymásra talált magyarság és testvérnépei boldog virágoskertje.
Dr. Endrey Antal

'38Magyarságtudományi füzetek, Kisenciklopédia
értékekre épülő társadalom, 20 ll.
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10. In: Dr. Tóth Zoltán József: Élet a Szent Korona jegyében.
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Bakk István - Bakk Erzsébet: Hogyan maradtak fenn Remete Szent Pál
szentsége tiszteletének ábrázolásai?
"Mondám, hogy mi idvességes tanuságunkra, első része lészen beszédőnknek : mi módon kihozattatok remete szíz sz.... hogy úristen megvilágosodotta csodatételnekjó hírével remete
szent Pál szent testét és temetését, ajojtatos eágra ... ,,139
Vilt Tibor: Remete Szent Pál szobor
(Archív fotó, MTA MKI Fényképtára).

rSZágUnk
védőszentje már 545 év óta thébai Remete Szent
Pál, akit most 2012. január 15-én ünnepeltünk.
"Thébai
~
Szent Pál a magyar egyházi történetírás számára is kiemelkedő fontosságú, mert a sivatagi remete őrködött az egyetlen középkori és hazai alapítású rend fölött. Remete Szent Pál kultuszát
már a IV. században nyomonlehet követni. Élettörténetét görögre
és kORtra is lefordíto~,%'if'"középkor
egyik legtiszteltebb
szentje
volt. 1 o
/
/"

Az egyetlen magyar alapítású rend Szent Pálról, a thébai
remetéről kapta nevét. (Ld. Gyöngyösi Gergely: Pálos remete testvérek életrajzának bevezető jegyzetét; ford. P. Árva Vince). Az
Érdy-kódexben a szentnek két ünnepe szerepel, a január l O-i főünnep és a november 14-én ült translatio. Ez utóbbi annak emlékére
született, hogy SzefifPál ereklyéit 138l. november 14-én a budai királyi kápolnából átvitték a pálosok Buda feletti, Szent Lőrincről elnevezett fókolostorába.

"A magyar nemzet Geniusai az ő Szentjei, akikben, mint
egyedekben egyesült mindaz, ami az egész nemzetben kiváló. Amint
a virágok százezreiből lesz egy csöpp méz, amint a rózsák százezreiből lesz néhány csöpp olaj, - úgy az emberek százezreiből.lesz egy szent. Ez az Úristen titka,
más a " hívás" és.mas a -"választottság''; az emberek hivatalosak, a Szentek választottak. Az
emberiség a "gens" és "Geniusai" a Szentek, ők a legigazibb művészet inspiráloi s ezen a művészeten rajta van a halhatatlanság jegye, amint mértéke is az örökkévaló, hamisítatlan igazság. Ez a mérték azt mutatja, hogy a halhatatlan szépség az, amelyhez közelíteni annyi, mint
hozzászépűlni . .A~csillagokba érő nagyság az, amely lehajol a legkisebbhez, karjaira veszi és
önmagáhó~ emeli. A jóság pedig az, amely a megváltó szeretet útján jár s így folytatja az ÚrJézus életét aföldön. ,,141

/

Toldy Ferenc: Magyar szentek legendái a Carthausi névtelentől: az eredeti ... 1895. p. 165.
'''' http://www.szentozseb.huJmodules.php?name=topics&file=olvas&cikk=palosok~4c6680276d473
141 S. Balázs Benedicta:
Pannónia virágoskertje: 34 Magyar Szent legendája rövid életrajzokban,
1929.239. p. vagy a <http://www.szentozseb.hu/modules.php?name=topics>201I.dec.
20.
139
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Remete Szent Pál története.
Hogyan látta a keresztények kínzását?
Magyar Anjou Legendárium. Sajtó alá
rendezte: Levárdy Ferenc.
Magyar Helikon, Budapest,
1973. LV. 161. (v. 98. r.)

Remete Szent Antal 251-ben született
Egyiptom Róma nevű falujában, buzgó keresztény szülőktől, akiknek Isten e világ javaiból is
bőven juttatott, melyet testvérhúgával közösen
osztott meg. Alig múlt el azonban hat hónap,
mikor egyszer a templomban hallotta az evangélium szavait: "Ha tökéletes akarsz lenni,
menj, add el amid van, add a szegényeknek és
kövess engem - és kincsed lesz a mennyekben." Úgy érezte, hogy neki szgJnak Krisztus
Urunk ezen szavai. Annyira-hatottak lelkére,
hogy eladta vagyonát. Előbb húgáról gondoskodott és a maga részét szétosztotta a szegények közt, ezután a pusztába vonult. Itt a legszigorúbb életmód mellett 105 évig élt. Ha az
álom elnyomta, a csupasz foldön hált. Napnyugta előtt pedig egyáltalán nem evett. Gyakran
két napon keresztül is táplálék nélkül maradt. Egész éjszakákat töltött imával. A gonosz lélek
sokszor, huzamosan kisértette, de ő annál állhatatosabban ellenállt neki. Életszentségének híre messze földre éíj~tott, emiatt sokan szegődtek hozzá és letelepedtek a közelében;
lelkiatyjuknak választották, Ez volt az első társasremeteség. kezdetleges formája a szerzetesi
közösségnek, első vezetőjük és megalapítójuk Remete Szent Antal./42
Remete Szent Pál története.
Hogyan vezette egy farkas Szent Antalt Szent Pál cellájához?
Magyar Anjou Legendárium.
Sajtó alá rendezte: Levárdy Ferenc.
Magyar Helikon, Budapest, 1973. LV. 161. (v.

98. r.)143

Remete Szent Pál Egyiptom AlsóThebaisz nevű tartományában született 230
körül. Itt különösen nagy szigorral hajtották
végre a keresztényeket üldöző parancsot. Pál
ekkor 15 éves lehetett, s mivel nem érezte
magát elég erősnek a kínzások elviselésére,
elrejtőzött. Sógora azonban a nagy vagyonát
meg akarta szerezni, emiatt készült rejtekhelyét elárulni. Amikor nővére látta, hogy'
férjét nem tudja eltéríteni gonosz szándékától, titokban értesítette öccsét. Pál mindenét
elhagyva, kiment a sivatagba, azzal a szán142 Részlet
Lombos Aladár: Krisztus Leventéi círnű művéből (Budapest, 1942.)
<bttp://www.szentozseb.hu/modules.php?name=topics&file=olvas&cikk=legendak-4eI82565dI278>
143 <http://mek.niif.hu/OI900/01948/htm1/index413.html>20
12. január 14.
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dékkal, hogy az üldözés megszűntével majd visszatér. A pusztában egy barlangot talált, mellette egy pálmafa árnyékában tiszta vízforrás csörgedezett. Ezt a kellemes, csendes helyet választotta lakóhelyül és idővel annyira megszerette, hogy az üldözések/lezajlása után sem tért
vissza a világba. A pálmafa leveleiből készített magának köntöst, gyümölcsével táplálkozott,
a forrás vize szolgált italul. Már 113 éves volt és 90 évet töltött a pusztában imádság és elmélkedés között anélkül, hogy emberrel találkozott volna, amikor Remete Szent Antal Isten
parancsára meglátogatta őt. Sohasem látták, mégis néven szólították egymást, és istenes beszélgetésbe merültek, amikor délfelé egy holló egy egész kenyeret tett eléjük. A holló távozásával így szólt Szent Pál: "Látod, az Úr igazán jó és kegyes, küldött nekünk eledelt! Éppen
hatvan éve, hogy naponta fél kenyeret kapok. Jöveteledre Krisztus most megkétszerezte az
élelmet. " Nagy hálálkodással fogyasztották el az ételt, és amikor egy kissé felüdültek, ismét
hálát adtak az Úrnak, és az egész éjszakát Isten dicséretében töltötték. E szent együttlét után
hatodnapra Szent Pál lelke hófehéren, a próféták és apostolok korában, angycdseregtol körülvéve, Szent Antal szeme láttára a mennyekbe szállt.
A történetírás szerint Remete Szent Pál testét a 12. században Konstantinápolyba,
majd l240-ben Velencébe vitték; innen Nagy Lajos királyunk alatt Magyarországra hozták, és
a Budaszentlőrincen épültpálos zárdában helyezték el. "Szent Pál az első remete, zászlóvivője azoknak a férfiaknak, akik Krisztusért elhagyták a világot, hogy önmegtagadásban és imádságban Istennek éljenek. Csendben, magányosságban a lélek könnyebben meghallja és megérti lsten szavát. ,,144 145
Az 1523. március 9-én kelt levél, melyet a váci püspök írt Báthory István nádorhoz.
Értesíti, hogyacseheknél
Carstyn várában "caput S. Pauli primi heremite" már kezei között
van, hogy Magyarországra szállítsák. Remete Szent Pál testének hazaszállítási útvonala: Velence - Aquileia= Grado - Lepoglava - Csáktornya - Zalavár - Nagyvázsony - Veszprém Zsámbék - Pilisjászfalu - Buda -Szentlőrinc pálos főmonostor. (Keresztesi István Pilis-kutató
közlése) Amikor a menet Budához ért, a zarándokok ezt a verset olvashatták a budai városkapun: "Örvend és jól jár vendég, aki jött ide: polgár; lesz kegyelem gonoszon s várja ajót ajutalom.,,146

Az 1557-ben "remete szent Pál napján G;:,ula-Fejérváran költ mentesítő leveleiken"
(Oklevéltár Kolozsvár története 1870. Jakab Elek) 47
Az első emeleten a független magyar állam középkori történetének fontos pillanatai
elevenednek meg előttünk. (A Magyar Országos Levéltár 1. emeletén.) Az épületet díszítő
szekkókat Dudits Andor készítette. Tekintsd meg e felbecsülhetetlen értékű szekkók közül a
témákhoz a legfontosabbat!
/

144Részlet Lombos Aladár: Krisztus Leventéi című művéből,
Budapest, 1942. 138-139.
<http://www.szentozseb.hu/modules.
php?name=topics&file=olvas&cikk=legendak-4e
145Részlet Lombos Aladár: Krisztus Leventéi című művéből (Budapest, 1942.) 24-25.
<http://www.szentozseb.hu/modules.php?name=topics&file=olvas&cikk=legendak
-4e
4eOOa4463d24b&koveto=legendak-4eI82565dI278
>2012. január 14.
146Lásd ezt a követ a Budapesti Történeti Múzeumban.
147Oklevéltár CCXL V szám alatt.
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A jobb oldali szekkón

Rem~nt

Pál szarkofógját

hozzák Nagy Lajos király trónja elé. (MOL).

A remeték szerzetesrendje kísérete, és az első remete, Szent Pál testének elhozatala a
fentebb említett útvonalon. Végül Szent Pál első remete szerzetesrendje, a remetebarátok
rendje virá~ozni és gyarapodni kezdett Magyarországon. A mondott rend ősatyjának Szent
Pált tekinti. 48

Diós-Győr (Pór Antalnál).

Szent Jeromos Pannóniai születésű, az Úr 338. esztendejében a mai Csáktornyán.
Vallásos szülői nevelést kapott, nagyvilági műveltsége volt: latin, görög. Rómában a kata148

Pór Antal: Nagy Lajos 1326-1382. Budapest, Magyar Tört. Társ., 1892.
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kombákban sokat elmélkedett, majd megkeresztelkedett, maga Liberiusz pápa keresztelte
meg. Korán megismerkedett a remete-élettel, majd a keleti remeteséggel barátkozott. 374-ben
Antiochiában súlyos beteg lett, utána két évig igen szigorú remete-életet élt. 382-ben újra
Rómába ment, papként Damazusz pápa titkára lett. Latin nyelvű Szentírás-fordítást kellett készítenie a pápa megbízásából, széleskörű és hatásos lelkipásztori munkát is végzett. Igyekezett
keleti mintára szervezni női szerzetesi közösségeket, emiatt irigyei támadtak, vádaskodások
céltáblája lett. Egyiptomba, végül Betlehembe ment, itt kolostort épített. A Születés Barlangja
közvetlen szomszédságában élt, még itt is tanult. A Szentírás fordítását Vulgata néven ma is
használja az egyház. Sokat olvasott (Szent Ágoston szerint: "minden" megírt könyvet elolvasott!) Ő Remete Szent Pál életrajzírója. A Vulgatának nevezett latin Bibliafordítás készítője.
Nevének jelentése a görög eredetű Hieronymusból származtatva " Sze n t n é v", illetve, hagyományosan " Sze n t tör v ény",
"s z é p ség 1 áto más a
B esz éde ket
meg í tél Ő Híres látomása az utolsó ítélet. Számos helyen tanult, végül Betlehemben telepedett meg, itt remeteként élt. A folyamatos kísértések ellen vezekléssel és szorgos tanulássalvédekezett. Hosszú, tanító utazások után visszatért Rómába .
ff,
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JEROME (Saint), [Vitae Patrum] Vita Pauli primi eremitae;
Vita Ma/chi monachi captivi; Vita Hi/arioni).

Kemény küzdelmet folytatott a tévtanítókkal: szerzetesi életről, papi szüzességről,
Szűz Mária méltóságáról, a szentek és az ereklyék tiszteletéről, a krisztusi kegyelem szüksé-

gességéről. Töretlen szellemi erővel dolgozott, boldog volt, mert Istenért élt. Meghalt 420.
szeptember 30-án. A Maria Maggiore templomban nyugszik, Rómában. A négyegyházatya
egyike. Ő Szent Jeromos (H i e ron y mus), vitájában Jeromos Szűz Mária örökké tartó
szüzességét védelmezve az unokatestvéri fok mellett érvel, (Áldott Mária Örökkévaló Szeplőt1ensége) írt, csak ennek az egyetlen szónak, fogalomnak az átmagyarázása érdekében.
(Adv. Helvedius). Szent Jeromos a "tenger csillagá"- nak fordítja, különös szeretettel szólítva
meg a Szűzanyát: "Ave Maris Stella". Máriára nagyon illik ez a név. Jeromos ünnepe: szeptember 30.
Visszatérve a remeték atyjára: titkos feltételek között kötötte ki Lajos király, hogy
Szent Pál első remetének, kinek tiszteletére Magyarországban a pálosok szerzete keletkezett,
ereklyéit melyeket akkor Velencében őriztek, neki átadják. Előzményként megígérte Lajos király, egy alkalommal, amikor Márianosztrán a pálos atyáknál látogatóban volt, ha Isten a velencei háborúban megsegíti, akkor Szent Pál testét megszerzi. Mire Lukács nevű, tiszteletre
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méltó öreg remete, biztosította őt Isten segítségéről; ennek jeléül rögtön egy hárscsemetét ültetett, és ezt sokáig Lajos fájának nevezték. 149 .Kűkűllei János és egyéb történetíróink tudnak
a szent ereklye áthozatalának történetéről, meg is említik azt. ,,150
A szent testét a budai királyi palotában helyezték el ideiglenesen, aztán (1381. november 14.) ünnepélyes menetben, melyet Demeter, esztergomi bíboros vezetett, átvitték azt a
király által különösen kegyelt pálosok Szent-Lőrinc-i kolostorába, Buda mellett. (Chron.
Budense, i. h. 333 - (P ri 1esz k y) Acta SS. Hung. 1. 33.) Lajos király 1382-ben levelet írt a
signoriának
Velencébe,
melyben egyebek közt kéri:
"Velint ipsum per litteras
eorum
certifzcare
de
integritate corporis s. Pauli
primi heremite. Nam in una
manu dicti corporis tres
digiti non habentur. (M
Tört. Tár, Xl, 104. 1.) = "6t
magát levelezésüknek megfelelően akarnák biztosítani
Első Remete Szent Pál testének
érintetlenségéről.
Ugyanis az említet! test
egyik kezéről három ujj hi,
ik:" 151
anyzts:
Érdy-kódex (B.EKgyűjteményében).

Idézzünk az Érdy-kódexből, melyet a Nemzeti Múzeumban is őriztek, (ma a Budapesti Egyetemi Könyvtárban megtaláljuk) a Remete Szűz Szent Pál kihozása történetét:
"Annak utána, mikoron irnának ezer háromszáz nyolczvan egy
esztendőben, mikoron Magyarországban uralkodnék az Nagy Lajos király, kinek hagyomásából es az veneccei uraknakengedelmekből pécsi
Bálint pispek es zágrábi Pál pispek egy éjjel nagy csendességgel, hogy a
köznép reájok ne rohanna érötte, miért nagy böcsölettel tartják vala,
hozák szent Pálnak testét két apró szentöknek testivel Magyarországban,
Budának fénes királyi városában, oly nagy tisztösséggel es készölettel, oly
nagy procéssioval es ajojtatossággal, kihöz hasonlatos soha Magyarországban nem volt; es helyheték Buda várában szent János (udvari) kápolnájában éjjel es nappal vigyázván két remete fráterek. Kinek kihozásán
mondhatatlan nagy ereme vala az felséges jámbor királynak, nagy eremek
vala mind teljes országbeli szegénynek bódognak; nagyobban kedég az ő
remete szerelmes fiainak. Es koronkéd nagy folyamás (sereglés, tódulás)
vala Krisztus Jézus szent confessorának látogatására. Kevés idő azért
elmulván, az felséges király, a magyari jó uraknak tanácsokból, nagyságos tisztelendő isztragomi (esztergdmi) Demeter érsek, romai cardinál es
gubernator, ez országnak jeles cancelláriosa, úr pápának kedég ez országra es Lengyelországra választott legátusa, kinek mikoron felséges régi Lajos király mind az urakkal látta volna tekélletes jámborságát, kéré,
hogy dicsőséges remete szent Pálnak szent testét emelné fel Budáról szent
149

ISO
ISI

Eggerer András: Fragmen panis corvii, 161. Iap, hol azonban a szerző két velencei háborút is említ.
Pór Antal: Nagy Lajos 1326-1382. Budapest: Magyar Tört. Társ., 1892. és az Arch. Értesítőben.
ford. Virág Barnabás
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János kápolnájából es vinné bódogságos szent Lőrinc martirnak egyházában Buda felett, hogy ott az őfiai mint atyjokat, bizony tagok őfejöket
es szerelmes mestereket es tanojtványi nyilván tisztölnék, dics érnék es éjjel nappal szenetlen szolgálnának őneki erekkül erekké. Az felül megmondott érsek azért es legát nagy sok pispeköket es egyházi népeket
egybegyűjtve, es sok szegények bódogok hozzájok gyűlvén, vevé fel a szent
testet, es vivé szent Lőrinc mártirnak egyházába Buda fölött, mindszent
havának tizenegyed napján, az szent Bereczk confessornak másod napján;
es legati hatalmával meg es confirmálá, hogy azon napon ő szent vitelének innepét illének; kit megtartnak mind ez mai napiglan az ő szent szer., b or oSJlG
",fl
k . ,,152
zeteiben jam
Nagy Lajos. - (Pór Antal: Nagy Lajos 1326-1382.
Tört. Társ., 1892.)
»>
~

Budapest: Magyar

Annyit bizonyosan tudunk, hogy Nagy Lajos király is részt
v.,t('ez ünnepélyes menetben. .Elhihetjűk tehát benső káplánjának,
hűséges titkárjának. utóbb életírójának, hogy vágyott már e fáradalmas életből egyesülni teremtőjével, kinek hívására csakhamar föl
is cserélte e mulandó földi létet az örökké valóval. "
Lajos király meghalt Nagyszombaton, 1382. évi szeptember
10. napján, éjfél előtt,
miután negyven évig, egy hónapig és huszonkét
napig uralkodott- Eltemették Székesfehérvárt, az
általa temetkezésül épített Szent Katalin kápolnában, ugyanezen hónap 16. napján. Ez sem
meglepő, hiszen Alexandriai Szent Katalin Nagy
Lajos legkedveltebb szentje volt. Tiszteletére
Göncben a pál osoknál monostort alapított Alexandriai Szent Katalin néven. Alexandriai Szent
Katalin a tudósok .védő szentje és Conis görög
király lánya volt.
Egész Magyarország mélyen gyászolta
nagy királyát, és a lengyelek is, hiszen Lajos
lengyel király is,volt. Lengyel király lévén ad területet a Nosztra-i pálosoknak, újabb kolostor
építésére helyet Czestochowában tehát ott is a
magyar pálosok alapítják az újabb kolostorukat
Szűz Mária, Nagyboldogasszonyunk tiszteletének öregbitése végett.
Lajost nagynak nevezték őseink, és az
utódok nem vonták meg tőle e nevet, és a magyar egyház szentként tisztelte.
,. Lajos király felajánlja

a máriacelli templomot

Pór Antal: Nagy Lajos 1326-1382-, Budapest: Magyar Tört. Társ., 1892.

152

M. Tört. Tár. IV. 153.
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Ennek nem csekély oka az is lehetett, hogy Nagy Lajos a nagy tudású pálosokat különösen szerette, hiszen a könyveket is szerette, és tudjuk, jeles könyvtára volt A magyar
szerzetesek életének alapos ismerője, Redvelője volt a magyar király. "A pá1osok, mint akik a
magyar származásuk mellett, buzgóságra nézve a karthauziakkal vetekedtek"
Nosztrán, Hont vármegyében, a szobi Dunától egy dombsorral elválasztott, kies
völgyben épült 1352-ben, Nagy Lajos uralkodása tizedik évfordulója alkalmából, a fényes
monostor, melyet Bonfinis excellentissimum-nak nevez. Szépsége vetélkedett a legszebb monostorokkal, merő csiszolt kőből készült, melyeket szintén e célra elbontott várakból hozatott
a király. Pór Antalnál: Velence két követét, Dandolo és Fantino küldötte Magyarországra,
hogy jelen legyenek, amikor Lajos király megerősíti a békekötést A király Diósgyőrt, november 26-án fogadta a velencei követséget. Körülötte voltak: a pécsi, váradi, zágrábi,
csanádi püspökök, a boszniai és császmai prépostok, Cudar Péter orosz vajda, Bebek György,
a királ né támokmestere, Bebek Imre dalmát és horvát bán és más urak
-- a , -.~.~

Lillafüred, Palotaszálló. Az üvegablakon

~;;~

T iniciálé. Krisztus a Keresztfán (Kép: OSZK).

Nagy Lajos király fogadja a velencei követeket (Internet).
~

Adalékok a-kételkedőknek:
A szentek első csoportja, akik a hívőknek közvetlenebb példaképül szolgálhattak: ezt
a fejezetet a szent remeték kezdik, főként Szent Antal és Szent Pál, a két thébai remete, Szent
Antal és Szent Pál és az őket tápláló holló történetét írja meg Szent Geraszimosz.
A szentek-életével, tetteivel foglalkozó (h agi o grá fia i) művek sora a magyar
szentek - legendáinak megírása után sem szakadt meg, történeti és irodalomtörténeti jelentőségük a - magyar nyelvűeké különös en - jelentősek számunkra.
Magyar szentnek számított a pálosok névadója, az ókori legendás Remete Szent Pál,
a remeteség első képviselője. A magyar pálosok és az őket erősen pártfogoló Nagy Lajos király valóságos "nemzeti" üggyé tették csontjainak megszerzését, Ezeket az ereklyéket előbb
Bizáncban őrizték, ahonnan a velenceiek 1240-ben városukba vitték; innen szerezte meg őket
maga Lajos király, az 1381. évi torinói békekötés egyik titkos pontja alapján kényszerítve a
köztársaságot azok átadására. Az ereklyéket nagy ünnepélyességgel szállították Budára, majd
a budaszentlőrinci pálos főmonostorba.tEz adott alkalmat a Historia de translatione Sancti
Pauli Thebaei cognomento primi eremitae (Az első remetének nevezett Thébai Szent Pál áthozatalának története) című hagiográfiai munka tartalmazza. Az ereklyék történetét a művelt
- biztosan a királyi kancelláriához tartozó - egyházi ember írhatta, ünnepélyes stílusban, a világi pompa iránt sem érzéketlenül. Nemcsak a szent dolgoknak tanúsít figyelmet, hanem a
földi szépségnek is: Buda fekvését, az ereklyéket tartalmazó láda művészi kivitelét, az áthozatalt végrehajtó Alsáni Bálint püspök beszédének a stílusát nem mulasztja el magasztalni.
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A Translatiónak és a nagy remete legendája az alapján később, a 16. század elején,
Hadnagy Bálint magyar pálos szerzetes írta meg Remete Szent Pál életét a már nyomtatásban
is kiadott munkájában (Krakkó 1507). Remete Szent Pál életrajzai: Egyedülvalóságnak ékessége, azaz Tebais-béli Dütsőséges Szent Pál pátriárkának, remeték fejedelmének és mesterének élete és halála, mellyet az anyaszentegyház doktora, Szent Jeronimus megírt. Nagyszombat, 1754. továbbá a Decus solitudinis sive vita et obitus gloriosissimi patriarchae divi Pauli
Thebaei eremitarum principis et magistri. Tyrnaviae 1734. Letenyei János: Első remete Szent
Pálnak Szent Hieronymus Írásából, többnyire ugyan ezen Szent atyának tulajdon szavaival
magyar versekbe össze szedett élete. Péts 1786.
Remete Szent Antal története. Hogyan jött egy
ördög? Magyar Anjou legendárium.
Sajtó alá rendezte: Levárdy Ferenc. Ma!JYar Helikon, Budapest, 1973. XLVI. 141.(v. 87. r.)

Remete Szent Pál kortársát, aki az első szent
re~etét, I~ten, sugal~~t~1éÖvetve, ri?,vid id~vel halála
elott maganyaban föl is kereste. Ot magat Remete
Szent Antalt tekinthetjük a szerzetesélet első szervezőjének.153 Remete Szent Antal ma főleg arról ismeretes,
hogy az ~rbáncot
gyógyítja. Ez többnyire a
streptococcus haemolyticus okozta emberi orbánc és az
erysipelas különböző formáit (egyszerű, hólyagos, elhalással járó, visszatérő, futó, feneketlen, tarjagos folyosó, Szent János tüze) nevezi el a népi gyógyászat.v'"
Ezen túl az ismeretes a sertésorbáncot (ez a
erysipelothrix rhusiopathiae okozta erysipeloidot) is
ezzel a névvel tették ismertté a szakkönyvek. A különböző eredetű, de külseje alapján nagyon hasonlónak
vélt betegségeket is így nevezték. Ma jól dokumentálható Irásos emlékeinkben a Szent Antal
tüze névvel találkozunk Melius Herbariumában (1587) "erysipelas, azaz cangraena, azaz ignis
sacer, azaz Szent Antal tüze", itt már a "tüzes orbánc" név is szerepel. Az orbánc név egy 16.
sz. elejéről származó latin nyelvű receptben is előfordul: "Ad Orbantz ... "
e
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Január 15. Remete Szent Pál napja és Johannes Calybita.
In: SzepAjtatosságokkal tellyes könyvben.

Szep Ajtátosságokkal tellyes könyv, melly deák nyelven Officium
Rakoczianum
Mondatik.
Isten imádására...
nyomtatott
Budán,
Nottenstein János Györgynél1730.

153

154

Katholikus Szemle 1909.
http://mek.niif.huJ02100/02115/html/3-2120.html
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Remete Szent Antalt a középkorban fóleg a háziállatok, köztük a disznók védőszentjeként tisztelték Az ebben a korban szinte gyógyíthatatlan
betegség, a sertésorbánc, orbánc.
Ennek a kultuszát páduai Szent Antalé erősen kiszorította. Páduai Szent Antal tiszteletét, a jóval későbbi szentét, a Franciaországban
1095-ben alakult antonita betegápoló rend honosította
meg hazánkban. A középkorban és még később is, a nem kellően tisztított gabonaliszt miatt
számos súlyos, látszólag járványszerű - valójában tömeges mérgezés: ergotizmus (ignis sacer)
155
- megbetegedés fordult elő.
Remete Szent Pál.
Pető!iszállás-Pálosszentkút
üvegablak.
A magyar alapítású, középkori szerzetesrend alapítója Özséb esztergomi kanonok 1250ben egy pilisi barlangba vonult 6 társával, es a köréje gyűlt társakkal megalapította a pilisi Szent Kereszt kolostort. Ma Pilisszántó. 1308-ban Gentilis
bíboros, pápai követ engedélyezte számukra Szent
Ágoston regulájának
haSZnálatát. 1304-től központjukat a budaszentlőrinci
kolostorba helyezték
át. IX. Gergely pápa közvetlenül a szentszék alá
rendelte őket. 1381-ben L Lajos Velencétől megszerezte
Remete
Szent Pál ereklyéit,
amelyet
Budaszentlőrincen
helyeztek el. A rend tagja volt a bibliafordító Báthory László (tl456), a híres prédikátor Csanádi Albert (tl492) és a rend történetét 1530 után megíró Gyöngyösi Gergely rendfőnök is. "Mivelhogy pedig ll. Lajost Csehországban is királynak hítták, annálfogva Prágába is elvitték a királynét, és ott is megkoronázták nagy ünnepségek mellett. "

"A cseh rendek nem szavaztak meg ez alkalommal hűbért a királynénak, hanem ahelyett megajándékozták a királyt Sze n t Pál ko pon y áj á val, mely nagybecsű ereklye
az ideig Prágában őriztetett. S miután megtudták. hogy a nagy apostol egyéb csontmaradványai a budai pálosok kolostorában őriztetnek, annálfogva a kiegészítő koponyát is odaajándékozták, amiért a király elengedte nekik a felesége hűbérét ... Szent Pál feje megérkezésére azután nagy ünnepély rendeztetett a budai pálosok kolostorában, mely edicsőséges ereklye teljes
birtoka után valamennyi rendbeli kolostor központjává emelkedett. S ez ünnepélyre Fráter
György is lejött Borsodból. ,,156
Őraljaboldogfalván
(= Santamaria - Orlea) a templomban érdekes középkori falfestmény-maradványok
láthatók, amelyeket Rómer Flóris fedezett fel a mészréteg alatt, de akkor
még a feltárására nem került sor. Ezt Möller István végezte el 1 908-ban. Meglepő felfedezés:
az ott lakó nép kiszúrta a szentek szemeit, mivel "amelyik községnek szemes szentjei vannak,
annak határát elveri a jég". A falfestmények felismerhető részei: egy kereszt, valamint a szegényeknek alamizsnát osztó Szent Erzsébet, Szent Erzsébet halála, Remete Szent Pál, lovon
ülő szent. (Balogh J.: Az erd. renaissance. 45/50.; Szőnyi: i.m. L 160.; V. Drágut. i.m. 210,
230, 231, 262/60, 264/109.) A falfestmények
korát 1311-1400 közötti évekre helyezik (V
Drágut. Dictionar enciclopedic.) Erre adat amásodik freskóréteg alatt talált felirat: .Dedicata
pro honore Beate Marie Virginis Anno .Dornini MCCC UNDEClMO"
(1310) (Entz G.:
Művészettör. Értesítő 1958,249.)157
155Megjegyzés: Az anyarozs alkaloidák okozta ergotizmus gangraenosus és az orbánc külső tüneteinek hasonlósága érthetővé teszi, hogy hosszú ideig azonosították a két kórformát. A malomtechnika fej lődésével az ergotizmus szinte teljesen
megszünt. A Szent Antal tüze név megmaradt, és már majdnem kizárólag csak az orbánc jelölésére szolgál.
156Jókai Mór: Fráter György, XVl. fejezet, Szent Pál feje.
157Léstyán Ferenc: Megszentelt kövek. A középkori erdélyi püspökség templomai 1-11. második bőv. kiad. A gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség kiadása, 2000.
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Remete Szent Pál története
Hogyan temette el Szent Pált két oroszlán Szent Antallal?
Magyar Anjou Legendárium.
Sajtó alá rendezte: Levárdy Ferenc.
Magyar Helikon, Budapest,
1973.LV. 161. (v. 98. r.)

"Boldog Özséb, ez a szent ember, remete, pap,
emelte
Itt a Keresztnek tiszteletére ezt a monostort,
Jöttek is ide hozzá a Testvérek seregestől
S elhagyva a magányt kezdtek közös életet élni.
Innen terjedt szét a világra Remete Szent Pál
Rendje, amelynek hófehér a ruhája s a lelke.
Nagy folyamok is ilyen kicsi forrásbol fakadoz/
na k."
.
Enesei kereszt: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
(Fató: Veér Lajos).

Két breviárium készült Remete Szent
Pál transzlációjának ünnepére (nov. 14.) a szerkesztett lectiója, amely tartalmában az 1454-es
szöveg hosszabb, a XVI. századi rövidebb. Tartalmuk, mondanivalójuk közös: a szent életét,
az ereklyéinek történetét beleszőve az előadásba, a hazaszállítással kapcsolatos magyar vonatkozásokat is elbeszélik. (Chronicon Hungaricum de Ludovico rege. 42. c. 1. G.
Schawdtner, Scriptores r. hung. vet. ac genulni,
194.)
Az Érdy-kódexszel már régóta és sokan foglalkoztak, s a különböző
nézeteket
Áldássy Antal és Kelényi Ottó foglalták össze.
Kelényi szerint volt egy XlV. századból származó latin kézirat a Szent magyarországi átvitelének történetéről, melyet még a XVII. század
közepén ismertek. Ezt Gamas SJ. másolta le az
Acta Sanctorum számára (1663). (Lásd: Acta
Sanctorum: 1643. évi kiadását és a Ed.
novissima, Joannes Bollandus, Jeab Baptiste
Camandet,
Daniel
van
Papenbroeck,
Godefridus Hansenius, L. M Rigollot, Palm é,
1887.62 kötetben).
Ipolyi Arnoldtói az Acta Sanetorium Antverp. 1643. Tom. "Az "Acta Sanctorum"
szövege is, s az 1454-i breviárium lv-ián egy ismeretlen kéz (úgy látszik, helyesen) jegyezte
meg a következőket:
"Ex huius (ti. editionis) breviario descripsit RP Joannes
historiam translationis. rs In: Ipolyi Arnold: Kisebb munkái. Töredékek, 1887.

Gamans
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A pálos évkönyvek, is 1381-ben, bőven megemlékeznek arról, hogy a Nagy Lajos király által Velencéből meg szerzett Remete Szent Pál ereklyét Budán a királyi házi kápolnába
teszik közszemlére.
Regina Patro(n)a Ungariae.
Szep Ajtatosságokkal
melly

deák

Rakoczianum
dására...

tellyes könyv,

nyelven
Mondatik.
nyomtatott

Officium
Isten

imá-

Budán,

Nottenstein János Györgynél. 1730.

Nagy Lajos királyunk gondoskodása azonban nemcsak a szent
ereklyék megszerzésére terjedt ki,
hanem annak megállapítására is,
hogy az ereklyék csakugyan Remete-Szent-Pál ereklyéi. (Áldás sy Antal: Alsáni Bálint bíbornok 1903.
135. p.)

Alsáni Bálint sírköve. Bálint bíboros
püspök sírköve a Mittheilungen
XVI-ik kötetéből.

"Remete Szent Pál ereklyéinek átszállításáról (Toldy Ferenc: A magyar irodalom története II. kiad. 168. p.) .Jtem petit dominus rex, quatenus velint ipsum per litteras eorum
certificare de integritate corporis" (Magyar történeti életrajzok: a Magyar Tudományos Akadémia, Magyar Történelmi Társulat, 1903.)
"A Szent Kereszt remetéit főként 1381 után kezdik Szent Pálról elnevezni, ekkor
ugyanis 1. Lajos király Velencében megszerezte Remete Szent Pál ereklyéjét, és ezt a budai
Szent Lőrinc kolostorban helyeztette el. " (Communicationes archeologicae Hungariae, Népművelési Propaganda Iroda, 1993.) " Valószínű, hogy a hiányt az átadásánál nem konstatálták, mert 1382-ben Lajos király azzal a kéréssel fordul a velencei koztársasághoz, hogy tenne bizonyságot írás útján Remete Szent Pál testének azonosságárál,
miután annak egyik kezéről ... " (Magyar Történeti
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életrajzok: Volume 19, Part 1. Magyar Tudományos Akadémia, Magyar Történelmi Társulat,
1903.)
Az Remete Szent Pál fterzette ennek a' Királynak idejében kezde ... Ennek idejeben
hoztákbé Velenezéból Magyar Orftágban a' Remete Szent Pal teilét, és azt helyheftteték Szent
Lorinez (Pethő Gergely 1729.)
A Szent Pál utcában álló .ipálos nagy ház" a rend budai rezidenciájává vált, ahol egy
ideig Remete Szent Pál ereklyéjét is őrizték, ... Lakókra utaló adat található Hadnagy Bálint
Remete Szent Pál csodáiról írt munkájában is. (Századok,2007.)
"Nagy örömet okozott Lajos királynak, ki ez időben a hit örök vígasztalásait mindinkább kereste, hogy Velencze Remete-Szent Pál ereklyéit Alsáni Bálint és Horváti Pál püspökök által neki ajándékozta. " (Szilágyi Sándor: A magyar nemzet története 1895.(Lásd: A magyar nemzet története I-X. Szilágyi Sándor (szerk.) Athenaeum Irod. és Nyomdai Rt., 1895.
Kiadás éve: 1895, 1896, 1897, 1898.), és a Pór Antal - Schoenherr Gyula: Az Anjou-ház és
örököse (1301-1439.) Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Részvénytársulat, 1895.
Felele Tamas, és monda néki: En Uram, és én Iftenem. Monda néki Jéjus : Mivel
hogy láttal engem Tam'ás, hittel: bóldogokja kik nem lácták és hittek. Remete Szent Pál napján. (Az evangeliomok es epistolak, mellyeket esztendö által olvastat az ... 1698. p. 356.)

/
Mátyas király győzelmet arat a törökön
Szent Pál közbenjárására.
Basics Beatrix (2001): Német rézmetszet.

Remete

Mátyas király győzelmet arat a törökön
.",
158 = D eutsc h er
R emete Szent P a'1 k··oz benjarasara
Kupjerstecher: König Matthias besiegt die Türken
mit Hilfe von Paulus dem Einsiedler In: Zombori
István - Cséfalvai Pál - De Angelis: A magyar kereszténység
ezer éve Hungariae
Christiane
Millenium, Bp., és a Magyar Tudományos Akadémia, 2004. Acta ethnographica
Hungarica:
Volume 49.
Szent Pál ereklyéinek 1381-es Magyarországra hozataláról: P. Matthiae Fuhrmanni
Anonymi Hungarici: Historia de translatione
Sancti Pauli Thebaei cognomento primi eremitae,
Pest, 1799.

158

Lásd még: Eggerer András: Annalium, p. 240.
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Ugyancsak Nagy Lajos alatt épült a város közepe táján Remete Szent Pál tiszteletére
a Szent Pál temploma, mellytöl az utcza is "paulinus utczának neveztetett. - Ezen a hajdankorban létezett egyházaknak ma már csak történeti emlékük ... (Palugyay Imre: Magyarország
történeti, földirati s állami legujabb leirása, I-IY. Pest, 1852.)

Részlet Nagy Lajos síremlékéből.
(Pór Antalnál).

41f

/

DifJirtlltio

PrIZ/itnilJllris;

Translatiqnum (idéft Byzanrine, & VeDet~) Bi.
ftoria~ 'conrinent , inferu it. i. omnino Hung.·
ficam Translacionem alto Iilentio przcerorilit.
VIli. VaQovitii edirionem Romanam iequebantut prog~elfu temporis Pacre. Rhenane ,
Ceu Svevi~ Proviocie, qu, 1\0. 1702 Conftanriz:
& Patre! Ulri An. 17:1.2 Venetiis eundem PIIUJi
lillIJ_, & Leiliones Fefti Translacíonie S.Pall'
li pro die 14. Novembris" mutiJatas "vulgaruoI.
adco. Ut Partes illi diéto Fefto Translationiaia
Divini Ollicii Leé\ioBib~, aliud legebanr, & aliud
eelebrabanr, Nam eXJinftiruto Demerrű Cardi·
nalis, & Archi-Ep,fcopi 'Strigonienfis, ac appro.
hatione Sedis Apollolic~ eelebrabarur "die 14·
Novem. Translatio de Ven edi. in Hungariam •
fed hujus Leétione fupprefla , legebatur hiflo:
ria Translationis 4e ConllantiDQpoli V eneriss,
~ujus Feüum in Sacro Ordine ao11io fpeciatim
-auequam fuit celebraeum,
IX. Hzcce Pauline Translationis Hiaoriz
dismembrario, live a Van;'vicio. live" ab aliis fu'
fcepca fuerit, nimiopere repugn.t ufu;' Religionis noflre , & anti" ue confuetudiui , ne radom
quidem confemaneum ell, dieiircere quod eft
de inüicueo , & quod. non ell, leéhri.
Tres
veteres Breviarii noüri ediriones, quarum Veneta de An. IlHo cerens recenrior ell, nobis
Fello TransJacionis die 14 Novem. incegram Ili.
ftoriam, ut ex Codice MS. apud Bollandumextat •. Don mutilarsm , uti in diétis Plluli Ph/lir
habetur , exhibenr , quam annuam ceJe~rati~
nem

Anonymi Hungarici: Historia de translatione Sancti Pauli
Thebaei cognomento primi eremitae, Pest, 1799. p. 48.
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Bollandus J: Acta Sanctorum: Januarius, Historia Trans/ationis,
Exfide digno codice desrlpto Gomassio Joanne JS köz/ésében, 1643. p. 568.
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Remete 5tént Pált ábrázoló zárókő Budaszentlőrincről

Budapesti Történeti Múzeum.

Főszerkesztő: Buzinkay Géza. Corvin a, Budapest, 1995. 55. old.
Fotó: Bakos Ágnes - Tihanyi Bence.

"Járjunk búcsút nemzeti Szentjeinkhez avval a lélekkel, mely egyedül méltó hozzájuk.
Lélekkel, mely őket keresi, hogy megismerje ~s megszeresse. Lélekkel, mely hozzájuk imádkozik, s a mindennapi életben is, mint eszményeket, őket követi. Az egész középkoron át a magyar nemzet megragadó bensőséggel ragaszkodott Szentjeihez. ,,159
Pálos boldogok: (Részlet) Boldog Gergely, szentlőrinci pálos, Boldog Jámbor Ferenc,
Boldog Thar-Ispán Albert, Boldog Szombathelyi
Tamás, Boldog Csanádi Albert, Boldog
Zákoly János, Boldog-Ungvári
Kálmán, Boldog Szalánkeményi
Péter, Boldog Mihálykövi
Bálint, BoldogLorándházi
[Bakk] István, 160Boldog Székelyházi Bálint,161

"A Boldogasszony után mindjárt nemzeti Szentjeink következnek, akikről remek himnuszokat énekelt, neveiket lángoló imádságba foglalta, mert bennük látta vallásos és nemzeti
eszményeit. A Boldogasszony s nemzeti Szentjeink tisztelete által volt hazánk a legnagyobb, és
a legsúlyosabb országveszedelmek idején is megmutatta Isten, mit tesz ő a nemzetért, ha vannak a nemzetnek Szentjei. Járjunk búcsút oltáraikhoz, gyújtsuk ki az emlékezés örökmécsét,
hogy enyhefényénél Szentjeinkhez hazataláljunk. ,,162

S. Balázs Benedicta: Pannónia virágoskertje: 34 Magyar Szent legendája rövid életrajzokban, Testvérszövetség
1929.
160 Boldog Lorándházi
[Bakk ] István It 1517. ] Lásd: Boldog Lorándházi István, OSPPE, 1512?
<http://www.katolikus.huJszentek2/SZENTEK/OOOOOI81.HTM>2012.
július
161 Pálos Mindenszentek
november 6. <http://www.szentozseb.huJmodules.php?name=topics&file=olvas&cikk=aktual5094fa70365bb>2012.
november 7.
162 S. Balázs Benedicta:
Pannónia virágoskertje: 34 Magyar Szent legendája rövid életrajzokban, Testvérszövetség
1929.
159
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kiad.

kiad.

Bakk István-Bakk Erzsébet: Remete Szent Pál fejereklyéjének
nete

törté-

"a Mindenható, az Istenanya és Remete Szent Pál dicséretére, dicsőségére és tiszteletére ,,163

Remete Szent Pál.

t

hébai Szent Pál,164földi maradványait ll69-ben ásták ki, ezt megelőzően kb. 828 évig
volt eltemetve, Kornnénosz Manuel császársága alatt Bizáncba vitték, ahonnan azokat
II. Balduin keleti császár Dandolo doge kérelmére Velencébe küldötte, ahol a Szent Julián egyházban tartották 1381. október 4-ig, vagyis hazánkba szállításáig.i'" A thébai Remete
Szent-Pált Nagy Lajos hozatta Magyarországra, kinek holttestét a Velencével 138l-ben kötött
Torinói szerződés egyik pontja értelmében cserélték el a venetói származású Szent Gellért
földi maradványaiért. Az ereklye számára külön kápolnát építettek. A szent test számára
1484-88 között Dénes mester, pálos szerzetes, művészi értékű vörösmárvány koporsót faragott, melynek oldalait a szent életéből vett jelenetek díszítették. A koporsó a szentlőrinci kolostor török-dúlásakor megsérült, és a két megmaradt töredéket ma a Budapesti Történeti Múzeum őrzi.166 Hassensteini Bohuszláv cseh humanista költő dicsőítő verse Remete Szent Pál
budai síremlékéről (kápolnájáról) írt epigr/~mmája, Schelta Jánoshoz:

163Gyöngyösi Gergely
164pál,Remete, Thébai, Szent (Théba, Egyiptom, 228-Théba, 341)
165Remete szíz Szent Pál ősönknek kihozásáról (Érdy-kódex)
<http://sentlones.elte.huJszovegkiadasokImagyarul/madasszgy/399_402_Remete_Sziz_Szent_Pal.htm#
nius 10.
166Divald Komél: Magyarország művészeti emlékei, Budapest, 1927.
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Jánosom, írn láttuk hát Pál márványpalotáját,
Ily szépnek vágyá szűz Dianánk az övét.
Nem láthattak ilyent egykor Krétán sem a vének,
Ily szentélyt bizony ott még Jupiter se kapott.
Pál eme temploma Pantheon oszlopait megelőzi,
S halványabb nála Flavius épülete.
Nincs több márvány Memphiszben, nincs
a byzánci
Sírján ennyi arany, s ennyi igaz kegyelet.
Ó, boldog népek s országok a nagy Duna mentén,
S boldog vagy, Buda, mert Pál; aki véd titeket.

/

Remete Szent Pál kápolnájának építését, B. Thar Albert ispán budai várkapitány, és
kun gróf, melyet még mint világi, kezdett el építeni, csodálatos munkávalbefejezté, és később
is minden tehetségét a kolostor fölvirágoztatására fordította, hiszen rövidesen belépett a Pálos
Rendbe. 167

A magyar pcflos Rend barokk címere.

Mint tudjuk tiszteletből és alázatból Boldog Özséb esztergomi kanonok 1262-ben168 a
pápai kúria elismerésével a rend védőjéül az őskeresztény vezeklőt választotta. 169 A magyar
Pálos Rend, melynek névadója, Pál, szellemi őseként és példaképeként tiszteli.
Karcsú Antal Arzén IL köt. p. 210. In: B. Thar Albert meghalt 1492-ben.
IV. Orbán pápa: A. Ch. 1262. Vrbanus PP. IV. celebratis meritis Geysae II. Regis Hungariae, qui Hierosolymis domum
et Ecclesiam pro hospitibus construxerat, domum hospitalem S. Stephani Regis de Strigonio cum omnibus tenutis,
iuribusque suis, auctoritate apostolica confirmat.
167

168

"Vrbanus Episcopus, Seruus Seruorum Dei, dilectis filiis, Nicolao, magistro domus hospitalis S. Stephani regis, sitae
Strigonii, omnibusque fratribus ibi praesentibus aut futuris, religiose inibi professis - - - Religiosa loca, diuino cultui
mancipata, tenemur apostolica protectione defendere, et in suis iustitiis tanto propensiori studio confouere, quanto celebrius
in eis omnipoteus Dominus colitur, et deuotius a fidelibus honoratur. Quapropter dilecti in Domino filii Vestris iustis
postulationibus clementer annuimus, et domum véstram ingredi (miserorum) escis et pauperum seruitio deputatam, sub B.
Petri, et nostra protectione, ad exemplar felicis record. Alexandri Papae, praedecessoris nostri, suscipimus et praesentis
scripti priuilegio communimus. Imprimis quidem statuentes, vt domus ipsa semper sit hospitalitatis officio dedita, cui est
discrete, ac prouide deputata; et vt ordo- canonicus, qui in ea de auctoritate piae memoriae Mamfredy, quondam
Praenestinensis Episcopi, tunc item S. Laetitiae (Caeciliae) Presbiteri Cardinaiis, Apostolieae sedis Legati, secundum
Deum, et Beati Augustini reguiam institutus esse dignoscitur, perpetuis ibidem temporibus inuiolabiliter obseruetur, ea in
Canonicorum numero moderatione seruata, vt hospitalitas graue non sustineat detrimentum. Praeterea quascunque
possessiones, quaecunque bona eadem domus in praesentiarum iuste et canonice possidet, et in futurum concessione
Pontificum, largitione regum, vel Principum, oblatione fidelium, seu aliis iustis modis, praestante Domino poterit adipisci,
firma vobis, vestrisque successoribus, et illibata permaneant. Sane cum recolendae memoriae Geysa, quondam rex Hunga-

liO

rorum Hierosolymis, sicut in eius scripto authentico continetur, Ecclesiam in honorem Dei et ~emoriam B. Mariae, semper
Virginis, Matris suae, ac S. Stephani regis fecisset, de suis et suorum principum eleemosynis, pietatis intuitu construi, et
domum etiam hospitalem, in qua peregrini et alii transeuntes propter Deum subsidia reciperent charitatis, et cum fratribus
ipsius ecclesiae, qui domum Vestram construxerant, copiosam terram ad construendas domos et praeparandas officinas
necessarias, Strigonii contulisset, id eidem domui libertatis indulsit, vt nullus in ea commorantium
hospitum tributa
persolueret; et insuper ad quotidianos vsus ipsius domus singulis diebus de propria silua sua, quae vulgo Kes nuncupatur,
quinque orgias lignorum portandi liberam vobis contulit facultatem; ipsum autem principes eius et quidam alii fideles Dei
de regno suo in bonis operibus imrnitantes, praedictae domui Vestrae praedia, villas, agros, syluas, seruos et ancillas,
piscinas et alia misericorditer obtulerunt, data per diaecesanos Episcopos libertate: vt quidquid erat domui Vestrae fidelium
largitione collatum, a solutione tributorum, et decimarum haberetur immune. Nos itaque officio susceptae administrationis
inducti, tam ea, quae praediximus, quam etiam monasterium S. Stephani regis ab omnium iurisdictione liberum, et
hospitalem domum positam in loco, qui Obon nuncupatur, et in super duodecim naues, et quinque villas charissimo in
Christo filio no stro, Bela, illustri Vngarorum Rege (donatas) nec non Ecclesiam S. Trinitatis de aqua calida, ecclesiam Nicolai de Wajtyg, ecclesi am S. Mariae de Thout, ecc\esiam S. Mariae de Socol, Ecclesiam S. Margarethae de Chatca, et alias
ecc\esias cum omnibus earum pertinentiis de auctoritate diaecesanorum Episcoporum domui Véstrae concessa, et reliqua
omnia, quae siue liberalitate regum, siue de concessione Episcoporum, vel aliorum fidelium rationabiliter - - - - - Domini,
---domui Vestrae apostolica confirrnamus cum omni bus imrnunitatibus - - - - - (lacuna magna) - - - in domo vestra,
vel in obedientiis sibi subditis, persona laica super ecclesiasticos viros nullam habeat potestatem; sed eis regendis fratres,
qui c\erici sint et idonei, praesing-decernimus
ergo, vt nulli omnino hominum fas sit praefatam domum temere perturbare.
aut eius possessiones au.f>rr6; vel ablatas retinere, minuere, seu quibuslibet vexationibus fatigare, sed omnia integre
conseruentur eorum, pro quorum gubernatione ac sustentatione concessa sunt, vsibus omnimode profutura, salua sedis
apostolieae auctoritate; ad indieium autem huius a sede Apostolica perceptae libertatis vnam vnciam auri nobis, nostrisque
successoribus annis singulis persoluetis. Si quae igitur in futurum ecclesiastica,
secularisue persona hane nostrae
constitutionis paginam sciens, contra eam temere venire tentauerit, secundo, tertioue comrnonita, nisi reatum suum congrua
satisfactione correxerit, potestatis, honorisue sui dignitate careat, reumque se diuino iudicio existere, de perpetrata
iniquitate, cognoscat, et sacratissimo corpore vel sanguine Dei et Domini, redemptoris nostri, Jesu Christi, aliena fiat, atque
in extremo examine districtae vltioni subiaceat; cunctis autem eidem loco sua iura seruantibus sit pax Domini nostri Jesu
Christi, quatenus et lü.c fructum bonae actionis percipiant, et apud districtum Iudicem praemia 'aetemae pacis inueniant.
Amen."
.,
A. Ch. 1263. Paulus, Episcopus Vesprimiensis, Paulinis in Hungaria auctoritate sedis Apostolieae Statuta elargitur.
"Paulus, Dei gratia, episcopus Vesprimiensis, aulae illustris dominae reginae Vngariae Cancellarius, omnibus
Christi fidelibus salutem in vero Salutari. Ad vniuersorum notitiam ten ore praesentium volumus peruenire, quod aceedentes
ad pedes Sanctissimi Patris, et domini nostri Vrbani, Dei gratia Sacrosanctae Romanae Ecclesiae summi Pontificis, dilecti
filii, prouincialis et alii priores ac fratres eremitae diuersorum locorum nostrae diaecesis, supplicauerunt, vt eis reguiam B.
Augustini, ad quam de cultu eremitico sctransferre
cupiebant, concedere dignaretur. Quorum precibus misericorditer
annuens, nobis sanctitatis suae litteris dedit in mandatis, vt eis, dummodo facultates haberent, de quibus sustentari possent,
reguiam ipsam, obseruandam ab-eis, auctoritate concedercmus apostolica, si videremus expedire, sine praeiudicio iuris
alieni. Nos igitur mandatum eiusdem summi Pontificis, patris et domini nostri, cupientes reuerenter adimplere, diligenter
incepimus inquirere; sed nec per ipsos, nec per alios potuimus inuenire, quod tantis abundarent facultatibus, quae eis
sufficerent ad obseruantiam regulae supradictae, quare, habito tractatu cum capitulo nostro, et consilio diligenti, eis
auctoritate praedicta indulsimus, vt in eisdem domibus, in quibus nunc sunt, tamquam licita collegia, in cultu eremitico de
cetero Domino famulentur, saluis deci mis et iuribus aliis, episcopo diaecesano debitis a locis illis, vbi sunt situati. Verum
cum quum nec cir~a__diuina officia, aut ieiunia, seu alias obseruantias, statuta, quae omnes eremi cultores vniuersaliter
obstringant, apatribus
antiquis relicta inueniantur; ne per huiusmodi obseruantiarum
diuersitatem, vnitatis, et caritatis
vinculum, ipsis diuinitus inspiratum, inimico homine superseminante zizania, disrumpatur, eorum obseruantiae, quas in
manus nostras promiserunt, hae sunt: 1.) Celebrabunt ieiunium a festo omnium Sanctorum vsque ad natiuitatem Domini,
vtendo semel in die lacticiniis vsque ad aduentum Domini; exceptis debilibus et infirrnis, qui de licentia Prioris, si opus
fuerit, carnibus vesci possunt. Incipiendo autem a Natiuitate Domini, vsque ad septuagesimam
comedent carnes tribus
diebus in septirnana. A. Septuagesima vero vsque ad carnis priuium comedent iterum laeticinium semel in die. A Paschate
vero vsque ad festum omnium Sanctorum comedent cames tri bus diebus in hebdomada. II.) Circa diuina officia hunc
ordinem obseruabunt,
quem, secundum
reguiam B. Augustini,
Canonici Cathedralium
Ecclesiarum
conseruare
consueuerunt. Ill.) Priorem Prouincialem, quem pro tempore elegerint, praesentabunt Diaecesano Episcopo confirmandum.
IV.) Ad Synodum episcopi diaecesani singulis annis duo fratres de qualibet cella ipsorum venire tenentur, suscepturi et
obseruaturi eiusdem synodi salutaria monita et statuta. V.) Numerum locorum, quae inhabitant, augmentare non possunt;
quorum haec sunt nomina: insula Pilis, S. Helenae; Kölrut S. Mariae Magdalenae, Bokony S. Iacobi, Idegzud B.
Elisabethae, Patach S. Emerici, insula Elek prope Errnenyes, S. Mariae Magdalenae, Zakacz S. Dominici. Qui vero in aliis
locis, quam in praedictis, in nostra Diaecesi, sub habitu predictorum fratrum inuenti fuerint, excommunicationis
sententiae
ex nunc volumus subiacere." Datum Anno Domini MCCLXIIl. Prileszky Acta SS. Hung. app. 14. Katona Tom. VI. p. 398.
sqq. Lásd még: Eorum Statuta auctoritate Sedis Apost. a Paulo Ep. Vesprim. descripta. 1263. IV, 3. 174. - Eorum regulas a
Lodomerio AEpiscopo Strigon. approbatas An. Ill. Rex confirrnat. 1297. VI, 2. 95. - aCIemente V. reguIam S. Augustini
petunt, et obtinent. 1308. vm, 7. 64. - Eorum Statum, et facultates Jo. XXII. Papa pervestigari iubet, ut cognoscat, an iis
Prior Generalis imponi poss it. etc. 1327. VIIl, 3. 247. - Initio Sec. XIV. 60 domos numerant. 1327. vm, 3. 247. - Eorum
Provinciai is per Hung. et Slavoniam. 1347. IX, 6. 30. - et religiosae paupertatis studium. 1352. IX, 2. 147. - lllis
cuiuscunque generis donationes, et legata faciendi facultas Nobilibus a Sig. Rege concessa. 1425. X, 8. 606. - X, 6. 710.Eorum dotatio per Presbyterum de Luchka II portionibus possessionariis
constans, ad necessitatem Cap. Gralis ad S.
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Mátyás király 1467. január 15-én győzelmet aratott Ali bég felett, ezért a király az ország védőszentjévé avatta Remete Szent Pált.
Az ereklyék Budaszentlőrincre
szállítása 1381. november 14-én a/korabeli ország
nagy ünnepe lett. A körmenetet maga Lajos király vezette. Az igen jámbor király Buda városában a szentlőrinci kolostornak ajándékozta bizonyos Cziligh gróf egyik nagy házát; ezt a város minden lakója Szent Pál házának nevezi, mivelhogy a király azzal a szándékkal adta, hogy
a veszedelmes időkben ott őrizzék Remete Szent Pál holttestét. Kaplai Demeter'J" esztergomi
érsek (1378-87.) búcsút engedélyezett azoknak, akik új nyugvóhelyét fölkeresik.
Az első vesperás antifóna:

Ó, te dicsőséges hitvalló, Pál, ki vezérelsz
Minket a szent élet ragyogó szép tájain egyre,
kérd, hogy az égi kapuk megnyíljanak egykor a nél/;nek,
mely tisztel téged, nevedet nagy diccsel övezve. 71
A Historia de translatione Sancti Pauli Thebaei cognomento primi eremitae címmel
megírt ereklye-történet egyben-beszámol
elhelyezéséről. 172

"Az örökkévaló Atfcinak édességes, teljes és soha ki nem mondhatá, kegyelem-gazdag
fia, a mi Urunk Jézus Krisztus, aki az ő szent és katolikus egyházára úgy árasztja jóságának
kegyelmét, s úgy erősíti egyre inkább védelmező segítségét, hogy amit vérével megszerzett, azt
szüntelenül megőrizze, és nemcsak egyház bástyáira rendelt égiek, az éjjel-nappal harcoló
angyalok által, hanem a sárkunyhóban lakó emberek által is, akik aztán veszedelem idején ezzel a segítséggel megerősítve, az isteni kegyelem jótéteményeit fölhalmozva az égiek oltalmára támaszkodhassanak. 'és az úton levők a szentek érdemei révén megsegíttessenek.

Laurentium Budae facta. 1413. X, 5. 443. - Eorum Conventus. lnd. II, 414. etc. 1327-ben: An. Ch. 1327. Idem Ioannes ad
intercessionem Caroli R. H. in statum ac facultates Eremitarum S. Pauli inquiri iubet. Auen. kal. Iulii.
.Joannes Episcopus, Seruus Seruorum Dei. Venerabili, fratri Archiepiscopo
Colocensi, et dilectis fili is S. Saluatoris
Sexardiensi et S. Benedicti circa fluuium, quod dicitur Gron, V. Ecclesiensis ac Strigoniensis Dioecesis monasteriorum
Abbatibus salutem et Apostolicam benedictionern. Petitio charissimi filii nostri inChristo, Caroli regis Hungariae illustris,
nobis exhibita continebat: Quod Fratres, qui S. Pauli primi Eremitae in illis partibus nuncupantur, ab olim authoritate
litterarum fel. record. Vrbani IV. PP. praedecessoris nostri elegerunt sub B. Augustini regula perpetuo Domino famulari; et
quod postmodum etiam bon ae memoriae Gentilis etc. S. Martini in montibus Presbiter Cardinaiis, tunc in eisdem partibus
Apostolieae sedis Legatus eisdem fratribus, VI sub eadem regula perpetuo viuerent, suae legationis auctoritate concessit;
vtque fratres ipsi jn sanctarum virtutum operibus et vitae sinceritate viuentes, diuinum cultum in illis partibus
augmentarent; quod vltra sexaginta iam domos sub eadem regula in eisdem partibus habere notantur, quare supplicauit
idem Rex nobis humiIiter, vt dictam reguiam per eosdem fratres perpetuo obseruandam eis authoritate apostolica ex certa
scientia confirmare, ipsisque concedere, vt possint in generali ipsorum capitulo aliquem ex eorum fratribus sibi in Priorem
eligere Generalem, qui tanquam immediatus ipsorum Praelatus iurisdictionem
et potestatem omnimodam haberet, et
exercere val eret in eos, corrigendo, visitando, et eos etiam absoluendo a sententiis latis in canone, in casi bus, quibus hoc a
iure Praelatis aliis est concessum; vtque ad synodum, seu concilia suorum dioecesanorum venire et de ipsorum terris, et
vineis, quas propriis manibus et sumptibus excolunt, et excolent in futurum, decimis alicui soluendis minime tenerentur;
ipsosque recipere sub nostra protectione, et sedis Apostolieae speciali de benignitate apostolica dignaremur; quia vero de
conditione et facultatibus eorumdem Fratrum notitiam non habemus; discretioni vestrae de qua in his fiduciam in Domino
geri mus specialem, per apostolica scripta committimus et mandamus, quatenus de conditionibus,
statu et facultatibus
Fratrum ipsorum, et eorum circumstantiis
authoritate Apostolica curetis plenius informare, et quaecunque super his
inueneritis, per vestras harum seriem continentes, nobis fisleliter intimetis, vt per huiusmodi informationem instructi, quid
super praemissis agendum per vos fuerit, consultius authore domino agere valeamus. Et si non omnes his exequendis
poteritis interesse, Tu frater Archiepiscope
cum eorum altero ea nihilominus exequaris. Datum Auennione kal. Iulii.
Pontificatus nostri anno vndecimo, lncamationis vero Anno MCCCXXVII." Ex annalibus Paulinorum edit. 1663. 1. II. 7.
Koller H. E. Q. T. II. p. 343. sq.
17°"Demeter, Krisztusban atya és esztergomi érsek úr a Buda fölötti, Szent Lőrincről nevezett kolostorba vitte át, és ott helyére tette." Varia P. Ill. 67. p.
171Csanádi Adalbert: Remete Szent Pál átvitelének ünnepére IS IS körül, In: Gyöngyösi Gergely: Arcok a magyar középkorból. Gyöngyösi Gergely helye a magyar irodalomban. 1983. ford. Árva Vince, Csanád Béla, Csonka Ferenc, Bp., 1983.
172EIsőRemete Szent Pál átvitelének története 1381-1385. A szerző előszava Szent Pál temetéséről. In: Gyöngyösi Gergely:
Arcok a magyar középkorból. Gyöngyösi Gergely helye a magyar irodalomban. 1983. ford. Árva Vince, Csanád Béla,
Csonka Ferenc, Bp., 1983.
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Mert bár a mi felséges Megváltónk, miután visszatért - ahonnan jött - az atyai dicsőségbe, az első remeténk, a szent és hitvalló Pálnak lelki kűzdelmekben elgyötört és megfáradt
lelkétmagához hívta, hogy annyi szenvedésben való örvendetes győzelem után illő jutalomban
részesitse, a lélek nélkül itt maradt testét sem akarta a foldi dicsőségtől, hírnévtől megfosztani
- sivatagi magányban ugyanis hollója által hatvan évig menynyei eledellel táplálni, mint Illés prófétát =, ezért az említett
Atyánk életét a jeles és tudós Szent Jeromossal gondos kutatás
után gyönyörű stílusban megiratta, hogy kései idők örök emlékezetében méltóképpen tiszteltessék; magát a tetemet pedig a
nagyAntal atya - Szentlélektől indíttatva e cselekedet végrehajtására - félelmetes oroszlánok segitségével, a hivők szertartása
szerint, egy sziklás völgyben az anyaföld ölelésére bízta. És
hogy e dicső Atya érdemei ezután is tiszteletben részesüljenek,
az agg Szent Antal azon testvérei közül, akik a szerzetesi életre
készek voltak, néhányat a sír mellett szent engedelmességre kötelezett."
Remete Antal és Pál ereklyéi

Szent Pál átvitele az egyiptomi Thébaiszból Konstantinápolyba'P
"Sok-sok esztendő elmúltával az igaz embereket áldásával jutalmazó magasságos Istenjobb keze hatására Emánuel, konstantinápolyi császár, erős világosság árasztván reá, elhatározta, hogy ennek az idős szentnek, aki a fájdalmas és keserű üldöztetések elől menekülve
önként vállalt sivatagi magányban halt meg, a dicső érdemeit nyilvánosságra hozza, oszlásnak
nem indult testét pedig az emlí tett helyről, ahol Szent Antal a vadállatok ásta gödörben elhantolta, a császári székesvárosba, tudniillik Konstantinápolyba viteti. Az általa alapított
Perilepta, azaz, a Megcsodált Mária szent egyházban, mint a hívők tiszteletének erre alkalmas
helyén, elhelyezteti; a fejét azonban, amelyet a sivatagi sír sokáig rejtegetett, háladatos buzgóságból, de nem minden isteni szándék nélkül Rómába vitték, hogy a magánya megszűnjék, és
hogya Krisztusban hívők nagyobb l~ki haszonnal tisztelhessék.
Szent Pál átvitele Bizáncból Velencébel74
Mikor pedig elközelgett a mi Urunk megtestesülésének 1240-ik esztendeje, egy bizonyos Jacobus Lanzolo nevezetű velencei polgár, értesülve arról, hogy Boldog Pált nem vezette félre a világi szerencse, és Pál magányának szentséges csodatetteit is bőséges hittel szemlélte, tanúkkal megerősített okleveles óvadék alatt, ragyogó stílusának csodálatos okfejtésévei,
ékes beszédével, szívből jövő buzgóságával, erősen vágyott fogadalmával és kitartó, fáradságos igyekezetével elérte, hogy a fönt említett kolostor apátjától, Petrus testvértől és a kolostor
szerzeteseitől Boldog Pál szentséges maradványait megkapta, amelyeket aztán ujjongó
örömmel vitt magával Velencébe, és ott a Szent Julianusnak emelt szentegyházban elhelyezte,
ahol is a velencei nép kellő tisztelettel adózott az ereklyén ek.
1. Lajos, Magyarország királya, háborút indít Velence ellen. Megfogadja, hogy Szent
Pál tetemeit átviteti Velencéből Magyarországba, ha a Szent közbenjárására szerencsésen be· . a hatboru't/75
fiejezi
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Thébai Szent Pál.

Közben futnak, görögnek egymás
után a századok, s amikor az egyházatyák
titkos eljárása Pál szentté avatásáról nyilvánosságra kerül, a nevét viselő szerzetes
testvérek őszinte lelkiismerete már mindenütt ismeretes, szószékről hirdetik életük ártatlanságát, rendjük tiszteletét, mert
ez a rend a viharokból a megdicsőülés, az
üdvözülés révén vezeti a lelkeket. Különösen Magyarországon növekszik a szerzetesek száma, öregbedik a köznép jámborsága, és a lakatlan helyeken népes monostorok emelkednek. Ekkor történt (vajon állíthatjuk-e kételkedve, hogy mindez
nem a magasságos ég tanácsából, nem a
mindent elrendező Isten bölcs és ki nem
mondható előrelátásából történt? Ez az
előrelátás az eseményeket szigorú törvények szerint változtatja: egyszer a szűkölködőket teszi bővelkedőkké, másszor meg
a bővelkedőket szűkölködőkké, hogya világi állapot saját helyzetének megváltozásából ismerje meg a század állhatatlanságát), tehát ekkor történt, hogy hathatós, ésszerű és igazságos okfejtés alapján Lajos király, a
magyaroknak hatalmában serény, serénységben dicső, dicsőségben jámbor, jámborságban
bölcs, bölcsességében előrelátó, előrelátásban igaz szavú és cselekedetű keresztény fejedelme,
akinek még arra is volt gondja, hogy országában a gőgösök szarvát letörje, nagyszámú katonaságával, óriási költséggel fölszerelt hadseregével megindult a velenceiek ellen, hogy erőiket
megtörje, hogy céljaikat megsemmisítse, és a megkötött szerződés alapján négy álló esztendeig ostrom alatt tartotta őket. Az ostrom idején sokat töprengett, szíve mélyén meghány tavetette, hogyha az Úr első Remete Szent Pál közbenjárására, aki iránt ő különös fogadalmával
igaz buzgalommal viseltetik, megadja neki a velenceiek fölötti áhított győzelmet, akkor hittel
és reménnyel kért szent tetemeit Velencéből hódolattal a saját országába, Magyarországra viteti, hogy ott az említett testvérek méltó tisztelettel övezzék, és híre-neve fönntartassék.
Lajos és a Velenceiek megkötik a békét, a király megkapja a Szent Pál ereklyéit.i'"
Ez a jámbor király, akinek az Úr keze olyan bő marokkal mérte adományait, hogy
megtörhette a velenceiek gőgjét, megalázhatta némely férfiak büszkeségét, s akire mindig
csak a szerenesés és sikeres vállalkozások dicsősége ragyogott, később a gyors változás törvénye szerint járt el, mert szellemét sem a magasztos események nem tették fönnhéjázóvá,
sem az alábbvalók nem sújtották porba, ez a jámbor király tehát sok-sok csata, nehéz helyzet
és szörnyű veszedelem után néhány békét kívánó keresztény fejedelem közbenjárására, meg
az Úr sugallatára, mint a béke kedvelője és a szeretet patrónusa, szerződésben elérte, hogya
velenceiek évenként bizonyos adót fizessenek neki. Így aztán, amikor az ellenfelek között létrejött a béke, és a viszály tüskebokrait mindenfelé kiirtották, az említett legkeresztényibb király valóra akarta váltani fogadaimát és teljesíteni pártfogójának tett fölajánlását, ezért követeit, a Krisztusban tisztelendő atyákat: Bálint, pécsi és Pál, zágrábi püspök urakat, ezeket az
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S. fejezet, ford. Csonka Ferenc.

előkelőszármazású, az egyházjogban járatos, a mindennapi ügyeket ismerő magyar férfiakat
azország néhány főrangújával együtt ünnepélyesen elküldte Velencébe, hogy a szent kincseketmegszerezze magának. 177
/
Ök pedig nagy buzgalommal igyekeztek ekkora felségnek engedelmeskedni, teljes
szívvelóhajtották az említett föladatot teljesíteni, nagy bölcsességgel, nagy szorgalommal, a
helyzethez illő szép beszéddel fejtették ki kérésüket, és a rég óhajtott ajándékot a fogadalomnakmegfelelően megszerezzék.
Szent Pál ereklyéit Velencéből átviszik Budára, Magyarország fővárosába'Ő
De mivel ezek az ereklyék igen becsesek voltak, és hogy a feldühödött köznép a teljesített kívánság véghezvitelét meg ne zavarhassa, a polgárok véleményének, tanácsának
meghallgatása után titokban, éjszakai csöndben, az Ige megtestesülésének 1384-ik esztendejében, október 4-én virradóra a holtestet nem, hogy kegyelet nélkül, hanem ellenkezőleg, a
legnagyobb áhítattal emelték ki az említett Szent Julianus-templomból, és isteni kegyelem
folytánegy művészien kidolgozott fakoporsóba helyezték, azután az evangéliumban is olvasható,Heródes által megöletett aprószentek közül kettőnek a holtestével együtt (ezeket őszinte
jóindulatból maguk a velerreeik ajándékozták királyi uruknak) Magyarország kies fekvésű fővárosába, a híres-nevezétes Budára vitték; s mivel az ég Ura így parancsolta meg a szeleknek
és a tengereknek, az átvitel vihar nélkül, szerencsésen, a kívánt béke nyugalmával ment végbe,miközben az isteni szent jobb védelmezte vonulásukat. Budán pedig, miután mindent előkészítettek a szent iránti hódolatra, a szent és a papok fáklyafény mellett, nagy kegyelettel és
tisztelettel hódolva fogadták a szentséges ereklyét, majd a királyi kápolnában Szent Pál rendjének őrizetére bízták őket. Örvendezett a nemes király lelke, mert Isten engedelmével teljesíthette kegyeletesfogadalmát; örült és örvendezett Magyarország is, mert szinnot bontott e
nagy szent vigasztaló virága, amelynek palántáját ez országban csodálatos jámborsággal és
hittelmár régebben elültették."
Végül Szent Lőrinc templomában helyezték el. Ez a monostor a híres Buda fölött a
hegyenfekszik Budától egy mérföldnyire nyugatra, ahol az említett Atyáról elnevezett szerzetesekkiváló közössége élt.
A pápák több alkalommal búcsúkiváltságokban részesítették az oda zarándoklókat.
Remete Szent Pál budaszentlőrinci kultusza országos jelentőségűvé vált. 179 A zarándokoknak
engedélyezett búcsúk a későbbiek során tovább gyarapodtak, a búcsúnyerés lehetősége is
hozzájárult ahhoz, hogy Budaszentlőrinc az ország egyik legnépszerűbb zarándokhelye lett.
Szent Pál történetét a Peer-kódex is közli. A hozzá kötődő csodáknak is köszönhetően a kolostor folyamatosan gazdagodott, újabb és újabb királyi adományok révén is. A szent teste
l523-ban lett teljes, amikor a király Prágában tartózkodott, meglátogatta Karlsteint, ahol Remete Szent Pál fejét őrizték, a szent fejét II. Lajos király Budára hozta. 1526-ban azonban a
törökök elől a trencséni várba menekítették, ott azonban - a régebbi kutatások szerint - a vár
leégésekor valószínűleg elpusztult. Fuhnnann 1732-es tudósítása szerint azonban a szent fejereklyéjét a bécsújhelyi pálos kolostorban látta vizitációja során Borkovich Márton pál os perjel későbbi kalocsai érsek.180 Remete Szent Pálról Gyöngyösi Gergely korabeli rendtörténeti
leírása beszéli el, hogyan tudta a XVI. század elején II. Lajos király Remete Szent Pálnak
Prágában őrzött fejereklyéjét megszerezni, amit azután 1523-ban hoztak Budára, s fényes külsőségek között Pünkösd másnapján vitték át Budaszentlőrincre, s egyesítették az ereklye többi
részével. (Az ünnepélyes könnenetben ott volt a király, a királyné, ott voltak az ország fóne177Megjegyz.: A fóurak között ott van zágrábi püspök Horváti Pál familiárisa, Bak Mihály és Benedek, kik később a lázadásban részt vesznek és Mária királynő leváltását támogatják.
178Gyöngyösi Gergely: Arcok a középkorból, 6. fejezet, ford. Csonka Ferenc.
179Pásztor Lajos: A magyarság vallásos élete a Jagellók korában. Bp., 1940.
18°Matthias Fuhrmann: Anonymi Hungarici Historia de Translatione S. Pauli I. Eremitae című kézirata, melyet a (MOL)
Országos Levéltárban őriznek. Acta Paulinorum E 153 fol. 69-72. és 92.; Zolnay László: A budaszentlőrinci pálos fókolostor emlékezete. Vigília, 1973.8. sz. 514-519. p.

115

mesei, a budai és a környékbeli népsokaság. Bebek Imre, a későbbi székesfehérvári prépost
posztóruhában, födetlen fóvel, fáklyával a kezében maga is részt vett a körmenetben. Hosszú
idő óta tartó, kínzó fogfájása ezalatt megszűnt. Ezután még más csodás gyógyulások is történo
tek Szent Pál közbenjárására.j'Í"
Továbbá Bebek Imre csodálatos gyógyulása Budán a Varia
Paulina Ill. kötetében olvasható.
Szent Pál fejének Csehországból való visszahozataláról
"Az Úr 1522-ik évében a felséges Lajos Magyarország, Dalmácia, Csehország stb.
királya lsten segítségéve! Csehországba ment, hogy országát megnézze, hogy ott némely za·
vargóknak igazságot tegyen. Szive belsejében buzgón átgondolta és meghány ta-vetette magában, hogy a remete testvérek gyakran miképp nyugtalanították alázatos és jámbor kéréseikkel,
hogy Szent Pál fejét Csehországból méltóztassék visszahozni, és egyesitse a szent testtel. Miután mindent elrendezett és elvégzett, már vissza akart térni Magyarországba, akkor a vele le·
vő prágai előkelőségektől és uraktól egy kivánságának teljesítését kérte, de semmit sem árult
el róla. Midőn azok megigérték; hogy megadják, bármit kérjen is, így szólt:
Első RemeteSzent Pál fejét követelem tőletek.
Azok nehezen belegyezték. Végül a király késlekedés nélkül, kora hajnalban fölkelt, és
Prágából Karlstein várábti sietett, ahol a cseh koronát is őrizték. A szentek sok ereklyéje között saját kezével szorgalmasan kereste, és nehezen találta meg, mert a takaron, mellyel a fejet letakarták, hamis fölirat volt, mely így szólt: Szent Anasztázia feje. A csehek ugyanis mindigféltek attál.rhogy elviszik tőlük, ezért elrejtették. De egy jó lelkiismeretű és dicséretes életű
öreg pap, aki ismerte a csehek ravaszságát, a királynak titokban elárulta, hogyan lehet megtalálni. Levette tehát a takarót a fejről, és a jámbor király megtalálta, amire vágyott: a fej oldalán a nyakszirtnél- cseh nyelven volt fölírva: Első Remete Szent Pál feje, aki Buda közelében
fekszik.
Mikor ezt meglátta, a nagy örömtől eltelve magához szorította. Magához véve, amilyen gyorsan lehetet, nagy áhitattal Magyarországra visszaszállította. Egy ideig magánál tartotta Budán, amig a testvérek pünkösdkor össze nem gyűltek. Azt a papot pedig, aki Szent Pál
fejét fölfedte, a király távozása után meg akarták ölni, de ő nagy nehezen megszökött, és a felséges királyhoz menekült.
Végül eljött az idő; amikor minden testvér a káptalanon volt. Pünkösd másnapján,
amelyre Orbán pápa ünnepe esett, hajnalban, ünnepi öltözékben és áhítatos körmenetben a
kolostorból mindegyik Budára ment. A felséges király, a királynéval, az ország főnemeseivel,
nemeseivel és a népeknek, férfiaknak és asszonyoknak megszámlálhatatlan tömegével, az egyháziak fényes menetéyel, főtisztelendő Simon zágrábi püspök úrral, aki főpapi jelvényeket viselve vitte kezébe~ tisztelettel a szent fejét, és az ezeket követőkkel együtt találkozott a testvérekkel, akiknek a város kapuján kivűl a kezükbe adta szent atyánk fejét. Rögtön mindnyájan
letérdeltek és hálaadásui nagy áhítattal elénekelték a Te Deum-ot. Himnuszt énekelve körmenetben a kolostorhoz vonultak. A körmenetet kisérte a király, királyné, a főnemesek, nemesek
mind, és egész nap a kolostorban maradtak, amig a szent fejét szemük láttára nem egyesítették
a szent testével. De mert a szent fej más nemzeteknél, a cseheknél, vagyis a huszitáknál is hányódott sok éven keresztül, száznegyven évig, akik nem a szükséges körültekintéssel és tisztelettel őrizték, sőt, illetlenül bántak vele, ezért nem maradt meg olyan sértetlenül, mint a test
Magyarországon. "
(Hogy miképpen vitték a fejet Magyarországból Csehországba, lásd Gyöngyösinél,
Szent Pál testének átvitelénél, 1381_-ben.)
1528-ban Gyöngyösi Gergely atyát, a tudományok baccalaureusát választották rendfőnökké. Előtte Rómában volt perjel 7 évig. Tíz beszédet írt Szent Pál atyáról, és kinyomtatva
a rendben terjesztette.

181Gyöngyösi Gergely: Arcok a magyar középkorból.
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Bp., 1983. ford.: Árva Vince, Csanád Béla, Csonka Ferenc.

"Ne hallgassuk el talán azt sem, hogy erről meg azután egyes helyeken Szent Agoston
rendi testvéreknek akarták elnevezni őket. De Özséb Atya minden kétséget kizáróan így írta
alá a nevét az J 256-i esztergomi nemzeti zsinaton: «Özséb, Első Remete Szent Pál Rendjének
Provinciális Perjele.» Ezért nevezték el azután e remetéket pálosoknak. ,,/82
Remete Szent Pál ereklyéit 1381. november 14-én a budai királyi kápolnából átvitték
a pálosok Buda melletti, Szent Lőrincről elnevezett fókolostorába.
"Buda várában Szent János kápolnájában, éjjel-nappal vigyázván őmellette két remete fráterek. ,,183 Budáról ünnepi körmenet kísérte az ereklyét végső helyére, a
budaszentlőrinci pálos monostorba.
Tamás esztergomi érsek, pápai legátus Gengyes-i Gergely pálos generálisnak, s a Pálos-rend valamennyi vicariusának, priorjának és rendtagjának. Mivel panaszai szerint több régi, pápai és királyi kiváltságlevelükben, fóleg XXII. János pápa bulláiban ők tévedésből
"fratres ordinis sancti Augustini" neveztetnek, megerősítve valamennyi privilégiumukat "in eo
dumtaxat passu, quo vos fratres ordinis saneli Augustini per errorem declararunt, corrigimus
ac ordinis sancti Pauli primi heremite sub regula sancti Augustini perpetuo dici, nuncupari et
censeri decernimus"; továbbá felmenti őket minden egyházi átok s ítélet alól, és felhatalmazza
őket, hogy évenként tartandó generális capitulumaikban "constituciones, decreta et statuta"
hozhassanak, illetől~a kevésbé megfelelőket eltörölhessék. 184 (Paulini regulas Instituti sui a
Barth. Quinque-Eeel. Episcopo obtinent.)
A Pálos Rend évkönyvei, melyek 1663-ban nyomtatásban is megjelentek, Remete
Szent Pál tetemének vagyis ereklyéjének a XIV. század folyamán a budai Pálos-zárdába történt átviteléről szólnak, azokkal szemben, kik e tényt, valóságát kétségbe vonják. Mi hivatkozunk Bálint atyára és egyben a Pálos-rend évkönyveire'Y is természetesen, hiszen ennek bizonyítéka 1663-oan nyomtatásban is megjelent. De hivatkozzunk Hadnagy Bálint pálos szerzetes 1507-ben, Krakkóban kinyomatott könyvére is a me7ben a szent remete sírjánál történt
csodákat írja le.186 Bálint atya 1511-ben megírt munkája" is bizonyítja Remete Szent Pál tetemének áthozatálát. Láthatjuk a könyvben a következőket: A második számozatlan levelet
rajz tölti be, mely tetőtől talpig páncélba öltözött, lebocsátott rostélyú sisakot viselő alakot áb182 P. Gyéressy Ágoston Béla. Megjegyzés: Az egyetlen magyar alapítású 'rend Szent Pálról, a thébai remetéről kapta nevét.
(Ld. Gyöngyösi Gergely: Pálos remete testvérek életrajzai bevezető jegyzetét.) Az Érdy-kódexben
a szentnek két ünnepe
szerepel, a január 10-i főünnep és a november 14-én ült translatio.
183

Érdy-kódex

DL 34464. 1521. április 19.
185 Memoria Hungarorum et provincialium scriptis editis notorum. Bécs, 1776. k. II. p. 183.
186 Valentinus Ungarns. Seent Pál legendája. Cracoviae. Horányi Elek: 1776-ban megjelent munkájában. Magyarországi
Bálintot (Valentinus de Hungária) a magyarországi írók közé sorolva: "Caeterum, omnem factae Translationis
dubitationem solvunt miracula, quae Deus meritis Beatissimi viri ad eiusdem venerabile Corpus, in S. Laurentio supra
Budam collocatum omnipotenti -manu manu perpetravit. Quorum ingentem Catalogum recenset F. Valentinus in libro
Craecoviae approbatoset impresso, Anno salutis 1507. cujus prafatio in baec verba legitur." Accipe F.
Charissime et pie Leetor haec miracula, de infmitis ut ita loquar, quae Dominus dignatus est ostendere meritis sanctissimi
Confessoris sui Pauli primi Eremitae: namque haec sunt, quae in manus meas incidere potuerunt, nec putes me esse eorum
in stylo Authorem, sed potius ita factum esse, ut sicut invenire potui, ita et collegi, excepto quod sicut potui emendavi,
volebam etiam illa denuo ad aliquam elegantiam styli retrahere, sed quia non ea ad subsellia judicum, sed ad aures pie
zelantium offero, ideo paucis exceptis supersedi.« Posthaec longam exemplorum seriem exorditur, adnotatis ubi potuit anno, die, loco, et nominibus eorum, qui meritis D. Pauli primi Eremitae e morte ad vitam, e vinculis in libertatem, e variis
iisque gravissimis infirrnitatibus sanitati corporis restituti sunt. Piacet hic unum alterumve ex infmitis pro majori dictorum
íide adstruere, quo minus de Translatisne sacratissimi Corporis in Hungariam Lectori dubium relinquatur, si talia ac tanta
ad sacra illius ossa contigisse inaudierit, ea vero quae ab Authore dicto, fusiori calamo recensentur, nos compendiario
servata tamen substantia subjciemus.« (Annales ordinis sancti Pauli, II. könyv. XV. fej. - Fragmen Panis Corvi ProtoEremitici. Bécs, 1663. I. k. 163. p.)
187 A "T. 9. 18." signaturával ellátott és XVIII. századbeli egyszerű kötésben fönnmaradt nyomtatványnak magassága 21,
szélessége 14 centiméter. Gót betűkkel van nyomtatva és hatvanhárom levélből áll, a melyekből az első kettő nincs számozva; a számozás a harmadiktóI veszi kezdetét. A számozatlan első levél előlapja a tartalomjegyzéket foglalja magába:
Vita divi Pauli priori heremite. Folio 1., Translatio eiusdem sancti viri. Folio 5., Lectiones in eius die festo. Folio 9.,
Miracula eiusdem beati Pauli. Folio II. , Vita sancti Antonii Abbatis. Folio 24., Carrnina sive meditationes in vitam domini
nostri Jesu Clmsti., Folio 46., Oratio ad honorem Marie virginis. Folio 53., Psalterium beaté virginis. Folio 56. A lap alján
M betű közepéből kiemelkedő kereszt jelvény alatt áll a kiadó neve: Matthias Milcher librarius Budensis.
184
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rázol, jobbjában buzogánnyal, baljában lobogóval. A levél hátsó oldalát is kép foglalja el: három térdelő alakkal, a közepén Remete Szent Pál, jobbján egy ferencrendi szerzetes, balján
egy remete. (Gentilis pápai követ hazánkban, (1307. november 4-től1310 őszéig) aki ferences
szerzetes, ő Assisiben van eltemetve. Aquinói Tamás szentté avatási pöre 1323. július 18-án
fejeződött be, ötven évvel halála után. Boldog Vác atya, aki a pilisi erdők rengetegében rejtőzött el. Talán mondanunk sem kell, hogy Boldog Vácot is saját szentjüknek tisztelik a pálosok.)188
" Tűzeső felülről sformák s színek bugyborékolása s gyűrűzése alulról. Ah, igen, ez az
a körülöttünk borongó s cikázó misztérium! Oly közel van hozzám, hogy szinte érintem stapintom, lefoglalom s élvezem. Íme, lsten jár itt a misztériumok aranyos, tarka, napsugaras. virágos köntösében s mi mindig lábanyomaiban járunk. lsten és titkai s misztériumai közt járunk. .. ,,189
»Hec est vera dispositio membrorum Pauli primi heremite in hora obitus sui ut
sanctus tradit Hieronymus, et deroges ei, qui ipsum in collobro depingit. « A számozott 1. levélen kezdődik a könyv szöyege. Élén ez a cím áll: »Vita sancti Pauli primi heremite.« Alatta:
»Incipit vita sancti Pa,.UHprimi heremite a beato Hierenymo conseripta et a sancta Romana
ecclesia cum omni honore recepta.«
Tehát Remete Szent Pálnak Szent Jeromostól megírt életrajzát adja a könyv szerkesztője, nyolc fejezetben. Ezeknek mindegyike egy kis képpel van illusztrálva, mely Szent-Pál
életéből jeleneteket ábrázol. Az 5. levélen kezdődik a könyv második része: »Translatio sancti
Pauli.«
Remete Szent Pál tetemeinek Egyiptomból Konstantinápolyba, innen 1240-ben Velencébe ésinnen 1381-ben Budára átvitelét, itt a budai királyi kápolnában, majd a Pálos-rend
buda szentlőrinci zárdájában elhelyezését írja le.
Küküllei János (Nagy Lajos egykorú életírója), úgyszintén Ranzanus és Bonfini történeti munkáikban röviden említést tesznek erről az eseményről.
Az »Acta Sanctorum« nagy kiadvány első kötetében, melyet Bollandus 1643-ban bocsátott közre, Remete-Szent-Pál régi életiratai után következik »Historia translationis ex fide
digno codice descripta.« Ezután tárgyalj-a azt a kérdést, hogy Szent Pál mikor született. A különböző véleményeket és föltevéseket bírálva és megvitatva, arra az eredményre jut, hogy
229-re kell tenni születését, 245-re a sivatagba vonulását, 342-re halálát, 411-re tetemének
Konstantinápolyba szállíttatását, ahonnan ereklyéi Velencébe, majd Budára vitettek át. Ezután, az olvasóhoz fordulva, jelzi az eljárást, amit a csodatételek elbeszélésénél követett. A
könyvnek ll-24. Ievelein, 80 fejezetben 81 csodás eset emlékezete van fönntartva. Ezek közül
csak négy eset történt a szent remetének budai sírjánál. Két gyermeket súlyos betegen hoztak
oda szüleik és felgyógyulva vittek haza. Egy pesti süket tanuló hirtelen hallását nyerte ott
vissza. A szent ereklye őre mérges kígyómarás következményeitől szabadult meg a koporsót
fedő üveglap érintésénél. (XXXIV., XXXVI., LVIL., LXVIII. fej.) A többi eset az ország különböző részeiben történt olyanokkal, akik fogadalmat tettek, hogy ha a szent közbenjárásával
kérésüket Isten meghallgatja, az ő sírjához fognak zarándokolni. 190
188Gyéressy Béla Ágoston.
189Prohászka: Az Élet Kenyere.
190A pálosok kolostorok és a zarándokhelyek: Hazánkban is nagyok korán kialakultak zarándokhelyek, elsősorban magyar
szentek sírjánál. Székesfehérvár, a bazilika. vált olyan szakrális központtá, amelyet tömegek kerestek fel. A zarándokok régen a kereskedelmi utak mentén haladtak. Az utazás kezdetekor általában a helyi pap áldotta meg a zarándokot. Utána, erős
bottal a kezükben, többnyire csoportosan indultak el, így jobban kivédhették az útonállók, vagy a vadállatok támadását. Külön menedékházak nyújtottak pihenési lehetőséget az utazás alatt, a célhoz érve pedig sokféle szálláshely várta a gazdagokat és a szegényeket egyaránt. Törvény írta elő, hogy a zarándokokat meg kell vendégelni, és szállást kell nekik nyújtani
ingyen. A kezdeti időben két központ alakult ki: az egyik Jeruzsálem (vagy inkább az egész Szentföld), a másik pedig az
"apostolfejedelmek"
- Péter és Pál - városa, Róma. Az első keresztény zarándokok erre a két helyre indultak el először.
Azután fokozatosan más zarándokhelyek "keletkeztek", mint amilyen Compostella az Ibériai-félszigeten,
Szent Jakab sir-
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A legtöbb (57) esetben betegek, sebesültek, bénák, vakok, süketek, hirtelen visszanyerikegészségüket. 17 esetben foglyok az ellenség kezeiből vagy börtönből kiszabadulnak. 4
esetben holtak, hozzátartozóik könyörgésére, föltámadnak. Azok, akiknek könyörgése ily módon meghallgattatott, fogadalmuknak eleget tesznek, a Szent-Lőrinc zárdájába sietnek, ahol a
velük történtekről jelentést tesznek. A legtöbb (67) esetben meg van jelölve az esztendő, sokszor (29-szer) a nap is, amikor ott megjelentek.
Az 57-ik levél második oldalától a 60. második oldaláig zsoltárok (»Psalterium beate
virginis«), a 61-ik első oldalán a Boldogságos Szűzhöz szóló imádság (»Oratio devotissime
de florida virginitate Dei matris Marie«) következnek. A 61-ik levél második oldalán pedig
ezek olvashatók:
«Ego Frater Stephanus ordinis fratrum heremitarum sancti Pauli primi heremite et
regularum beati Augustini episcopi projessorum prior generalis, inhibeo inpersona. totius
ordinis universes et singulos jratres nostros, 'ta .. prelatos quam subditos ..missimo sub
precepto et amissione empti libri, salvis aliis peni set censuris; que inobedientibus
consueverunt irrogari: quod nullus eorum vitám sancti Pauli primi heremite in alia stampa
emerepresummat, nisi quamfecit fieri arte impressoria Matthias Milcher librarius Budensis,
tamdiu, donec apud eűndem de ista inveniri potest. Expliciunt preclara opuscula quam
loculentissime impressa ad laudem gloriam et honorem altitonantis eterni Dei, atque divi Pauli primi heremite, Venetiis anno virgin ei partus, 1511 die primo Decembris. Impensis
Matthie Milcher librarii Budensis, arte autem Jacobi Pentij de Leucho.«
Egy másik kiadványából azt is megállapíthatjuk Hadnagy Bálintról, hogy 1507-ben a
budai Szerit-Lőrinczárdában a hitszónok hivatalát töltötte be. A szerzőt »a bölcsészet nagyhírű babérosának« címezi a kiadó. 191
"Az ismeretek bölcsebbé tesznek, a bölcsesség pedig szabaddá,,192
»Ne corrumpas laborem meum.«
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jánál, vagy Szent Mihály arkangyal zarándokhelyei: Monte Gargano Itáliában, vagy Mont-Saint Michel Normandia partjainál; ezek mind egy-egy csodás esemény színhelyei. A kereszténység szabaddá válásával, majd a népvándorlás hullámainak
elcsitulásával nagy -zarándokforgalom
bontakozott ki. Szentföldért küzdelmek folytak az arabok és a bizánciak között,
azonban a keresztények egy percre sem mondtak le arról, hogy felkeressék a bibliai helyszíneket. Nagy Károly követei diplomáciai tárgyalásokat folytattak az arabokkal azért, hogy Jeruzsálemben megmaradhasson a latin negyed a keresztények
templomaival, közösségével. Persze, az arabok időről időre lerombolták ezeket a templomokat, de a keresztények újjáépíttették azokat. Az 101 O-es évekből származó adatok szerint a jeruzsálemiek is megölték a zarándokokat, csak "mutatóba"
hagytak néhányat életben, megcsonkítva, hogy el riasszák a keresztényeket Jeruzsálemtől. Azonban a XI. század közepén
egy német fópap vezetésével nem kevesebb, mint háromezer zarándok indult ismét Szentföldre. Magyarországon
I018-tól
István király megengedte, hogy a keresztény zarándokok áthaladjanak Magyarországon déli irányban Bizánc felé. Gondoskodott a külföldre haladó magyar zarándokokról is. Zarándokházat alapított Jeruzsálemben, s hogy az odafele vezető úton
is legyen pihenőhely, egyet Konstantinápolyban.
Rómában, az apostolfejedelmek
sírja mellett is volt egy ilyen magyar zarándokház, amihez Ravennában csatlakozott egy másik. A magyarok Németországba is szerettek járni. Aachen-be például
minden hetedik évben egész sereg zarándok kelt útra, hogy Péter és Pál apostol ünnepén megnézze az ottani híres ereklyéket. Aachen-ben Nagy Lajos külön kápolnát is építtetett a magyaroknak. 1475-ben feljegyezték, hogy egy magyar püspök
egyenesen IV. Sixtus pápa előtt dicsekedett azzal, hogy milyen sok magyar zarándokol Rómába. 1445-ben pedig VII. Károly francia király embere írta azt a magyarokról, hogy gyakran járnak zarándoklatokra Itáliába, többen, mint bárki más. A
római Szent Társulat anyakönyve is tartalmazza, hogy 1446 és 1523 között 1253 magyar vonatkozású bejegyzés található, s
a könyv név szerint 3833 embert említ, akik adományt adtak, hogy felvétessenek ebbe a dokumentumba.
'9'Fraknói Vilmos: Hadnagy Bálint munkái (1497-15 ll.) Megjegyzés: Fráter István atyáról önálló tanulmányban emlékezünkmeg.
'92Debreczenyi Bárány Péter 1789.
'93Az értelme, hogy a könyv szerkesztője fenyegetődzve tiltakozik munkájának megrontása, illetőleg félremagyarázása ellen.
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Hadnagy Bálint.

A váci püspök levele Báthori István nádorhoz,
értesíti, hogyacseheknél
Carstyn várában "caput S.
Pauli primi heremite" már kezei között van, hogy Ma,
gyarorszagra
sza'll' ítsaik . 194
A fejereklyének hazahozatalának útvonala:
Karlstein-Szakolca-Nagyszombat-Udvard-PárkányEsztergom- Buda-Budaszentlőrinc. 195 1523. május 23án II. Lajos király jelenlétében a fejereklye összeillesztésének ünnepsége.
Adatolható pálosrendi Mária-kegyhelyek voltak a középkorban Máriavölgyben, .Márianosztrán és
Máriacsa1ádon, Sasváron etc. "A Regnum Marianum
történelem szemléletét a XVIII. század fogalmazta meg
újra. Ebben a Boldogasszony és a magyar szentek körében a magyar alapítású rend védőszentje is szerepet
kapott. Korabeli metszetek népszerűsítették Remete
Szent Pálnak Magyarország patrónusává választását. ,,196 Szűzanya-kép szinte minden pálos templomban megtalálható. Bálint Sándor és Szilárdfy Zoltán számbavétele alapján: Budapesten, az
egykori pálos, ma Egyetemi templom fóoltárán, Pápán és Sajóládon, a pálos templom főoltárán, az egervári templom főoltárán. Több templomban pedig mellékoltáron tisztelik: a pesti
Rókus-kápolnábane-a budapesti-terézvárosi plébániatemplomban, a bölcskei és perkátai plébániatemplomban, a bajai és a simontomyai ferences templomban.
/ A kismartoni (Eisenstadt, Ausztria), a szeged-alsóvárosi és a szabadkai ferences
templomban kegyképként tisztelik. De található XVII. századi Mária-kép a kassai templomban.

Patróna Hungariae,
a Pálos Rend címeres pecsétjében.

Pál és Antal remeték ábrázolásait a
pálosok templomaiban gyakran felfedezhetjük. A két idős remete ülve, vagy állva beszélget a barlangjában, melyben forrás és
előtte nagy pálmafa van és egy holló hoz nekik kenyeret Így: M_ Grünewald, Isenheim-i
oltár, Colmar, a temetésnél segítő két oroszlán, a pálmafa és a kenyeret hozó holló. Szakadozott, alkalmanként háncsból való ruhákba öltözött férfiak gyakran botra támaszkodva (Budapesti Egyetemi templom homlokzata.)

194
195
196

DL 25676. 1523. március 9.
Keresztesi István Pilis-kutató személyes közlése.
Barna Gábor: Pálos kegyhelyek Magyarországon.
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Kisboldogasszony

- Egyetemi templom.

Legendájának tízjelenetes ciklusa a tüskevári pálos templomból Somlyóvásárhelyre került
sekrestyeszekrényen.l'" Pál remete látható Nagydisznód egyik táblaképén, 198 Szepesszombat és
Zólyomszászjalu oltárképén. Pál gótikus faszobra
látható a lőcsei Jakab-templomban. Tőketerebesen
a Pálos-rendi templom hajójának Kracker Lukács
által festett mennyezetfreskói Remete Szent Pál
életét mutatják be,199 szobrát minden volt pálos
templomban megtalálni pl., Egyetemi templom,
Varannó, Márianosztra, Pápa etc. és a fa domborművek is Szent Pál legendáját ábrázolj ák.
Tüskevár, pálos kolostor.

A geresdPoo római katolikus barokk templomnak
Remete Szent Pál a védőszentje. Remete Szent Pál szobrát a
Gellérthegyre állítani nagyon helyes elgondolás, de sajnos zátonyra futott.
A szobor sorsát eredeti dokumentumok segítségével a
megbízástói a mű leszállításáig tudják a Bánóczi ZsuzsannaKerny Terézia kutatásai nyomon követni, a kész szobor azonban elveszett.201
1937-ben, Vilt Tibor202 elkészített egy bronz Remete
Szent Pál szobrot a Gellérthegyre, a Szikla-kápolna'Y' elé,
amelynek sorsa 1949 óta ismeretlen.i'" "A Budapest Galéria
Archívumában azonban semmilyen további adatot nem találtam a Remete Szent Pál szobor
katalógustételének megerősítésére. " Ha elfogadjuk az 1937-es dátumot, akkor elvileg szerepelnie kellene a Medvey-féle könyvben, ezt 1939-ben adták ki, a Vilt által készített Remete
Szent Pál szobor azonban éppúgy nem található meg benne, mint a Rajnai-katalógus 7010. tétele alatt szereplő Ohmann Bélának tulajdonított, szintén 1937-es, bronz Remete Szent Pál
szobor, amely állítólag a Gellért téren állt.205Az MTA MKl Lexikongyűjteményének Vilt és
Ohmann cédulaanyagában pedig egyiküknél sem találta Bánóczi Zsuzsanna a Gellértheggyel
kapcsolatba hozható szobrot. Viltnél semmilyen adat sincs a Remete Szent Pál szoborról,
Ohmann viszont két Remete Szent Pál művet is készített, egyiket azonban Szegedre, a másikat Pécsre. Az Intézet Fotótárában találta meg Remete Szent Pál szobrát egy ott lévő fénykép
formájában, amely egy Vilt műtermében tett látogatás során készült. További adatokat gyűjtött a szoborról a Székesfehérvári Szent István Király Múzeumban. "A Vilt által 1970 körül
összeállított szoborlajstromban szerepel Remete Szent Pál 1: 1O-es arányú gipsz kútterve,
1940-re datálva. "
1754.
1525.
.
199 1777. Lásd még: Szent Jeromos: Remete Szent Pál élete, ford. Gyéressy Ágoston. Bp., 1939
2001794
197

198

20lBánóczi Zsuzsa: Vilt Tibor Remete Szerit Pál szobra 1940-1947, haraszti mészkő, 2,6 m.
A megbízó Budapest Székesfőváros polgármestere. Tervezett helye a Gellérthegy, a Sziklakápolna mellett.
<Ars Hungarica: http://epa.oszk.hu/01600/01615/0000l/pdfIl55-170.pdf>20
l o. október 4.
202Vilt Tibor századunk magyar szobrászatának egyik legjelentősebb művészegyénisége,
a magyar művészettörténet
dern szobrászat fejezetében.
203P. Árva Vince: Nagyasszonyunk budapesti szentgellérhegyi sziklatemplomának
története,
204Az első adat a szoborra vonatkozóan a Budapest Galéria 1983-as kiállítási katalógusa. In: Kemy Terézia.
205Bánóczi.
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A múzeumban őrzött Vilt-fotók között pedig bukkant rá egyarchív felvételre, melya
korábban fellelt Remete Szent Pál szoborról készült fotó eredetije lehet. A székesfehérvári
fénykép hátoldalán szerepel a cím, egy 1943-as dátum, s az a megjegyzés, hogy a háború után
elveszett. A fentiek alapján tehát bizonyos, hogy Vilt készített Remete Szent Pál szobortervet.
A lajstrom azonban 1:10 arányú gipszről beszél a fotókon, viszont egy 2 méternél nagyobb
gipszmodelllátható, tehát az 1940-es szoborterv a megvalósítás fázisába jutott 1943-ra, ha hihetünk a forrásoknak. A Budapest Galéria katalógusának 1937-es datálása ellenére Bánóczi
úgy vélte, hogy a fenti Vilt-szoborterv s a gellérthegyi, elveszett Remete Szent Pál szobor
azonos lehet. Egy Remete Szent Pál szobor feltételezése a Gellérthegyen egyébként is indokolt, ha figyelembe vesszük, hogy a pálosok névadó szentje, továbbá a Pálos Rend XX. századi visszatelepedésének, "megerősödésének" egyik legnagyobb eseménye a Gellért-rakparti
új rendház 1934-es átadása, illetve - korábban a Magyarország Nagyasszonyának tiszteletére
1926-ban felszentelt - gellérthegyi Sziklakápolna átadása, amelyek önmagukban is komoly
indokok arra nézve, hogy közvetlen közelükberrfelállítsanak egy szobrot névadó szentjükről.
A Kutatóintézet Levéltári regesztra-gyiijteményének egy cédulája révén - melyre Kerny Terézia hívta fel figyelmét, továbbá a Fővárosi Levéltárban (Budapest Főváros Levéltára XXI508 Ic, Polgármesteri ügyosztály központi irattára XI. 1762/45, 180/45 - d. A csak dátummal
jelzett iratok ezen iratcs6ihókban találhatóki06 - megtalálta Bánóczi Zsuzsanna a szoborterv
ott megőrzött iratanyagát, ennek alapján rekonstruálhatta a szobor sorsát 1947-ig. Remete
Szent Pál szobrának terve a Székesfőváros részéről vetődött fel - a fővárosi lapok tudósításai
szerint (Galambos Kálmán pálos perjel gépelt levele a polgármesternek, 1940. április 18.
232.044/1940 XI. Ü.o. irathoz csatolva.) - több más magyar szent szobrával együtt. A szoborállítás gondolatának megszületését több, egyidejű hatásra vezeti vissza, ezek közül talán a
legdöntőbb, hogy' a Trianon utáni magyar politika számára kézenfekvő gondolat volt Magyarország védőszentjének szobrot állítani - a nernzetvallás szellemében -, melyek közé Szent
Pál is tartozik. 207
"A szoborállitási szándék
valóra váltását az a konkrét körülmény segítette elő, hogy a Szent
Gellért
Gyágyfűrdő. -témálvízszükségletének biztosítására 1927ben, a Kelenhegyi út sarkán mélyfúrást (11. számú) létesítettek, mely fölé 1939-ben"
kisebb kút építését
határozták el. s s 08-A meginduló építkezéseket
látva, Galambos Kálmán pálos perjel kérelmezte a székesfóváros pol-

eg

206BánócziZsuzsanna
207BánócziZsuzsanna a nemzetvallásról Hankiss Eleqlért idézi: "A vallások egy csoportját - immanens vallásokat, mint pl.
kereszténység, melyeknek célja az adott társadalom egybeforrasztása - az adott népcsoport, embercsoport saját történetét,
saját múltját, jelenét vagy jövőjét téve a hit tárgyává és forrásává - nevezhetjük nemzetvallásoknak. Az első világháború
utáni korszakban a vallás nemzetösszetartó funkciója megnőtt. A keresztény nemzet-vallásban a védőszentek, patrónusok
töltötték be az összekötő szerepet az evilági nemzet és a keresztény transzcendencia között."
208BánócziZsuzsanna hivatkozik: a ,,1726/1940 Gy.I, sz. Budapest Székesfóváros Gyógyfurdői és Gyógyforrásai Központi
Igazgatójának előterjesztése Szendy Kálmán polgármester részére. Bp. 1940. okt. 10. Közös számon az ezt követő határozattal a 233217. 1940. október 15. polgármesteri határozat a mélyfúrás kút Gyógyfürdők Igazgatósága és ViIt Tibor által
történő kivitelezésére. Irathoz csatolva Vilt 1941. január 21-i talapzat illetve január 26-i kútszobor részletes vállalkozói
költségvetése a Gyógyfurdők igazgatója számára. Kiderül, hogya szobor 6.000 P. költségét csak ekkor biztosították Vilt
Tibor számára."
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gármesterétől 1940-ben, hogya Sziklatemplom közvetlen közelében felállítandó kút egészüljön ki egy művészi értékű Remete Szent Pál szoborral.i'" Remete Szent Pál Vilt megfogalmazásában "szellemalak, nem földi jelenség. " Majdnem egy éven át húzódott el a szob or felállítási - 1941 novemberében
megkért, végül soha meg nem kapott - engedélye. Feltehetően a
városrendezési terv része: Remete Szent Pál szobrát állítsák fel a kápolna bejáratánál lévő fakereszt helyére, így a szob or mind Pestről, mind a hídról, mind a Gellért Szálló felől is jóllátható lenne, azon kívül feltehetően megnyerné a Pálos Rend és a szobrász tetszését is.
A szimpatikus javaslat, hogy Vilt-szobrát állítsák fel a Sziklakápolna bejáratánál, a
szobor ügyének eme fázisában nyilvánvaló, hogy Szent Pál szobrát és a kút építését különválasztotta, ami éppúgy jelentheti - a szoborbizottság
indokai nak hiányában - a Vilt-szobor
megmentését, mint a szoborbizottság
álláspontjának
elfogadását. Annyi bizonyos, hogy az
eredetileg tervbe vett kútszobor engedélyezése
és megvalósulása
1943-ban teljesen meghiúsult. A Gyógyfürdő Igazgatóság vezetője által felkérésre megírt javaslattal.és
a szoborral ismét hosszú ideig nem foglalkoztak érdemben.
.»
A szob or ügye úgymond elaludt. Csak 1944. március 30-án került ismét elő, amikor
Vi It levelet írt Sztankay István előadónak, melyben a szob or új helyére tesz javaslatokat egy
hevenyészett rajzoc~segyben
sürgeti a szob or felállítását azzal az indokkal, hogy" ezek-

ben az időkben dolgoznom elsőrendű, sőt, létérdekem. "
"A kút nélküli szobor ügye most a történelmi események miatt futott zátonyra, mivel a
helyszíni szemléről nem tudták értesíteni Viltet, aki az 1944. július 27-én kelt levél szerint nem
tartózkodott budafoki lakásán. " A háborús évek nyilván nem kedveztek a szob or kivitelezésének.
A Vilt-szobor sziklakápolna mellett történő felállításának javaslatát - bár kétségtelenül szólnak mellétte logikus érvek - burkolt időhúzásként is lehet értékelni, hisz az új helyszínre.ismét költségvetési és felállítási engedélyt kellett volna kérni. Anémet meg szállást követően a Vilt által írt levél és annak nyomán a szoborügy napirendre kerülése azt sejteti, hogy
Remete Szent Pál, mint magyar szent ismét fontossá vált a hivatal számára.
Vilt Tibor Remete Szent Pál kútjának felállítását a Kelenhegyi úton - új helyszín kijelölésének szükségességével
- végül is a Székesfőváros Ill. ügyosztálya nem engedélyezte, s
ezzel gyakorlatilag le iszárult a kút ügye. A kút nélküli szobor felállításába viszont az 194445-ös történelmi. események szóltak közbe. Azt gondolhatjuk, hogya szob or története e ponton véget ér. Áz ostrom és a háborút követő rendszerváltás elég indok lenne erre.

"A koalíciós időszak kezdetén - még az előző rendszer hivatalnok-garnitúrájának
közreműködésével - az ország újjáépltésével párhuzamosan megindult a köztéri művek felmérése a háborús .károk és az új hatalom politikai, művészi igényeinek megfelelő szoborállítás és
lebontás szempontjából. Több szobor kerül" népi kezdeményezésre" ledontésre, illetve lebontásra, vagy egyszerűen a nem kívánt szobrokat nem javítják ki. A hivatalok pénztelensége, illetve az infláció szinte lehetetlenné teszi új művek felállítását. 1945-ben csupán a szovjet hősi
emlékművek készülnek el, s a fordulat évéig alig néhány darab. A Honvédelmi Minisztérium
1945 októberében bízza meg Kisfaludy Stróbl Zsigmondot az ország legnagyobb emlékműve,
a gellérthegyi Szabadság-szobor elkészítésével. Mindezen ismeretek fényében a Vilt-szobor
1945 utáni sorsa mind a koalíciós időszak művészet- és kultúrpolitikája vonatkozásában, mind
Vilt személyének és művének megítélés ének szempontjából is roppant tanulságos. "
A Remete
színű leg az az oka,
bor elkészültét, és
csolatban azonban

Szent Pál tiszteletét hirdető szob or felállítása is szükségtelenné vált. Valóhogy 1947. december 20-án a polgármester tudomásul vette ugyan a szoengedélyezte a fennmaradt összeg kifizetését, a szob or felállításával kapnem intézkedett. Az elkövetkezendő pár évben, mely a Pálos Rend - több

Bánóczinál: Galambos Kálmán pálos perjel gépelt levele a polgármesternek,
1940. április 18. 232.044/1940 XI. Ü.O.
irathoz csatolva. Galambos perjel levelét követően a 22232.044/1940
XI. ü.O. polgármesteri határozat 1940. szeptember 3.
Ebből az iratból megtudhatjuk, hogy a szobor 6.000 pengős költségvetésére csak 1941. január 27-én biztosították a hiteIfedezetet.
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más renddel párhuzamosan történő - felszámolásáig, 1951-ig még hátra volt, ismereteim szerint nem került felállításra.
Vilt Tibor 2,6 méteres haraszti mészkő Remete Szent Pál szobra, melyre a megbízást
a Pálos Rend kére Ime alapján a polgármester 1940-ben adta, s helyéül a Gyógyfürdők Igazgatósága által már megkezdett kútfúrás fölé, a Kelenhegyi utat jelölte ki, kútszoborként nem valósult meg. Az 1942-ben elkészült gipszfigurának közvetlenül a Sziklatemplom mellé való elhelyezésének ötlete 1943-ban vetődött fel, de döntés nem született 1944 júliusáig. A háború
után Vilt kérésére az új hatalom a kiemelt fontosságú művekkel párhuzamosan támogatta a
Remete Szent Pál szob or felállítását a Sziklakápolna mellé, így a szob or 1947 decemberében
kifaragva készen volt, s ismét a politikai változások hiúsították meg felállítását.
Vilt életművében ez a szob or átmenetet képez egyéni hangú kisplasztikáinak és köztéri műveinek stílusa között. A Millennium évében, 2000-ben a szobor, amennyiben felállításra került volna, a Gellérthegy délkeleti lejtőjén városképi szempontból nagyszerű párja lehetett vo1na a he~ északkeleti oldalán ma is láthatórSzent Gellért vértanúságának emléket állító alkotásnak. 21
" Minden fa, mely a virágfakadás színeiben lángol, - minden virág, mely a szépség
kigyulladása - minden cserje, rózsatő, szegfű, margarétabokor, melyre a nap ráönti
aranysugárzatát. - akár 9fY-~iY égő csipkerózsabokor volna, telítve van a lét titokzatosságával s ismeretlen erők kibontakozásával. " (Prohászka: A Pilis hegyén).
" Gondviselés-szemnek kell tartanunk, hogy a Pálos-rend éppen a XIII. században lép
a magyar történelem porondjára. A legjobbkor jött. Előbb nem is jöhetett. Szent István király
túlnyomórészt idegenből hozott papokkal térítgette népét. A Szent László idejében felnövekedett magyar papság erkölcsi szintjének mélységéről szomorú képet mutatnak az. akkori zsinatok. A XII. század pártviszályokban hánykódó kora sem volt alkalmas arra, hogy egy mélységekből fakadó vallásosság híján új Rendet adjon a magyar katolicizmusnak. IIl. Béla birodalmának ragyogó pompája és hatalma sem tudta erre megadni az
első lökést. A tatárveszedelem minden szörnyűségének kellett reánk
szakadnia, hogy a magyar lélek gyötrelmeinek izzó mélységeiből elődobbanjon egyszerre fehéren és sugárzón és Istentől áldottan ez a
Rend, mely Mohács után is derekasan kivette részét a nemzet lass ú
magához térésében és most, Trianon után is-itt van, visszatért másfélszázados száműzetéséből, hogy a magyar föltámadáson dolgozzék. .. ,,211
Vörös Győző régész megtalálta Egyiptomban Remete Szent
Pál kápolnáját az egyik piramis oldalán, ezt a sírhelyet meg lehet
nézni a Sziklakert-kápolnában.é'f
Théba

"Az intézet munkatársai közül Bánóczi Zsuzsa, Gellér Katalin, Kerny Terézia és Wehli Tünde tartottak előadást.
Bánóczi Zsuzsára jelentős szerep hárult a konferencia előkészítésében, meg szervezésében is. Előadását Vilt Tibor Remete
Szent Pál szobra címmel tartotta. Vilt munkássága több éve'foglalkoztatta,
ebből írta szakdolgozatát Németh Lajoshoz, melyet azután folyamatosan és szisztematikusan tovább fejlesztett. A konferencia évében, 1996. január 15-én Vi It Tibor Óra
című köztéri alkotásának átadása (Őrrnező, Költők Parkja) alkalmából igényes kamarakiállítást
is rendezett az Őrmezei
Közösségi Házban." Kerny Terézia. Megjegyzés: Az 1996. szeptember 23-24-én az Országos Katolikus Gyűjteményi Központ, a Xl. kerületi Önkormányzat Kulturális Alapítványa, a Magyar Régészeti és Művészettörténeti
Társulat és a Gellért
Szálloda kétnapos tudományos konferenciát rendezett a Gellért Szálloda Gobelin-termében
Szent Gellért halálának 950. évfordulójára Szent Gelléri emlékezete 1046-1996 címmel. Az emlékülés első napján az előadók a vértanúhalált halt püspök
tiszteletével (liturgiatörténet,
ikonográfia, néprajz) foglalkoztak, míg a második napon Gellért vértanúságának
helyszíne
volt a központi téma (Szent Gellért hegye a nemzeti kultúrában).
211 P. Gyéressy
Ágoston: Boldog Özséb élete, Budapest, Pálosrendház kiadása, 1938.
212 Árva Vince atya közlése.
210
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Bakk István- Bakk Erzsébet
ESZTERGOMI BOLDOG ÖZSÉB
(?1200-1270)
I
"Magadnak teremtettél bennünket Istenünk, és nyugtalan a mi szívünk, amíg meg
nem nyugszik Tebenned!
Szent Ágoston
magyar Pálos Rend alapítója az Özséb nevet vette fel elődjétől, aki S. Eusebius vértanúról Pannónia első ismeretes vértanúja Eusebius. Cibalis (Vincovice mellett) püspöke, valószínűleg Valerianus uralkodása alatt (235-259) szenvedett vértanúhalált.213
~
Özséb214 a II. Andrási Magyarország fővárosában, Esztergomban született 1200 elején, derék, előkelő szülőktől. A Szent Istv3:n által alapított káptalani iskolába járt.
/'

S{ent Özséb. Üvegalak Pető/iszállás pálos templomában

Özséb az esztergomi érseki egyház kanonokja lett,
mint tanult egyházi ember közvetlenül érezte II. András külés belpolitikájának hatását. 5 éves Özséb, amikor II. András
trónra lép, vele együtt a merániai család és minden rokona,
barátja, aki szeretett könnyen élni, ellepte a királyi udvart.
Olyan helyzet alakult ki, hogy egyszerre csak azon vették
észre magukat az ország vezetői, hogy háttérbe szorulnak.
Sikerül a legnagyobb nádort, (3 király nádora volt) Mok-ot
is 1210 körül kiszorítani a hatalomból. Minden előkelő helyet, javadalmazó állást Gertrudis környezete kezd elfoglalni, és az országban teljesen otthonosan viselkednek. A király
a teljes királyi vagyont elajándékozza az idegeneknek. Még
olyan fontos főpapi székbe, mint a kalocsai érsekség is,

-

Gertrúd Berchtold nevu occse
kerül. A pápa által vizsgálatra
kiküldött
salzburgi
érsek
Berelitold .alkalmatlanságát állapítja meg.

Az Árpád-házi királyok 13. század végi eszterpomi palotájának
rekonstrukciója. 215

/

213Balics Lajos: A kereszténység története hazánk mai területén a magyarok letelepedéséig. Bp., 1901. SZIT kiadása, p. 38.
Továbbá: Bakk István: Miért fontos a magyar nemzet számára a Pálos-rend magyar központúsága?A Fény-üzenete MVSZ
(MVSZ-Magyarok Háza, Csontváry-terern) előadása, Elhangzott 2008. augusztus 19-én.
214Özséb (Eusebius) 1200 elején született Esztergomban (Árva Vince atya vatikáni levelezése alapján.) "Nasce ad Esztergom alI' inizio degli anni 1200."
215Altmann Julianna - Biczó Piroska - Buzás Gergely - Horváth István - Kovács Annamária - Siklósi Gyula - Végh András:
Medium regni. Középkori magyar királyi székhelyek. Nap Kiadó, Budapest, 1996. 17. oldal.
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Özséb esztergomi kanonok a politikával
szemben a jámborságnak a keresztény önmegtagadásnak, a felebaráti szeretetnek él, és a saját félrevonulásáról is gondoskodott, hogy a szent magányban
háborítatlanul gyakorolhassa a keresztény erényeket.
Szándékát, hogy előbb megvalósíthassa, előre nem látható akadályba ütközött, az 1241-42-ben
történt szomorú emlékű tatárpusztítás miatt.
A fékezhetetlen tatárok hadjáratukkal romba
döntötték a vallás és a polgárosodás harmadfél századon át létesített műveit. Az erdők rengetegeit nemcsak az Istennek élő jámbor remeték, hanem a földönfutók ezrei népesítették be.
A világi papok sokasága templomok és hívők nélkül maradtak, és keresték a helyüket. De végre elvonult a vihar és a király visszatért, a városok
lassan újból benépesülte~~Ekkor
Özséb tervének
megvalósításáról gon~kodott.
A magyar szentek képe az esztergomi misekönyvben.

216

Elhatározta, hogy elhagyja a világot, otthonát,
vagyonát, önmagát és övéit, hogy alázatossággal az
Úr táborában harcolhasson. Özséb atyát, e szent férfiút, az isteni szeretet csodálatos módon megsegítette,
és a szeretet kötelékét az erények virágaival díszítette,
vallásos lelkülettől hevítve Krisztus akaratát véghezvinni kívánta.
1246-ban Özséb atya Váncsa érsek217 engedelmével a pilisi hegységbe indult néhányadmagával.
Egy hármas barlangba költözött, ahol a Szent Kereszt"
219 O" zse'b
ro"1218 e 1nevezett kiIS remete- káapo lná
nat épített,
atya a pilis szentkereszti templomban oltárt állíttatott a
Magyarok Nagyasszonyának, Szűz Máriának.

Wacien (Váncsa?) érsek pecsétje.

220

216Fitz József: A magyar könyv története 1711-ig. Magyar Helikon, 1959.201 p.
217Váncha [Wacien) István esztergomi érsek, Ő 1252-ben az első magyar kuriális bíboros. A kuriális bíboros: a római kúriában hivatalt betöltő bíboros. A kuriális bíborosi kollégiumon belül a papi rendhez tartozik.
218Szent Kereszt megtalálásának tiszteletére: A csúcsíves templomhoz észak felől négyszögletes monostor csatlakozott az
együttlakó remeték számára, magas fallal körülvéve.
219Szántó-környéki híres hármas barlangja alatt, a forrás mellé letűzte a szent keresztet, s felírta rá az "In Cruce salus"
(Keresztben az üdvösség) jel mondatát. Forrás: < www.katolikus.huJlegend.htmI2009.
június 9 ..>
Ipolyi Arnold 1250-ben az Özséb által alapított fómonostor helyét pro pe Santo, vagyis Szántó közelében határozza meg.
220Wacianról: Bancsa nembéli István, váci püspök pecsétje.Tragor Ignác: Vác története.
Váci Múzeum Egyesület, Vác, 1927,27. oldal.
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Özséb atya látomása határozta meg további életét.
Szétszórtan kis tüzecskéket látott, melyek végre csomóba olvadtak össze. E látványt ő így magyarázta: "a szétszórt tűzecskék a szétszórt remetéket jelentik; illenék tehát valamint a
szétszórt tüzecskék egy gomolyba mentek át, úgy a remeték is
egy házba gyűjtessenek össze.,,221Méltán iktathatjuk a példák
(még pedig az igazolók) közé a látomásokat is, hiszen kódexeink például élnek velük. Néhány nevezetesebbet Katona Lajos
ismertetett egy értekezésében, forrásaikat is megjelölve. A
visiók is, mint a példák általában, vagy önállóan, vagy beszédtanítás, legenda függvényeként fordulnak elő kódexeinkben.
(pl. Érdy-, Tihanyi-, Guray- (olv. Góri), Cordines-, Sándor-,
Bod-, Debreceni-, Nádor- Székelyudvarhelyi-, Kazinczy kódexeinkben).
Szent Özséb látomásában

angyalok viszik a mennybe a Szent lelkét.

222

-/

/

A Festetich-kódex

lapja.

223

Itt élt és így többször találkozott a hegység többi remetéjével. A szent-kereszti kápolna mellett 1250-ben kolostort épített, melyet négy év múlva Béla király is több javadalommal látott el. Arra
törekedett, hogy a magyar remetéknek közös életrendjük legyen. A
rend főnőkének Özsébet választották. Özséb atya, aki a legállhatatosabb volt közöttükrendszerint
ilyen szavakkal utasította őket viszsza, akik hazahívták, hogy
jobb körülmények között
éljen:
"Halljátok
szavam - mondta - jóllehet
Krisztus szerette édesanyját, de szenvedéseivel mégis úgy meggyötörte, hogy lelkét a fájdalom tőre
járta áto Unokatestvérét, a különösen szeretett János
evangélistát is mindent felülmúló fájdalommal sújtotta. Pedig megtehette volna, hogy leszáll a keresztről, de nem szállt le, mert ott akart meghal. ,,224

nl.

Már csak az apostoli szék jóváhagyását
nélkülözte a szerzet, ezért őt társai megegyezésévei
Rómába indították el. Özséb kanonok az 1215. évi
lateráni zsinat határozata 7. pontját jól ismerte, és
tudta, hogy az egyház egy új szerzetesrendjének
alapítása pápai hozzájárulás nélkül lehetetlen. Ha a
rend a továbbiakban túl akar nőni az ország határain, akkor is a Szentszék approbálása szükségeltetik.

221Elátomás, melyben az egész Pilis apró lángokkal volt tele, ezek a barlang elé felállított kereszt előtt egyesültek, és hang
hallatszott: "Özséb! Gyűjtsd össze a remetékeI egy szeretet-közösségbe!"
222Szent Özséb látomásában angyalok viszik a mennybe a Szent lelkét. Forrás: Biblioteca Apostolica Vaticana, Roma.
Vat.lat.8S41 f.79v.
223Fitz József. A magyar könyv története 1711-ig.
224Karcsú Antal Arzén (szerk.): A szerzetesrendek egyetemes története, Pest, 1867.
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Özséb első priori provinciális, néhány testvér kíséretében elindult Rómába és Szent Ágoston
szabályainak engedélyezését kérte. IV. Orbán22S ült Szent Péter székén, a Szentatya elötti
ügyének megnyerésére Tamást (50 évvel később aquinói szent), a kor legnagyobb egyházi tudósát kérte segítségül. Tamás közbenjárása fogadta a pápa Özsébet/26 és Pált, a veszprémi
püspököt szólította fel az ügyben a véleményadásra és a szabályok kidolgozására.
IV. Orbán (1195k.-1264).

i\ZÓ

!I)

. II F R.OOMI BOLDOG ŐZ BB
LO RENDAl
l'iT(>JA t127u,}aml"f LU

A veszprémi
püspök 1263-ban kelt
levele szerint Szent
Ágoston
szabályát
kövessék, továbbá a
veszprémi főpásztor
levelében a kolostorok neveit is közli:
Szent Ilona, Szent
Magdolna (Kőkúton),
Szent Jakab, Szent
Erzsébet Badacsonyban, Szent Imre, Szent Magdolna Eleken, Szent
Domonkos. Már működik ebben az időszakban a
patacsi,227 a szentkereszti és a dubicziai kolostor.
Ezután 17 évig kormányozta Özséb a mindinkább
fejlődő kolostort és 1270. január 20-án az általa alapított szentkereszti kolostorban, társainak szívszakasztó zokogásai között halt meg.

Boldog Özséb (1200 k.-1270)
P Árva Vince atya kiadványa.

Minthogy a szentkereszti ebben az időben a rend főháza volt, ezért a pálosokat továbbra is szentkereszti remetéknek is hívták. Özsébet Benedek követte a tartományvezetésben, és további 20 évig vezette a rendet. Benedek úgy rendelkezett, hogy a kolostori fegyelem fönntartása okán évenként minden kolostori perjelnek egy bizonyos helyen össze kellett
gyűlni, magukkal hozva a kolostorok által választott követeket. A kolostorokat kötelező értesíteni a káptalan döntéséről, arról is, hogy kik azok az előjárók, akiket ismét megválasztanak a
ő

2250rbán pápa eredeti neve: Jacques Pantaléon Születési ideje: 1195 k., Troyes Megválasztása a pápai trónra: 1261. augusztus 29. Felszentelése: 1261. szeptember 4. Pontifikátusának vége: 1264. október 2. Előző pápa: IV. Sándor Következő pápa: IV. Kelemen Orbán uralkodása tehát 1264. október 2-án ért véget perugiai halálával. A Corpus Christi ünnepének bevezetőjét Perugia katedrálisában helyezték örök nyugalomra.
226Thomoso Dolabella (1628-35) festménye: Boldog Özséb IV. Orbán pápa előtt; a festmény (Czestochowában található jelenleg). Gyöngyösi Gergely: "az Úr 1262-ik évében Özséb, az első prior provinciális, néhány testvér kíséretében elment
IV. Orbán pápához, és ügyében Aquinói Szent Tamás.volt segítségére a pápai udvarban."
227Patacs (Ürög, Jakabhegy) 1225 k. Szent Jakab. Bertalan pécsi püspök (1219-1247) lll. Honorius pápa 1220. augusztus
25-i nagyon komoly és mértéktartó levélben hivatkozott a pécsi püspök törvényszerű életkorára, és elrendelt egy szigorú
vizsgálatot; hogyha a kánoni életkor ténylegesen hiányzott, akkor a püspökké választást semmisnek kell nyilvánítani, a továbbiakban úgy rendelkezett, hogy a püspö köt csekély ismeretei miatt, a püspökség egyházi igazgatásától eltiltotta.
.Jntellecto to in duobus ... In. Koller: Historia Tom. II. pag. 49.
Patacs (Pécs) 1334 Szűz Mária. I 334-ben Kelemen pécsi püspök alapította a jakabhegyi pálosok részére, akik a rablótámadások miatt ide költöznek. Csak átmeneti kolostor volt, mert később a jakabhegyi kolostor újból működött. 1543-ban szűnt
meg. Knapp É: Pálos gazdálkodás a középkori Baranya megyében. 1994. 302. p.; In: Varia Paulina 1. Pálos rendtörténeti
tanulmányok. Csoma, 1994. 62-103. p.
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kolostorok élére, és kik azok, akik helyére másokat léptetnek. Benedek után István lett a rend
vezetője. István rendfőnök Lodomérhez, az esztergomi érsekhez fordult a megyei zsinaton azzal a kéréssel, hogyamegyéjében remeték számára meghatározott életszabályokat alkosson a
pécsi és veszprémi püspökök példáj ára. 1291. Benedek veszprémi püspök a Szent Kereszt
megtalálásának ünnepén kibocsáttatott oklevelében megerősítve így írja le, és a következő helyeket sorolja fel név szerint: A Szent Kereszt egyháza a Pilisben, Szent László Kékesen és
Pilis szigete etc. Az új szabályzat, szolgálja a Pálos Rend továbbfejlődését a főegyházmegye
területén, amelyet 1294-ben Lodomér, esztergomi érsek készített el. Majd 1297-ben, András
egri püspök is úgy rendelkezik, hogy az ő egyházmegyéje területén élő pálos szerzetesek
számára is kötelezővé teszi a szabályzatot. Bár a konstitúció liturgikus vonatkozásai csekélyek, emiatt feltételezhetjük, hogy a zsolozsmázás és az egyéb istentiszteleti tevékenységek
olyan folyamatosságot és kialakult szokásokat alakított ki már erre az időre a rend, hogy nem
volt szükséges újabb utasítást adni ezekre vonatkozólag. Lodomér érsek tehát meghallgatta
István perjel kérését és a következő, utóbb Ándrás egri püspök által a maga megyéjébe is alkalmazott rendeletet bocsájtotta ki:
"András, -lSten kegyelméből egri püspök, minden vallásos és istenszerető férfinak. a~ tartomány bármely barlangjában vagy pusztaságában remeteéletet él, üdvözletét és atyai áldását küldi. Mivel az ember esendő, és természeténélfogva a bűnfelé hajlik, a közösségi élet meglazulása miatt a kölcsönös szeretetet elhanyagolja, és a szerzetesi fegyelmet is megrontja. Az emberiség ősellensége a szerzetesek közül sokakat elcsábít az engedelmesség erényétől, és az
engedetlenség mélyébe taszítja őket. Ezért szükséges, hogy a régi atyák gazdag
biztositékaival, rendeleteivel - mintegy elszakíthatatlan kötelékkel - 'a szerzetesi
fegyelmet körülvegj;ük, meghatározzuk, és pontosan leírjuk. Mert a közmondás
szerint: nehezen oldódik el a többszörösen megcsomózott kötél. Ezért Krisztusban szeretett fiúnk, Lőrinc testvér, az Esztergom melletti szentkereszti kolostor
perjele, István testvér rendfőnök és rendjének más perjelei helyett és nevében
elénk járulva bemutatta szerzetének Reguláját és Szabályzatát. Buzgón és tisztelettel kérte, hogy azokat a szabályokat és szerzetesi rendelkezéseket, amelyek
Lodomér esztergomi érsek, örőkös főispán privilégiumában foglaltatnak, melyeket ugyanazon, fönt említett érsek úr saját tekintélyével, mint privilégiumokat elfogadott, jóváhagyott és megerősített, úgy mi is a következőkben azokat elfogadni, jóváhagyni, megerősíteni és saját tekintélyünkkel, mint privilégiumokat
bizonyítani kegyeskedjünk. A novíciusok egy évig tartsanak próbaidőt, és utána
tegyenek fogadalmat, ha akarnak. Ha pedig nem akarnak, engedjék meg nekik,
hogy szabadon eltávozzanak. A perjel azonban étkezéskor és más alkalmas időben is beszélhet. Az étkezéstől fölkelve zsoltárt olvasva menjenek a templomba:
"Könyörülj rajtam Istenem ... " Legyen kijelölt hely, ahol a vecsernye után Istenről és a szentekről beszélgethetnek. Az esti imádság előttjelezzenek, hogy a testvérek jöjjenek össze valamit inni, ha van mit. Ezután menjenek az esti imádságra, amikor pedig befejezték, feküdjenek le. Tunikában, skapuláréval és cipőben
aludjanak.
A betegek részére külö~ szoba legyen, ahol fekhetnek és étkezhetnek.
Többek közt elrendeljük, hogy minden testvér abban a házban éljen, amelyikben
fogadalmat tett, és fölö!teseinek engedélye nélkül, a saját meggondolatlanságából nem hagyhatja el. Azt a testvért, vagy azokat a testvéreket, akik önkényesen
távoznak, egyetlen perjel sem fogadhatja be a rendfőnök vagy annak, helyettesének szóbeli vagy írásbeli engedélye nélkül. De ha valamelyik testvér másik kolostorba vágyódik, és annak a kolostornak a perjele is akarja, akkor a rendfőnök vagy annak helyettese adhat engedélyt, és lsten áldásával átmehet. Bárkik,"
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ha ellenkezőt tennének, és meggondolatlan cselekedetből fölötteseik engedélye
nélkül eltávoznának, vagy bármelyik perjel, aki ilyen szökevényt befogadni merészelne, vagy engedetlenekkel, kóbor lázadókkal, csavargokkal, vagy a remete
szerzethez nem illőkkel és alkalmatlanokkal tartana, akik elöljárók akarata ellenére önmagukat helyeznék át, a rendfőnök vagy a helyettese, bárki legyen is az,
azt a kolostort vagy kolostorokat, testvért vagy testvéreket, mint a fenti módon
leírt engedetleneket, egyházi átokkal és kiközösítéssei bűntetheti; erre a nekik
küldött levelünkben fölhatalmazzuk.
Ezen fölül, ha volnának olyanok, akik így javíthatatlanok és fékezhetetlenek, mert a rájuk kirótt ítélet ellenére javulni nem igyekeznek, akkor a fent nevezett elöljárók őt vagy őket e fölhatalmazás alapján, a rendnek bármelyik tagjával elfogathatják és börtönbe vettethetik, mindaddig, amíg őszinte bűnbánatot
nem tartanak, meg nem változnak, és önfejűségükből ki nem gyógyulnak. Sokan
vannak ugyanis, akik kizárálag saját testük táplálásáért falánkul járkálnak, és
szétszélednek gazdátlanul, rendjük szégyenére. Ezért ezt, vagy ezeket ugyanazzal
a hatalommal, bármelyik testvérrel elfogathatják. és börtönbe vethetik, vagy a
szerzetesi ruhától fosszák meg; de ha a vétkes nem található, akkor a szerzetesi
ruhától való megfeditás jeléü 1, mintegy a szerzetből való kizárásért, vágják le a
csuklyáját, vagyis csonkítsák meg. Mi tehát azoknak, vagyis a rendfőnöknek, Lőrinc testvér perjelnek és ugyanazon rend perjeleinek kérésével egyetértve, atyailag jóindulatú és kegyes beleegyezésünket adjuk. Különösen azért, mert kérésük
a lelkek üdvösségének hasznára válik, méltányos, igazságos és ésszerű. A bemutatott szabályokat és szerzetesi rendelkezéseket elfogadjuk, jóváhagyjuk és megerősítjük. Ennek örök emlékéül pecsétünkkel láttuk el, vagyis megerősítettük.
Kelt Egerben, az Úrnak 1297-ik évében, Szent Lukács evangélista ünnepén. "
Ennek a szabályzatnak majdnem minden pontját, egészen a rend feloszlatásáig megtartották a magyar pálosok. Kivéve akizárásról szó lót, amelyet
később módosítottak, hogy csak a javíthatatlanok bocsáttassanak el. A rendnek
fejlődése töretlenül tovább folytatódik, a
következő 8 év alatt majdnem ugyanannyi kolostor épül fel, mint azt megelőzőleg, köztük a híres Buda melletti
Szent Lőrinc monostor is, amelyet 1300tól 1304-ig építettek a pálosok, ebből az
időszakból származik.
Fiálétöredék a szentlőrinci pálos kotostorból (fotó: Buzás Gergely).
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A magyar urak bőkezűsége és a honi szeretet eredményeként egyre bővült a rend. A
következőjelentős lépés a rend szempontjából Gentilis bíboros magyarországi működésével
kapcsolatos,hiszen ekkor kapta meg a rend a pápai megerősítését a végleges ágostonos regula
követéséhez.További Pálos Rendi fejlődés: az új szabályok, törvények alkotásának joga s a
priorokfeloldozási jogosultságának elnyerése nagyon fontos a rend életében. V. Kelemen pápánakkövete, Gentilis kardinális 1308 őszén megérkezik Magyarországra. Ekkor Lőrinc tartományifőnök, aki Özséb akaratát életbe akarta léptetni, kérte a kardinálist, hogy járjon közbe
apápaiudvarnál, mert ők Szent Ágoston reguláját újból kérik a rend számára Kelemen pápától.Özséb atya kívánsága teljesül, a 1308. december 13-án, Budán kelt oklevelében Gentilis
bíboroskövet útján, V. Kelemen pápa engedélyezi, hogya Pálos Rend tagjai Szent Ágoston
reguláitkövessék.v" Lőrinc prior nem elégedett meg ezzel az eredménnyel, mert ő nagyobb
távlatokbangondolkodott, ennek eredménye Gentilis közbenjárásának újabb okmánya, mely
1309.február 18-án kelt Budán; az oklevél Kelemen pápától származik. Ennek az.oklevélnek
az értelmében a pálosok nagykáptalanokat is tarthatnak Budán, a rend ügyeiben szabadon
dönthetnek, kitétele csupán az, hogy Szent Ágoston regulájának lényegén ne változtassanak.
A nagykáptalan pünkösdkor, 1309: május 23-án egybegyűlt. Gentilis, a pápa magyarországi
követútjából fakad az újaJ:>,b;-'á
harmadik oklevél: úgymint: Lőrinc prior-provinciálisnak megadjaa szerzetesek feloldOzásának jogát, amelyet 1311. április l-én Pozsonyban adtak ki. Ezen
okmányaikon még a .Fratres S. Crucis de eremo,,229elnevezés fordul elő. De később, XXII.
Jánosnak 1319-ben kelt, továbbá 1323-ban kelt leirataiban is már a rend megnevezése Remete
SzentPál szerzetének" nyilváníttatik. Továbbá XXII. János pápa a pálosokat, mint az egyház
szerzetesrendjét újra elismerte, sőt, egyben, az 1319-évi oklevélben a püspöki fennhatóság
alólfelmentve, a pápai fennhatóság alá helyezte. A pálos kolostorok száma ebben az időben
már60-ra emelkedett. A pápák: így XXII. János, V. Orbán, XI. Gergely és II. Bonifác etc. a
bulláikbandicsérően szólnak a Pálos Rend kemény és szigorú életéről, hitbuzgó cselekedeteiről.A Pálos Rend őrizte meg a legjobban Esztergom ősi liturgiáját. A Szent Ágoston rendi
remetékSzent Annáról nevezett kolostora a Johannita lovagok klastroma és az Ágostonos kanonokokkolostora mellett volt, az ezeken a helyeken folyó élet jól mutatta a regulák sokoldalúságát és hatékonyságát Esztergomban. A világi kanonokok voltak az esztergomi káptalan
228XXXVIII. Eremitae Sc-Pauli, in Hungaria reguiam S. Augustini profitentur. A. 1308.
Dilectis in Christo fili is, Priori Prouinciali, Fratribus S. Crucis de Eremo, per Hungariam constitutts, tam praesentibus,
quam futuris, in perpetuum.
Qui saecularia desideria abnegantes ad coelestia promouenda
festinant, se subdendo
regularibus disciplinis, sunt non immerito in suis votis efficaciter promouendi, vt inceptum cursum eo facilius valeant
feliciter consummare; quo sibi viam propositam perspexerint certiorem; et praecipue, qui camem suam cum vitiis et
concupiscentiis crucifigere cupientes, pro crucifixi gloria, saeculi vanitate relicta, sub regulari habitu, spontanee virtutum
domino famulantur. Saepe petitio vestra nobis exhibita continebat, quod quondam Prouincialis, et alii Priores, ac Fratres
dirersorum locorum vestrorum, olim ad felicis recordationis Vrbani IV. praesentiam accedentes, sibi humiliter supplicarant,
vt eis reguiam B. Augustini, ad quam de cultu eremitico se transferre cupiebant, concedere dignaretur; quorum precibus
misericorditer annuens, bonae memoriae Paulo, Wesprimiensi Episcopo, suis dedit literis in mandatis, vt eis, dum modo, de
quibus sustentari possent, facultates habeant, reguiam ipsam apostolica auctoritate concederet, si ei expediens videretur; et
quia per inquisitionem ipsius Episcopi compertum extitit, quod tunc temporis non erat eis competentia facultatum, quae
sufficeret ad obseruantiam regulae memoratae, concessioni huiusmodi supersedens, eadem auctoritate indulsit eisdem, vt in
praedictis locis et domibus, quibus tunc erant tanquam licita collegia, in cultu eremitico Iiceret ipsis de caetero domino
famulari. Cum itaque in tantum, vt asseritis, vestrae largitione diuina excreuerint facultates, quod de ipsis potestis iuxta
exigentiam ipsius regulae, congiue sustentari, vobisque non liceat auctoritate propria nouum Ordinem instituere, aut etiam
recipere aliquam de regalis approbatis; nobis supplicastis humiliter, ut eandem S. Augustini regulam, per quam in salutis
semitam valeatis dirigi, ab eo, qui via, veritas et vita-est, vobis concedere dignaremur. Nos itaque vestrum pium et fixum
propositum attendentes, dignumque arbitrantes et congruum, vt loca religione conspicua, apta obseruanuantiae regulari, in
quibus feruet charitas, refloret honestas, virtutum plantaria, per bonum operum studia, et praeclara merita sanctitatis iugiter
reuirerescunt, approbatae religionis insigniis efferantur; vestris piis preci bus annuentes, dictam S. Augustini regulam, vobis
auctoritate, qua fungimur, duximus concedendam: statuentes vt eadem a vobis et successoribus vestris, perpetuo futuris
temporibus inuiolabiliter obseruetur (seqitur ipsa regula) Anno MCCCVIII. Anna!. Ord. S. Pauli Eremitae Libr. 1. cap. S. p.
101.
229Ezenoklevélben Fratres S. Crucis de eremo elnevezés a főkolostor és egyszersmind a tartományuk neve volt. Később
XXlI. János 1319-ben kelt levelében már Remete Szent Pál szerzetének neveztetik. XXII. János pápa (1316-1334) a magyar püspökökhöz írt levelében "fratres S. Pauli primi Eremitae, alias dicti de S. Cruce in Eremo"-t említ.
229Lásdmég Eusebius ... Provincialem ... Eggerer: Annalium. 1663. p. 76.
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tagjai. Ma már bizonyítható, hogy 20 kolostora volt a középkor folyamán a Szent Ágoston
szabályai szerint élő kanonokoknak Magyarországon. XXII. János pápa 1328-ban újabb kiváltságokkal ruházta fel a rendet, ekkor már Szlavóniában, Dalmáciában/ és Isztriában is felépültek monostoraik. Megtelepedtek Palesztinában és felvették a kapcsolatot anémet-alföldi
remetékkel, akik szintén átvették a magyar pálosok szabályzatát. A pálos oklevelek tanúsága
szerint a pálosok, mint rendi megnevezés, eleinte, sőt, jó ideig nem egyöntetű, és feltételezhetően ágostonos hatás következménye a Thébai Szent Pál,23oaz első remete rendjének elnevezése. A rend megnevezései az okleveleken: .Fratres S. Crucis de eremo ", "Eremitae S.
Crucis" Szentkereszt remetéi vagy pedig "Fratres heremitarum ordinis s. Augustini " Szent
Ágoston-i rendi remeték, továbbá .fratres S. Pauli primi Eremitae, alias dicü de S. Cruce in
Eremo ", végül Remete Szent Pál szerzet, végülI. Remete Szent Pál Rendje" Ordo Fratrum
Santi Pauli Primi Eremitae ",

Remete

~zent Pál és Remete
_ -Levárdy

Szent Antal. Magyar Anjou Legendárium. Sajtó alá rendezte:

Ferenc. Magyar Helikon, Budapest, 1973 LV. 161.

A XIV. században már rendi előírás volt Remete Szent Pál és Szent Ágoston zsolozsmájának szövegeit másolni. A pálosok különösen nagy hangsúlyt fektettek kódexek és
szerkönyvek gondos másolására és nyomtatására, hiszen az istentisztelet alapját képezi a
könyv. "SzÍvük bíborát, lelkük aranyát jes tették ők a kódexekbe. "

230"Remete szíz Szent Pál ősönknek kihozásáról"
(Érdy-kódex).
<http://sermones.elte.huJszovegkiadasokJmagyarul/madasszgy/399_402_Remete_Sziz_Szent_Pal.htm#
június 10.
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Pálosok, Missale címlapjáról, 1514.
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A pálos szerzetesek, így például
Csanádi Adalbert, Hadnagy Bálint, Szombathelyi Tamás, Váci Pál és Zalánkeméni
János, Dombrói Márk, Gyöngyösi Gergely
. C oe 1·
. )232. IS, a ma= Gregonus
tus P annomus
gyar nyelvű szertartáskönyveket legalább
annyira fontosnak tartották, mint a latint. A
Rituale Paulinorum XV/129 kötetben levő
konstitúciókat Gyöngyösi Gergely nyomtatásban közrebocsátotta. Továbbá Aurelius
Augustinus regulájának latin szövegének 61
szabály a mindegyikét magyar nyelvű magyarázatokkal látta el. A magyarázó részben
Szentírás-idézetek, és Szent Ágoston más
írásaira utal a szerző.
Utalások Szent Bonaventúra, Szent
Jeromos, Szent Bemát, Szent Gergely,
Szent Vazul munkáiból, és természetesen a
~ \
]
Pálos Rend konstitúciójára vonatkozó idézetek is megtalálhatóak a műben, sőt, hitbéli
(
~
_
.
kitartásra, szorgalomra buzdító gondolatok
ésjó tanácsok a fiatal szerzetesek számára a szerzőtől. Az egyes irodalmi ajánlásai a korszerü
szerzetes-eszmény ismeretéről és helyesléséről tanúskodnak. Ékesen tanúskodik, hogy hazánkbanaz egyetemes emberi kultúra ugyanúgy virágzott, mint a nyugati országokban. A PálosRend regulája megszerzésének kudarcot sugalló kezdete után, nem lett akadálya annak,
hogyalig 100 év alatt a pálosok a legnépesebb és a legvirágzóbb szerzetesrenddé legyenek. A
XV. században először portugál,majd a spanyol, itáliai és a
franciaremeték is kérték, hogy
a Pálos-rendhez társulhassanak.
A rend igen határozottan növekedett, a monostorok száma
egyrenőtt, újabb alapítások történtek Rómában, Ausztriában,
Dalmáciában,Isztriában is.

8_

-$) beckd.

Szent Jeromos
Comentariikorvinájánakelső két lapja

1l1PálosokMissale címlapjáról, 1514. Végh Gyula: Budai könyvárusok jelvényei 1488-1525. Magyar Bibliophil Társaság,
Budapest, 1923,20. kép.
112EggererFragmen Panis sive Anna les Ordinis S. Pauli 1. Eremitae Viennae 1663. In: Frater Gregorius Gyongyosinus
Pannonius.
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Az 1512-ben Velencében nyomott' esztergomi
misekönyv zenei lapja.

Fráter György pálos atya 1537-ben pálos misekönyvet, 1540-ben zsolozsmáskönyvet
adott ki. Kutatások eredményeként ma már
tudjuk, hogy a magyar írásbeliség mellett a rovásírást is használták. "A rovásírásnak az egyházi formája a pálos rovásírás. " Később Ivanovics Pál generális elöljáró 1653-ban megalapította az első pálos szemináriumot Nagyszombatban, amely később rendi főiskolaként
működött. A teológiai tanulmányok, a hazai
--katolikus nyomdák is közzétették a pálos írók
»>

műveit.

A rendtörténetírás terén számosan
ténykedtek, Bálint atya, Dombrói Márk,
Gyöngyösi Gergely munkáját folytatta Eggerer
András bécsújhelyi szerzetes, aki 1663-ig folytatta a rendi krónikát, és Benger Miklós 1727ig. Sztreszka Márton, ugyancsak pálos szerzetes, folytatta 1727-től 1775-ig a fontosabb
események ismertetését, (ám ez már nem jelent
./
meg nyomtatásban,) és Gindl Gáspár 1750-ben
írt 900 lapos·n;.unkát. Az 1772-1779-es években Ányos Pál, Virág Benedek, Verseghy Ferenc
vezetésével szervezték meg a magyar arisztokraták a "Magyar Hazafiúi Társaságo!", amely a
kezdődő reformmozgalom és a magyar szellemi élet irányítójává vált. A bécsi udvar megakadályozta intézményesülését, ám a Társaság így is/a Magyar Tudományos Akadémia előfutára,
és ez a kezdeményezés vitathatatlanul a pálosoké. A pápai pálos kolostorban is kihirdették
1786. március 20-án II. József császárnak a rendet eltörlő -rendeletét. A tanárokat azonban
megbízták azzal, ,hogy felsőbb intézkedés ig vezessék az iskolát. Érdekes, hogy egy 1794. október 10-én kelt rendelet szerint a megürült igazgatói székre is elsősorban pálosok pályázhattak, mígnem elérkezett 1826. október 25-e, Molnár Elek utolsó pálos helyettes igazgatótól
Borsó Gellért, az első bencés igazgató vette át az irányítást, és ezzel a gimnázium életében is
új fejezet kezdődött-A Rend, amelynek tagjai közül egyiknek sem volt szabad magát másnak,
mint magyarnak nevezni, nem nevelhette növendékeit másnak, mint igazi magyaroknak.v '
A PÁLOSOK NAPI IMÁJA:
Mindenható örök Isten!
Mindenek fölött akarunk szeretni.
Téged akarunk szolgálni minden embertársunkban.
Hálát adunk az elmúlt hét évszázad szenvedéseiért, üldözéseiért és névtelen áldozataiért, melyeket kegyesen fogadtál szent
őseinktől a lelkekért.
Köszönjük, hogy korunkban bennünket választottál ki tanúságtételre, kérünk, növeld a minden áldozatra kész választottaid
fehér seregét.
Szent pálos hivatásunkhoz te adj rendíthetetlen hűséget.
Adj erőt, hogy keressük az egyszerűséget
és igénytelenséget, ne engedd, hogya kényelem és anyagiasság elsekélyesítsen
bennünket.
Add, hogy életünk imádság és apostolkodás-legyen,
az irántad való szeretetből pedig tudjunk mindig tiszták és alázatosak,
lenni.
A mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen.
A pál os szerzetes elsősorban nem magáért, hanem nemzetéért, hazájáért imádkozik és vezekel. Mária országának egyetlen magyar alapítású rendjét, amelyet az apostoli királyság és a Szent Korona védett, vissza kell állítani magyarországi központúvá, hiszen a magyar Pálos Rendben, az ifjúság kapaszkodót, vagyis hitet nyerhet újra az elkövetkezendő
időkben.
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A lengyel pálosok elkülönülési törekvése és a lengyel király, Stanislaw August Poniatowski követelése idézte elő, hogy
a lengyel rendtartomány 1784-ben a magyar
anyaországtól és rendfónökétől különvált.
VI. Pius pápa pápai rendeletével a lengyel
rendtartomány meglehetősen nagy önállóságot és függetlenséget nyert.
Záró gondolatként:
Árva Vince atya ennek a szellemiségnek megfelelően 2008. február 8-án kelt
levelében kérelemmel fordult Németh László SVD, a Magyar Püspöki Konferencia titkárához, melyben felvázolta, - hogy a
posztulátori feladatot a felsorolt tartalommal
elvégezte, eleget téve Dr. Lékai László esztergomi érsek felkérésének, egyben jelezte:
az aktori szerepet betöltő bíboros úr elhunytára tekintettel szükséges, hogy aktorként
Rómában megfelelő képviselője legyen az
ügynek, és a püspöki konferenciát tartotta
megfelelőnek erre a feladatra.

P. Árva \fince atya a magyar pálos címerrel.

A magyar Pálos Rend alapítójának, Özséb kanonok oltárra emeléséhez a szükséges
anyagot 22 éves munkával összegyűjtötte, Lékai László néhai bíboros, prímás, esztergomi érsek úr által reá ruházott posztulátori feladatát teljesítette.

Árva Vince atya posztulátori pecsétje.

/
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Citta del Vaticano
Alla SUA Santita
Benedetto 16
Őszentsége XVI. Benedek pápa

/

/

Őszentsége XVI. Benedek Pápai
Igen Tisztelt Szentatyáml

Tájékoztatom Önt, hogy a magyar Pálos rend alapítójának, Özséb kanonok, oltárra
emeléséhez szükséges anyagot 22 évi munkával összegyűjtöttem
és Lékai László néhai
bíboros prímás, esztergomi érsek úr által reám ruházott posztuJátori feladatomat teljesítettem.
Mivel
nem érhette meg, hogy a honi katolicizmus által boldognak mondatott Özséb;
kanonizált szent legyen, ezért idén, február 8-án.kelt levelemben kéréssel fordultam a Püspöki
Konferencia tagjaihoz. hogy aktorként képviseljék Lékai László érsek úr akaratát.
ö

Elöadom, hogya Szentté Avatási Kongregációban végzett római tanulmányaim során
1985-ben világossá v~ előttem hogy a ma is müködö lengyel Pál os rend nem azonos az
9zséb által aJapítg.tt'fenddel, még ha szellemi gyökereik közösek is. VI. Pius pápa - Szaniszló
Agoston lengyel "király kérésére kiadott - 1784. december 3-án kelt »Apostolicae Sedis
auctoritas« kezderű brévéjével ugyanis leválasztotta a lengyel tartományt a magyar központű
rendrö!. Ezen felismerés késztetett arra, hogy minden erőmmel törekedj ek az ősi rend
működésének újbóli megindítására. E cél vezérelte Özséb kanonok szentté avatási eljárásában
tevékenységemet,
Előzményként elöadom továbbá, hogy az 1960-as években közremüködtem abban,
hogy hazámban fennmaradjon a pálos szellemiség, a hatósági tiltások ellenére szerveztem az
illegálig.magyar Pálos rendet. 1990 után irányításommal beindítottuk Budapesten, a Gellérthegyen a pálos szikla templomot. A Pilis hegységben, Pilisszántón archeológiai feltárásokat
.végeztem Özséb atya valószínűsíthető sírja környezetében.
Kérem Őszentségét, adja áldását Özséb kanonokra, Mária országa egyetlen magyar
szerzetes rendjének alapítójára, azért, hogy keresztény nemeztünk megmaradását biztosítsa, s
ezáltal erősítse az európai népek békés együttélését a keresztény értékek szerint.

Isten áldását kérem Őszentségére. Mindhalálig hű híve:
Árva Vince atya
2008. február 18.

Árva Vince atya levele XVI. Benedek pápához.

Erről és az elvégzett munkáról, valamint a szentté avatás készre jelentéséről továbbá
a Pálos Rend sajátos helyzetéről tájékoztatta Őszentsége XVI. Benedek pápát.
Őszentsége XVI. Benedek.

A további levelezésekből kiderült, hogy a nyilvánosság kizárása mellett az érintett lengyel vezetés tájékoztatása nélkül, a magyar katolikusság érzelmeinek mégsértésével,
Boldog Özséb szentté avatásának hatáskörét magukhoz vették egy új lengyel posztulátor személyében. Érdekes és külön vizsgálandó kérdés, miután a lengyel pálosok 1784-es
leválásukkal új utakon kívántak járni, hogy ennek ellenére mennyire
van lehetősége egy rendfőnöknek felülírni egy bíboros érsek intézkedését. Másrészt a kánonjogi szabályok szerint a szentté avatási eljárás
kezdeményezésére az az egyházmegye illetékes, ahol az érintett személy tevékenységet fejtett ki, vagy ahol a sírja található. Szükséges egy közvetlen kapcsolat a
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kezdeményező és az érintett személy között, " Kétségtelen, a lengyel barátaink által alapított
rend gyökerei a Boldog Özséb által létrehozott rendből erednek ugyan, de mégsem tekinthetők
az 1786-ban megszűnt magyar jogutodjainak, hiszen a kongregáció juk a működésüket
Congregatio potona Fratrum Ord. S. Pauli. i. Erem néven VI. Pius engedélyezte Apostolieae
Sedis Auctoritas cimű brévéjével. Ilyenformán nincs közvetlen összefoggés a szentté avatásban érintett személy és a lengyel rend között. ,,234
Boldog Özséb szentté avatási dokumentációja 738 év után a Vatikánban:
Mons. Angelo Amato és Patrubány Miklós.

2009. március l8-án a Vatikánban járt
Patrubány
Miklós.
Mons.
Angelo
Amato, a Szentek Ügyei Kongregációjának prefektusa _lllvatalában
fogadta
Patrubány Miklóst, a Magyarok Világszövetségének elnökét. Az MVSZ elnöke átadta az egyetlen magyar alapítású
férfi szerzetesrend, a Pálos-rend alapítója, esztergomi Boldog Özséb szentté avatási dokumentációját. A 17 kötetet Esztergomi Boldog Özséb posztulátora, a
közelmúltban tragikus körülmények között elhunyt Árva Vince atya állította
össze, 22 éves munkával. Árva Vince
atya 2008. augusztus 19-én, a Magyarok VII. Világkongresszusán jelentette be nyilvánosan,
hogy aMagyarok Világszövetségére szeretné bízni a hatalmas munkával összeállított anyagot.
A köteteket a Magyarok Világszövetségének elnöke a Pálos Rend teljes körű pápai jóváhagyásának 700. évfordulóján, 2008. december 13-án vette át, az erre az alkalomra szervezett
emléknap keretében.
I
Árva Vince atya másnap visszaadta lelkét a teremtőjének.
A két kontinens~t,Európát és Amerikár " összekötő közös szentünk Boldog Özséb
atya, kinek szellemiséget az elmúlt 700 esztendőben folyamatosan erősödni látjuk, hiszen
mindannyian tudjuk, Özséb atya szellemi hagyatéka nyomán jön létre a 20 millió magyar öszszetartozásának érzése, akik e nagyvilágban élve imákkal erősítik ói.
/

234Bakk István: Miért fontos a magyar nemzet számára a Pál os-rend magyar-központúsága?
Elhangzott: 2008. augusztus
19-én az MVSZ 70. évfordulójára megtartott VU. Világkongresszusán.
<http://www.kincseslada.huJmagyarsag/content.php?article.610>
További ismeret e témában:
Dr. Juhász Miklós: Pálosok, magyar rend? Lengyel rend? p. 41. In: Magyar Pálosok I-III. Pálos emléknap a Pálos Rend teljes körű pápai jóváhagyásának 700. évfordulóján 2008. december 13. Bp., MVSZ. 2009.<
http://www.magtudin.org/Magyar%20palos%20%202.%20emleknap.htm>
2009. június 10.
Magyar Pálosok I-Ill. <http://pirkadat.netlindex.php?option=com
_ content&view=artic\e&id=643:
magyarpalosok&catid=40:ajanlo&Itemid=72-ujvilagi-kueldeteses-szolgalat&catid=34:altalanosegyhazihirek&Itemid=582009>
június 10.
235István Bakk: Pauliner auf dem Gebiet" Amerikas, oder in der neuen Welt angenomrnene Missionsdienst
<http://kutasi.blogspot.com/2009/05/2516-istvan-bakk-pauliner-auf-dem.html>
2009. június 10.
Istvan Bakk: Pauline fathers in the Americas missionary work end service in the new world
< http://kutasi.blogspot.com/2007/12/istvn-bakk-pauline-fathers-in-americas.html>
2009. június 10.
< http://jozsef-kutasi.de/blogger/palospassioen.pdf>2009.
június 10.
Bakk István: Pálosok Amerika földjén avagy az Újvilági küldetéses szolgálat, In: Honlevél 2007. január
< http://jozsef-kutasi.de/blogger/palospassiohu.pdf.>
2009. június 10.
< http://kutasi.blogspot.com/2007112/istvn-bakk-pauline-fathers-in-americas.html>
2009. június 10.
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Új magyar szent születőben.
BOLDOG ÖZSÉB SZENTTÉ AVATÁSÁÉRT!

IMÁDKOZZUNK

i{

önyörögjünk: Isten, ki szentjeidet megdicsőíted, Esztergami Boldog Özséb közbenjárásával fordulok Hozzád, akit az irántad való szeretet a pilisi remeteségbe
vezetett, hagy att áldozatos, vezeklő életével népéért engeszteljen.
Add meg, hagy amint összegyűjtötte a remetéket, úgy imádsága gyűjtse össze szeretetben a világban szétszóródott magyar népet. Példájára valósuljan meg az egyházak közötti
egység. Szent Fiad akarata szerint.
Boldog Özséb remete lángja világítsan be az elhagyatt otthonokba, és vezesse vissza
a szülőket és a gyermekeket a családi tűzhely melegéhez. Fénye világítsan a mindig keresőkutató fiataloknak, hagya Hozzád vezető úton találják meg életük értelmét és boldogító célját! Az öregeknek, a betegeknek add meg a fényt, hagy felismerjék, a szeretetből vállalt szenvedéssel milyen sokat segíthetnek embertársaikon. Boldog Özséb imájára add meg, hogy hazánkban is szűnjék meg a paphiány, és akik önként vállalják a papi szolgálatot, életük végéig
hűségesek legyenek az Egyházhoz, engedelmességben, tisztaságban és az egységben. Baldog
Özséb egy borzasztó háború után vonult a remeteségbe, hagy áldozatos életével kieszközölje
az áldott békét. Add meg ma is a-világnak, de fóképpen hazánknak a békét és hárítsd el Özséb
érdemeiért a háború veszedelmét.
Végül saját kérésemet terjesztem eléd
Boldog Özséb közbenjárására add meg,
hogy elnyerj em megvalósulását lelkem és az Egyház javára.
Krisztus a mi Urunk által. Ámen."

P. Árva Vince atya. t

,

••

Vastag Eva: Szent Ozséb.
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Megjegyzés: Boldog Özséb szentté avatásáról olvasható: még:
http://dobogommt.huldobogo/cikk.php?id=200S010
I092794&evfolyam=V
http://www.magtudin.orglBoldog%200zseb.htm
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&szam= I vagy a

Bakk István- Bakk Erzsébet: Boldog V ác Remete

/

B(eatu) Waac paulina erenum incolens vitate) sanctitauis) Diva Ladislao regi
veneradus etiam vitae(?) ...
Boldog Vác pálos remete élete és szentsége Szent László királynak (ajánlva) ...

UÁCI KÖHYU
• l!:..:J-<.-

----;::=;--

~r)f1f'lOR 16t-H~1l'or

TRAGOR IGNÁC (szerk.): Váci könyv címlap. A Múzeum-Egyesület

tettel, egy

hasonmással

és több képpel. Vác, 1907. (Pestvidéki
ráltpapírborítóban.

/"

évkönyve,

két műmetlék-

ny.) 176 [2J p. Kiadói, iIIuszt-

275 mm.

139

örténelemkÖnyveink
szerint Vác városa a XI. században a környékbeli erdőkben élt
Vác remetéről kapta a nevét. Történetírónk Thuróczy János" a' szarvasnak megjelenéséről" emlékezik meg művében, és Vácon határozza meg azt a helyet, ahol Géza király
~
templomot építtetett.
" ... hogy tudni illik, ott építette volna Geysa Király a' Püspöki Széki Templomot, a'
bóldogságos Szűz tiszteletére. " "Találtatik pedig Vátzon a' városon kívül nem messze a' Duna' partjától, a' Pestre vezető út mellett, egy régi kápolna egy kútnál; és ebben a' kápolnában
régóta tiszteltetik a' bóldogságos Aszonynak Jésusát bal karján tartó szobor képe, tökéletesen
hasonló Mária Táli Képhez Posony mellett, mellyegész Országban tartatik Máriának minden
tsudálatos képei között legrégebbieknek. "
László herceg látomása.
Pictum) l. Magyar

Képes Krónika (Chronicon

Helikon, Budapest,_1964.

83. old.

(f.42). Országos Széchényi Könyvtár, Budapest.

Ebben az időben többen voltak, akik az országunk erdei be vonultak, hogy imádkozással töltsék az életüket. A pálosok kolostort építettek Pilisben a Szentkereszt (K ere szt ú r) néven. "Keresztben az üdvösség". Szent Kereszt tiszteletére
szentelte, melynek két ünnepét is megülte ősidőktől
fogva az Egyház, (a megtalálást és a felmagasztalást). Szent Ilona császárnő volt az, aki megkereste
és megtalálta üdvösségünk árát, s így érthető, miért
tisztelték őt is különösképpen a pálosok. (Gyéressy
Ágoston) Látomásának hatására össze szerette volna gyűjteni a szétszóródott remetéket, ezért sorra
járta az országban már meglevő nagyobb remetetelepeket. Ezután Rómába ment, hogya szerzetalapításhoz elnyerje a Szentszék jóváhagyását. Itt
pártfogásába vette Aquinói Szent Tamás, így nemsokára IV. Orbán pápa jóváhagyta a rendet, melynek ideiglenes szabályaival Pál veszprémi püspököt bízta meg. Boldog Özséb a rendet Remete Szent Pál oltalma alá helyezte. A rend első tartományfőnöke Özséb lett. 1270-ben halt meg
a szentkereszti monostorban, ajkán Jézus Krisztus és Szűz Mária nevével. Gyéressy Ágoston
megfogalmazásában a magyar Pálosok Boldog Vác atyát mindig szent elődjükként tisztelték:
"Talán mondanunk sem kell, hogy Boldog Vácot is saját szentjüknek tisztelik a pálosok. A
czestochowai olajfestményen (l663-ból kb.) fehér rendi ruhában ábrázolják őt. Persze, a
nagyszerű tüskevári pálos fafaragások Pantheonjából sem maradhatnak ki, a pesti Egyetemi
templom egyik mellékoltárán ma is látható kőbe faragva "B. Vaczius Eremita". Ez a relif i,a
vallásos és művészi
elragadtatás ragyogó összhangja." (Gyéressy Béla Ágostondisszertációja).
A mohácsi csatavesztés után a szerzetesek egy ideig még védik a török ellen kolostorukat, de Nógrád, Vác, és Esztergom eleste után Márianosztrára is pusztítás vár, olyannyira,
hogy még a Buda felszabadítását követő néhány évig romokban hever. 1711-ben a pálos szerzetesek már elindítják az újjáépítési munkálatokat, amit Széchenyi György esztergomi érsek
adománya tesz lehetővé.
-
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--- A pilisszántó; templom (Boldog Özséb atya). Fotó: Kovács Balázs.

.

Tudjuk, II. József a (kalapos király) a magyar Pálos-rendet feloszlatta 1786-ban, vagyonukat elkoboztatta. " ...A magyar pálosokkal való szoros kapcsolat magyarázza még, hogy
a csestochowai kolostorban tömérdek magyar vonatkozású tárgyra bukkanunk. A templom bejáratánál Szt. István és Szent László magyar királyok és Szent Imre magyar királyfi életnagyságú álló alakjai láthatók. A zárda előcsarnokát Utjesenovics Fráter György, egykor itteni,
majd sajóládi pálos perjel, később váradi püspök és bíbornok építtette. Erre vall az a körülmény, hogy az egész pitvar kizárólag az ő életéből vett freskókkal van borítva. A földszinti folyosókon a magyar pálosok őseinek olajfestményű arcképei őriztetnek. Ott van Szent András
Zoerardus és tanítványa Benedek, a nyitrai remeték, Boldog Vác, valamint Salamon király,
pálos rendi fenér kámzsában. Az első emeleti folyosó igen nagy kép tárja föl azt a jelenetet,
amint Nagy Lajos magyar király fényes kísérettel viszi Szent Pál tetemeit Buda-SzentLőrincre. Ugyanott láthatók: Tamás atya, amint Mátyás király előtt jövendőt mond, Eusebius
esztergomi kanonok, Bertalan pécsi püspök. A második emelet folyosója merőben csak magyar paulinusok arcképcsarnoka. Ott látjuk Dénes kalocsai érsek, Mihály zágrábi, Péter nyitrai, István szerémi, Szabályi János csanádi, Fráter György váradi püspök képmását, úgyszintén Szent Gellért arcképét, ki a fölirat szerint «e Palestina Paulinum Eremum in Ungariam
primus intulit et coluit». De a legnevezetesebb Báthory Lászlónak, a Biblia legrégibb magyar
fordítójának arcképe, melynek folírata-a bizonyíték arra nézve, hogy Báthory László 1457-ben
halt meg. A rendi könyvtárban vannak összegyűjtve az orosz-lengyelországi feloszlott pálosklastromok összes könyvei, azon értékesebbek kivételével, melyeket szekérszámra vitetett az
orosz kormánya szentpétervári, moszkvai, kijevi és vilnai könyvtárakba. A könyvtár melletti
kis épületben (jelenleg gyalogsági kaszárnya) volt e század elejéig a zárda nyomdája, melynek összes magyar tárgyú termékeit Ballagi Aladár írta le a Magyar Könyvszemle 1887. évfolyamában. A zárda kincstára megfelel nevének: valóságos kincsesház. Különösen értékes
benne egy szőlőtőke alakú arany monstrancia, mely 2366 darab drágakővel, s 213 gyöngyszemmel van kirakva. Itt is sok a magyar vonatkozású emlék, melyek közül kiválóbbak Báthory
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Istvánnak kardja és feszülete, valamint a Hedvig királyné, Nagy Lajos leánya által a klastromnak ajándékozott szebbnél szebb, drága gyönggyel és aranyfonállal kivarrott, domborművű misemondó ruhák. "
"A pálos szerzet a mai napig fennáll Lengyelországban. Az 1786-évi esemény előtt
Szaniszló Ágost lengyel király sürgetésére egy 1784. december 3-án kelt apostoli brévéjével a
lengyel rendtartomány a többitől elkülönült. Saját látogatót választhatott 1785-től, ki egyben a
egyik zárdának a perjele és egyben az egész rendtartománynak a feje, .Reverendissimus''
előcimet viseli. A rend elöljárója Csesztokhovában lakik. 1862-ben kiadott "Catalogus
Officialumae Residentium Patrum ac Fratrum Ordinis Monarchorum S. Pauli 1. Eremitae"
szerint a rendnek 12 zárdája van, csak a csesztokhovai kolostor népes, a többiben csak néhány szerzetes van. " Tehát a lengyel kongregáció kolostorának folyosóját öt olajfestmény díszíti, melyeken azok a szent remeték vannak megörökítve, akiket a rend tagjai, mint őseiket
tiszteltek. Elődeik közé sorolták azokat is, akik még a rend megalapítása előtt töltötték istenfélelemben életüket. Így került a pálos szentek társaságába boldog Vác remete.
(G y ére s s y Ágo s ton) A fentebb látható festmény 1 méter széles, magassága
1,3 méter. A képen Vác remete egy ház előtt ül, és egy könyvből imádkozik. Előtte egy kereszt áll. A pálosok jellegzetes fehér habitusa látható. A festményen a következő szöveg található:
-/

/
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B (e a tu) Wa a c pau l ina ere num
inc ole n s vit a (e) san
voL a dis 1a ore giv e ner adu set iam vit a e (?)...
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tit a t (is) D

Boldog Vác pálos remete élete és szentsége Szent László királynak (ajánlva) ...
Idehaza is mjndenkor tiszteletben tartották a szent életű remete emlékét. A XVIII.
század végén is fennállott a város egyik házának falán a remete képe, ezzel a felirattal: B.
Vatius. Ez a ház a nyugati városkapu mellett állt, és Migazzi (Migazzi Kristóf Antal:
Chr ist o p hAn ton von Mig azz i (Trident, 1714. október 14. - Bécs, 1803. április
14.), ( bécsi érsek, bíboros, váci püspök) parancsára 1763-ban lebontották. Természetesen Desericius a város történetírója szintén megemlékezik Vác remetéről. Desericius: (D ese ric z k y) József, magyar történetíró, született Nyitrán-1702-ben, meghalt Vácott 1765-ben. A kegyesrendi szerzetbe lépett, tanulmányait Győrött végezte, azután tanárkodott.
Rendje őt Rómába küldte a rend generálisának segédéül. Itteni tartózkodását a hazai történetírás kútfőinek tanulmányozására fordította. E munkásságának fő gyümölcse volt a magyarok elejéről és őseiről írt műve
(D ein iti isa c mai ori bus Hun g a r o rum) ,mely öt kötetben jelent meg Budán, 1748-1760. között kiadott és formátuma ívrét lett.
E terjedelmes munka Szent Istvánig jut. Széles olvasottságról
tanúskodik. Pray kemény bírálattal sújtotta e könyvet, miből a két tudós szerzetes közt igen
éle~ polémia fejlődött ki.237 XIV. Benedek pápa Desericzky-t diplomáciai küldetésbe is küldte. Igy Constantin Maurocordato hoszpodárhoz, (g osz pod á r = gaz d a) de ez az útja
nem járt eredménnyel. Majd visszatérve Vácra, itt élt és itt írta meg a váci püspökség történetét, (1763).

Megjegyzés: Desericzky József kegyesrendi szerzetes, történetíró tanár római tartózkodása alatt, a vatikáni könyvtárban
gyűjtött ismeretei alapján írta meg a magyarok eredetéről, őstörténetéről
szóló könyvét Szent Istvánig, melyet Pray György
jezsuita történetíró erősen vitatott és támadott.
237
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Boldog Vác festményen (Weber Henrik).

Weber Henrik festőművészt is megihlette Vác alapításának legendája. Web er Henrik
festő azt a jelenetet ábrázolja, mikor Géza király boldog Vác remetével találkozik, és ígéretet
tesz neki, hogy kolostort épít, melyben aztán zavartalanul élhet hivatásának.
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Boldog Vác remete szobra (fotá: Simon Károly).
Boldog Vácz remete, Vác (Kapás Sándor, 1908)

Vác remete szobra egy helyi művész, Kapás
Sándor alkotása. A mű több alkalommal költözött a
város határain belül. Eredetileg a Konstantin tér és a
Káptalan utca kereszteződésénél lévő Emericana
egyesületi ház oldalánál állt, mígnem a zeneiskola
építésénéllebontották. Ezt követően a Géza király téri I. Géza király Közgazdasági Szakközépiskola kertjébe került. Jelenlegi helyére a szob or a Kossuth tér
rendezése után került. "A barlang és a román stílusú
templom furcsa keveredését felidéző keretben lévő
köztéri alkotás a remete mellett egy szarvast is ábrázol. Ez részben utalhat a remete erdőlakó életmódjá) ra, de emellett többen úgy vélték és vélik, hogy az
agancs os állat szobra a Képes Krónika történetével
szorosan összefüggő szimbólum. Géza és László királyok fogadalmára, a templomépítésre emlékeztet. A
mogyoródi csata előtt Lászlónak látomása volt. Képzeletében egy csodaszarvas futott át előtte, majd
megállt egy helyen. Ekkor megfogadta Lászlo, hogy
ha győztesen tér vissza a csatából embereivel, temp.__-lomot épít Szűz Mária tiszteletére. A viadal feltehetően diadallal zárult, legalábbis erre utal a váci Székesegyház megépűlése, de az nem a mostani
helyén állt. "
Továbbá a váci várbeli épületek régészeti feltárása napjainkban(?) is folyik, a barbakán maradványai a középiskola udvarán, a rekonstruált ágyúterasz a templom mögött, a Duna-parti részen látható. A terasz falán 2QOOóta áll I. Géza király szobra, akit a Képes Krónika
szerint az akkor itt álló székesegyházban temettek el l O'Z'Z-beu,
Karcsú Antal .Arzén' ferences szerzetes jegyezte fel a pálosokról Vácon: ,,1435-ben a
váci káptalan kiváltságos levele a pálosok szervezetének a naszáli vil/ában. A gróvári völgyben levő két szőlőjéből. Ferenc prior generális iratában megígéri az Üdvözítő kegyelme a pálos szerzetesek által művelni fog és a tisztelt káptalan tagjait, mint jótevők üdvéért hetente egy szent misét rendei el a fent nevezettek lelki nyugalmáért a Toronyalja nevű kolostorba.
1606~ban Bocskal foglalása miatt Vácon nem tartózkodhatott az egyetlen magyar eredetű
kedves pálos szerzetnek Pozsony-völgyében fekvő ahol Máriavölgyi iskola működött ott tartózkodott Kéry váci püspök és ott halt meg a pálos monostorban. "
A török idők és az azt követő korszaktól napjainkig a Pálos Rend kiemelkedő személyiségei: Csanádi Albert, Bakk István, Fráter György, Cseppelényi György, Benkovics Ágost,
utóbb váradi püspök; a Kéry testvérek: Ferenc és István, Eszterházy Imre, Széchenyi Pál,
utóbb kalocsai érsek, Borkovich Márton kalocsai érsek, Ányos Pál, Verseghy Ferenc, Virág
Benedek, Csúzy Zsigmond, Táncz Menyhért, Péntek István, Dr. Gyéressy Ágoston Béla, Vezér Ferenc, Kováts Ferenc, Ács Ferenc István, Bolváry Pál, Arató László, Dr. Szabó László,
Árva Vince.
A rend a tagjai közül 1 kardináli st, 4 érseket (tudniillik 2 esztergomi, 2 kalocsai), 22
püspököt (nagyvárad 2, váci 2, veszprémi 2, pécsi 1, csanádi 1, egri 1, zágrábi 3, szerémi 4,
tinnini 1, scardonai 2, sardicai 1, epiphaniai 1, liviniai 1, fópásztori általános helyettest 3 (l
esztergomi, 1 kalocsai, 1 egri) 5 prépostot, 4 apátot, 4 kanonokot, és egy fehérvári őrt adott az
egyháznak. Többek pedig az irodalom és tudomány művelése körül szereztek érdemeket.
144

"A rendnek az idők során zárdája volt Palesztinában, Isztriában, Lengyelországban,
Litvániában, Poroszországban, Sziléziában, Morva- és Csehországban, Oroszországban,
Ausztriában, Stájerországban, sváb földön, Portugáliában, stb. Európában összesen kb. 207
kolostora volt. "
Vác remetének, a Vác város névadójának minden év november 26-án van az emléknapja. Emlékezzünk meg erről minden évben. Boldog Vác remete-kápolnájáról: a Szent Jeromos, a Szent Kristóf és Boldog Vác remete-kápolna a sződi plébánia filiája. Ellátja Sződliget.
A sződi Szűz Mária szobor.

Idézzük ide még a magyar történelem feljegyzéseiböl
Boldog Vácra vonatkozóan:
"Az Úr 1047. évében meghalt Szent István király. A
halála utáni időkben egy bizonyos Vác nevezetű, keresztény
szülőktől származó és a kor felfogása szerint eléggé előkelő ifjú az égi haza iránti szeretetből már kora gyermekségétől fogva kerülte a bűnöket, és gyakorolta az erényeket. Midőn iffúvá
serdült, és megismerte az ifjak életét és erkölcseit, s félvén,
hogy mások gonoszsága miatt az ő vele született jámborsága
is elromlik, mint üdvösségének ártalmas pestisét, kerülni
kezdte a ifjak társaságát, majd Visegrádtol nem messze, egy
Duna melletti magányos helyre vonult vissza; ott arcával egészen a földig borulva így imádkozott az Istenhez: "Mindenható Isten, ki a titkok ismerője vagy, Te tudod, hogy az evilági
dolgok közül semmit sem helyeztem a Te szereteted elé. Ezért
könyörögve kérlek, irányítsd kegyelmeddel akaratomat, világítsd meg szegény lelkemet, nehogy örökre elaltassa a bűnöknek halálos sotétsége, hanem megváltásod erejével Téged
mindig dicsérjen és dicsőítsen. Ezt imádkozva ott éveken át minden pompájától és kényelmétől
megtartóztatva szigorú bűnbánatban élt." G y ö n g y ö siG erg e 1 y: Arcok a magyar középkorból, ford., Árva Vince, Csanád Béla, Csonka Ferenc, Fráter György Alapítvány, 2007.
31-33. p.
"Ez egyúttal a váci székesegyház alapításának legendája is, mert a kronika szerint a
hercegek ekkor Vác táján állottak, ahol ekkor még nem volt város, csak egy nagy erdőség,
melyben egy Vác nevű remete lakott." D m mer t h D ez s
Az Árpádok nyomában,
Corvina, 2003. p. 146.
" ...jegyzőkönyvében (1276) történt említés róluk, de feltűnnek nemcsak Budán és
Pesten, hanem más városokban (Veszprém, Esztergom, Vác) is.... Remete Rendek. Pálosok.
A szerzetesi életformák között külön helyet foglal el a remeteség." Hermann Egyed: A katolikus egyház története, Auróra Könyvek, 1973.85, 175.
"Géza, László és Ottó herczegek samagyarok
egész serege is, kik velők valának,
megszállának Vácz körül. Ott akkor nagy erdő volt s abban senki sem lakott egy Vácz nevezetű szent életű remetén kívül... " A Magyarország Vármegyéi és Városai Központi Szerkesztőbizottságának közreműködésével szerkészti Borovszky Samu, 12. kötet 1. rész Országos Monográfia Társaság, 1895. p. 246.
.De Géza, László és Otto hercegek és az egész magyar hadsereg, amely velük volt,
megszállottak Vác táján. És ottan volt egy nagy erdő és senki sem tanyázott benne, csak Vác
nevű szentéletű remete, akinek nevéről nevezte el később Géza herceg az ott alapított várost. "
A régi magyarság: a magyar irodalom története a legrégibb időktől 1772-ig. Féja Géza, Tátra,
1900. p. 28.
ü

ő

:
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"Magyarországon a remete-rend székhelyét és jőkolostorát: Szent Lőrincet, a Birodalom gyönyörűséges vigaszát teljesen ... az esztergomi káptalan és a szentkereszti remeték
közötti birtokper alkalmából rögzített a váci káptalan." Communicationes archeologicae
Hungariae, Népművelési Propaganda Iroda, 1992.
"első szent remete tiszteletének gyakorlásában és terjesztésében a Pálos Rend mindenkor kifejtett, ... Vác, 1804.) már a Pálos Rendeltörlése után, hogy a szerzet emlékét megőrizze, tette névtelenül közzé" Katholikus szemle 21. kötet, 6-10. kiadás, Szent-IstvánTársulat, 1907. p. 792.
"Géza, László és Ottó hercegek hadaikkal Vác körül szálltak meg. Volt pedig ott egy
nagy erdőség, csak egy Vác nevű szent életű remete lakta, róla nevezte el később Géza az itt
épült várost. " László király emlékezete: antológia, tanulmányok, dokumentumok, Magyar
Helikon, 1977. p. 39.
"Eközben Géza, László és Ottó herceg, valamint az egész magyar hadsereg, amely
velük volt, Vác mellett szállt meg. Volt ott egy nagy erdőség, amelyben senki sem maradt egy
szent életű, Vác nevezetű remetén kivűl. Később Géza herceg ennek ... " Kálti Márk: Képes
Krónika, Osiris, 2004. p. 78
"Azonközbe Gejza méne Vác jelé, es László atyjafiát látá eleibe jöni nagy haddal, es
mind a cseö urakkal, es rIJf3/';lének
az ... es azon pusztában lakozik vala egy vén remete penitenciát tartván holott az diadalomnak utánna Gyejza egy nagy monostort rakattata, nevezvén az
jámbor remete nevére Vácnak. "Toldy Ferenc: Magyar szentek legendái a Carthausi névtelentől: az eredeti 1859. p. 98.
"Egyik reggel az erdőben, melyet az ott élő Vác nevű remetéről neveztek el, a két
testvér lóháton azon tanakodott, hogy miképpen vezessék győzelemre seregeiket,. amikor László előtt mennyei látomás jelent meg. "Láttál-é valamit? ... " Györffy Rózsa: Új magyar legendárium: szent magyárok történetei, 1988. p. 107.
Forrás:
Bak kIs t v á n - Bak kEr z s ébe t: Pálos szellemiség érvényesítése a magyar oktatásban, szerk. Gyárfás Ágnes, 2012. 600. p. (A kézirat kiadás előtt)
Kar c s ú Ant a 1 Ar z é n: Vác története. (a sz.-ferencrendi váci kolostor fónöke, kiérdemült rendtartományi tanácsos, a magyar történelmi társulat rendes tagja.) I-IX. köt.
Vác, 1880-1888.
Képes Krónika (C h ron i c o n Pic tum) 1. Magyar Helikon, Budapest, 1964.
Váci könyv. A Váci Múzeum-Egyesület évkönyve. szerk. Tragor Ignác. Vác, 1907,
Pestvidéki ny. 176, [2] p. 2 t. 27 cm. (Váci könyvek 2.)
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Bakk István: Magyarország védőszentje, Remete Szent Pál
"FIAT LUX!"

t

hébai Szent Pál a I?agyar egyháztörténetírás számára is kiemelkedő fontosságú, mert a
sivatagi remete őrködött az egyetlen középkori és hazai alapítású rend fölött. Remete
Szent 'Pál kultuszát már a IV. században nyomon lehet követni. Élettörténetét görögre
és koptra is lefordították.P" a középkor egyik legtiszteltebb szentje volt.239
Az országunk védőszentje 545 éve Th é ba iSz e n t Pál, akit 2012. január 15én ünnepeltünk, ennek okán szeretném bemutatni, hogyan kerülnek országunk védőszentjei
közé őskeresztény egyiptomi vezeklő, és halála után miként kerül Magyarországra a szent
csontjai.
A családom nagyon szorosan kapcsolódik a Remete Szent Pálróe40 elnevezett egyetlen magyar szerzethez, a pálosokhoz, melynek a feledés kezdi borítani emlékét. A magyar
szerzet szellemi értéke és erénybeli tisztasága már alapítása után a királyok, történelmi családok kegyét és szeretetét váltotta ki, s így szívesen karolták fel a pálosok szerzetét.i" A csöndes magányukban, jámbor, s tanulságos körükben töltött órák a legboldogabbak közé tartoztak e családoknak. Halhatatlan emléket és hálát szerzett magának Nagy Lajos a pálosoknál
Remete Szent Pál földi maradványainák, Velencéből történő áthozatalával.

238Analecta Bollandiana II. 561-563. p.; XVI. 306. p.
239Analecta Bollandiana XII. 340. p.
24°primor szentkatolnai Bakk család védőszentje Remete Szent Pál.
241Lajos minden évben rendesen vissza szokott vonulni a nosztrai monostorba, ahol távol fényes királyi udvarának zajától, a
világ ezernyi gondjától, ájtatos csöndben töltött néhány napot lelki szent gyakorlatok között.
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Az egyik titkos záradéka ... - és ez is Nagy Lajos pálosok iránti szeretetét és B. Lukács242 perjel iránti háláját jelentette: - Remete Szent Pál 1240 óta Velencében őrzött testének
átadását kötötte ki.
Remete Szent Pál testének hazaszállítási útvonala: Vel e n c e - A qui l eia Grado
- Lepoglava
- Csáktornya
- Zalavár
- Nagyvázsony
Ves z p r é m - Z s á m b é k - P i lis j á s z fal u - Bud a - Sze n t l ő r inc pálos
főmonostor. 243
A zarándokok ezt a verset olvashatták, amikor a menet Budához ért, a budai városkapun: "Örvend és jól jár vendég, aki jött ide: polgár; lesz kegyelem gonoszon s várja a jót ajutalom. ,,244
Az események a következőképpen történtek: "A velencei tanács kész volt ugyan a
kincstől megválni, azonban a népnek lázadásától tartva éjjel adták át a Velencébe jött magyar
követeknek a csontokat. " Akik a drága ereklyét a király és a nép, kivált a pálosok nagy örömére Budára szállították és a királyi palota Kápolnájába helyezték eC--;
REMETE SZÍZ SZENT PÁL ÖSÖNKNEK
KIHOZÁSÁRÓL
,

(Erdy-kódex)

245

.i»

Jézusban Krisztusban én tisztölendő és szerelmes atyámfiai! Bizonyával szenetlen való hálaadással, dicsérettel és lelki-testi
ervendetes szolgálattal tartozunk ez véghetetlen irgalmasságú mindenhaaFÚristennek, hogy dicsőséges Remete szíz Szent Pál ősönknek szent
penitencia-tartó testét és méltóságus öröklyéjét ez Magyarországban lakozó hív keresztyének köziben méltóztatott iktatni. Annak es emléközetire
ez mai kihozásának napján három része lészen beszédönknek: első része
lészen modiságrol, mi módon ez' országban hozattaték; másod, mi okkal
kihozattaték; harmad, mi haszna lén kihozás ának.
Mondám, hogy mi idvességes tanuságunkra első része lészen
beszédönknek, mi módőn kihozattaték Remete szíz Szent Pálnak teste
onnan az helről, hol mind holtig erős penitenciát tarta, és eltemettetött
vala Szent Antal ösenktűl az két oroszlánoknak segédsége miatt, holott ő
szent halálának utána százhuszonöt egész esztendeég nyugovék embe_reknek ismeretlensége nélkil.
Az időben, mikoron Krisztus Úr sziletetinek utána írnának háromszáznyolcvanegy esztendőben, és Konstantinápolban uralkodnék
Emanuel császár, hallván ez jámbor keresztény császár, hogy Úristen
megvilágosojtotta csodatételnek jó hírével Remete Szent Pál szent testét
és
temetését,
ájotatosságra
indultaték
rajta,
és
hozatá
Konstantinápolban és helhezteté nagy tisz töss éggel, mint Krisztusnak
elyen szent konfesszorát, Asszonyunk Szíz Máriának egyházában, kit
ennenmaga az császár rakattatott vala. Holott nyugovék Szent Pál ősönk
szíz szent teste százhetven esztendeég. Annak utána egy venecei dús
242Boldog Lukács olaj képét 1638 táján festette meg, a többi pálos szent, és boldog között: Czestochowában T. Dolabella:
Liliommal ábrázolja őt, e felirattal: " ... Érintetlen szüzessége miatt teste halála ... romlatlan maradt, sok társával együtt."
Boldog Lukács ünnepét a rend dec. 5-én tartotta. In: Orosz Ferenc: Synopsis, 1747. 80. p.
243Keresztesi István Pilis-kutató személyes közlése alapján.
244XIII. század második fele. Geréb László ford.
245Remete szíz Szent Pál ősönknek kihozásáról (Érdy-kódex)
<http://sermones.elte.huJszovegkiadasok/magyaruVmadasszgy/399_402_Remete_Sziz_Szent_Pal.htm#
_ ftnrefI 7> 2009.
június ID.
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polgár, kinek Lancló Jakab vala neve, kéré meg azon monostorbeli Péter apátúrtúl és az konventtől, és hozá Venecében, helhetvén Szent
Julianos mártírnak egyházában, holott nyugovék teljességtel nyolcszáz
esztendeég.
Immár annak utána, mikoron írnának ezerháromszáznyolcvanegy esztendőben, mikoron Magyarországban uralkodnék az Nagy Lajos
királ, kinek hagyomásából és az venecei'í" uraknak engödelmökből pécsi Bálint pispek és zágrábi Pál pispek'" egy éjjel nagy csendességgel,
hogy az köznép reájok ne rohanna érötte, miért nagy böcsölettel tartják
vala, hozák Szent Pálnak testét két aprószentöknek testivel Magyarországban, Budának fé_248és királyi várasában, oly nagy tisztösséggel és
készölettel, oly nagy processioval és ájotatossá/igal, kihöz hasonlatos
soha Magyarországban nem volt. És helhetée
Buda várában Szent
János kápolnájában, éjjel és nappal vigyázván őmellette két remete fráterek. Kinek kihozásán mondhatatlan nagy ereme vala az felséges jámbor királnak, nagy' eremek vala mind teljes országbeli szegénnek,
bódognak, nagyobban kedég az ő remete szerelmes fiainak. És koronkéd
nagy fo lfom ás vala Krisztus Jézus szent konfesszorának látogatására.
Kevés idő azért elmúlván, az felséges királ az magyari jó uraknak tanácsokból nagyságus, tisztölendő isztragomt'i" Demeter érsek,
246velencei
247Horvát(hy) Pál zágrábi püspök kíséretében találjuk Bak
Mih ál y t és Bak
Ben e d ~ ket.
Lásd erről: "Horvát(hy) János (tt394')-a tenger melléki bán, testvére Horvát(hy) Pál Zágráb püspöke Mária megbuktatására alakult szövetségnek már B83:'ban kitüzték a lázadás zászlaját." In: Bakk Endre: A Bak és Jancsó család története, Bp., Nyomtatott
"Hunyadi Mátyás" Intézetében, 1883. IS. p. Bővebben erről: Frankl: Vilmos: A magyar nemzet története. ll. f. 64. p.
Megjegyzés: A lázadás célja Mária királynő leváltása, mert a Szent Korona a történelmi tradicíója és apostoli joga okán nő
fejére nem tehető fel, Tehát a kornázási aktus törvénysértő. Bak Mihály és Benedek, a zágrábi püspök familiárisai, a hatalmas oligarchia tagjai úgy döntöttek, hogy 1. Károly királyunk nagybátyjának Durazzoi János hercegnek unokáját, a Horvát-Dalmát herceget, Kis Károlyt (1354-1386. február 24.) koronázzák törvényes királlyá. A koronázási elképzelést szigorú titoktartások mellett kellett előkészíteni; mert Garai Miklós (t 1386), a királyné bizalmasa a királyi udvar legnagyobb hatalmú embere ellene volt a tervnek.
Kis Károly hatalomra jutását támogatta az oligarchia másik jelentős tagja Palizsnai János (ti389) a jeruzsálemi Szent János
Lovagrend magyarországi nagymestere, vranai perjel. Kis Károlyt megkoronázta Demeter esztergomi érsek Székesfehérváron 1385. december 31-én reggel 9 órakor II. Károly néven.
Kis Károly koronázásának sikere biztosított volt, hiszen Nagy Lajos király idejében, a velencei követségben is részt vett, az
ország érdekében tárgyalt Horváti János tenger-melléki bán jelentős sereget biztosított számára. Korábban Kis Károly Nagy
Lajos udvarába került, aki megkedvelte őt. A hatalmát vesztett Garai nádor és Erzsébet királyné összeesküvést szőttek Il.
Károly meggyilkolására. A gyilkosságot Forgách Balázzsal hajtatták végre Visegrádon.
II. Károly párthívei a gyilkosság után Horvátországban
foglyul ejtették a királynékat, és Erzsébetet utóbb lányának szeme
láttára fojtották meg. A királynék fogságba ejtésekor esett el Garai Miklós nádor. Zsigmond Mária kiszabadítására indult,
de előtte 1387. március 31-én királlyá koronáztatta magát. 1387.júniusában Máriát kiszabadította.
A lázadók vagyonát elkobozta Horváti János tenger-melléki bánt kivégeztette. A trónján azonban mindig ingadozó királynak nem lett volna tanácsos, ha engesztelhetetlen
marad, ezért valószínű, hogy Pál püspökkel, a különben is hatalmas oligarchával kibékült. Visegrádon Zsigmond király Bak Mihálynak és Bak Bendeknek megbocsájt: "Visegrád, Zsigmond király Bak Mihálynak és Benedeknek megbocsátja a Horváti Pál volt zágrábi püspök familiaritásában elkövetett hűtlenségüket." Katona XI. 204. - Fejér XII. 336. (A pécsi püspöki lvt). Visszakapják birtokaikat 1387-ben. Sőt, Horváti Pál püspöknek a váradi püspöki szék elfoglalásához hozzájárul Zsigmond király.
Bak Mihály a birtokok visszavétele után a krassói nemesség között Berenden szervezi a Garai- és Cillei-liga ki szorítását a
hatalombó!. E célok érvénybe juttatását fia, Berend-i Bak János Csanád megyében viszi sikerre olyképpen, hogy az 1444.
áprilisi országgyűlésen zászlós úrként vesz részt; és az országgyűlés jegyzőkönyvét 9 társával írja alá. Mint a Hunyadi-liga
tagja teljesítette az apja akaratát és részt vett Mátyás király megválasztásában.
Bak János gyermekeit a fiatal uralkodó környezetében találjuk. Bak Gáspár szepesi prépost, Bak Barnabás nagyváradi kanonok, Bak Boldizsár trecsényi dikátor (adószedő) az ő felesége, Somkereki Erdélyi Miklós alvajda és a tordai fóispán lánya, Erdélyi Orsolya. Bak István Mátyás király hadapródja, és az felesége lett kézdi-hatolykai Mátyus Sándornak a király helytartójának a leánya. Lásd erről bővebben: A korona kilenc évszázada. Történelmi források a magyar koronáról, szerk. Katona Tamás és Györffy György, Budapest: Magyar Helikon, 1979. - Bunyita Vince: A váradi püspökök a püspökség alapításáról 1566. évig, Nagyvárad:
Imprimeria de Vest, Hasonmás kiadás. Egyező a 1883-as kiadássa!.
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római kardinál és gubernátor, ez országnak jeles kancelláriosa, úr pápának kedég ez országra és Lengyelországra választott legátja, kinek
mikoron felséges régi Lajos királ mind az urakkal látta volna tekéletes
jámborságát, kéré, hogy dicsőséges Remete Szent Pálnak szent testét
emelné fel Budáról, Szent János kápolnájából és vinné bódogságus
Szent Lőrinc mártírnak egyházában Buda felett, hogy ott az ő fiai mint
atyjokat, bizon tagok ő fejöket és szerelmes mestereket és tanojtványi
nyilván tisztölnék, dicsérnék,
és éjjel-nappal szenetlen szolgálnának
őneki erekkül-erekké.
Az felől megmondott érsek azért és legát nagy sok pispeköket és
egyházi népeket egybegyőtvén, és sok szegének, bódogok hozjájok gyűlvén, vevé fel az szent testet, és vivé Szent Lőrinc mártírnak egyházában
Buda fölött Mindszent havának tizennegyed napján, azaz Szent Bereck
konjesszornak másodnapján. És legtui hatalmával me? is konfirmálá,
hogy azon napon ő szent vitelének innepét illenék, 25 kit megtartnak
mind ez mai napiglan az ő szent szerzetében való jámbor ős fiak.
Másod részében lészen tanuságunk arról, mi okkal kihozattaték.
És találjok JléÍY jeles okát, miért helyről helyre hordoztaték. Első, Úristennek kiváltképpen való szent akaratja, ki nélkil, Szent Antal ősönknek
mondása szerént, sem fának levele, sem verébnek leszállása földre nem
eshetik. Akara azért az mennyei kegyelmes Atya Úristennek Szent Fia,
Jézus, ki minden édességgel teljes, kinek irgalmassága véghetetlen és
mindenre kiszármazando,
nem csak egy helyen, de sok helyen és
mindenott. az ő szentiben dicsértetni és tisztöltetni, Szent Dávid prófétának mondása szerént: .Laudate Dorninum in sanctis eius, Dicsérjétek
/ Úristent az ő szentiben" (Zsolt. 150,1). Kiről úgy mond Szent
Guilhelmus Autissiodorensis pispek: "Mikoron az mennyei szenteknek
tisztösségöt tészönk, akkoron Úristent az ő szentiben dicsérjok",
Másod oka Úristennek jó volta. Mert az véghetetlen jó Isten
vitézködő anyaszentegyházhoz úgy szokta osztan.t az ő kegyelmességének
segödelmes ajándékát, hogy ez halandó ember fiai közöl választott szolgáinak miatta is megótalmazja, kinek mint érdeme volna reá. Annak
okáért es szokott keresztyén anyaszentegyház az választott szentöknek
átala könyörögni Úristennek minden szikségben.
Harmad oka lén szíz Szent Pál ősönknek nagy érdemes volta,
mikéntolvastatik őróla. Miképpen az mi felséges Megváltónk ő szent
mennybemenetelinek utána ez ő bódogságus szolgájának lelkét kilenbkilenb nyomorkodásnak és munkának utána az erek nyugodalomra híná,
azonképpen az ő lélek nélkil való testét es, kiben hatvan esztendeég, mint
régen Illyés prófétát az pusztának kietlenségében
hollómadár
szolgálatja átal mennyei mannával élteté, az ő szentséges életének érdeme szerént. Nem akará, hogy elyen jeles konjesszora es emberi dicséret nélkil elmúlnék és megfosztatnék. Egy jeles oka es lén, hogy Szent
Ieronimos doktornak átala az .őszent élete megírattatnék sokaknak látására és hallására, annak utána kilenb-kilenb országokra hordoztatni és
végre híres-neves Magyarországba lehelhetni.
Harmad részben: az első helhöztetéseknek tisztoletlen voltok és
méltatlan voltok. Annak okáért Úristen sem engedte elyen drága
kénesnek nemes voltát tisztáletlen helyen tartani, és az pogán ország-
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ban, hol sem Uristennek, sem az ő szentinek böcsölet nem tétetik/Annak
okáért es, miért az nagy Konstantinápol es eltöretnék végre, ls pogán
kézben adatnék, kit immáran megértönk, és káromlás történffetött volna
lenni ez nemes konfesszornak, kinek nem illik lenni. Azért méltóbbnak
láttaték hozattati ez szent Magyarországnak nemes hegyére, holott
tisztösséggel tartatik, mint látjok.
Negyed részben lészen tanuságunk nagy használatosságról, kik
jóllehet sokak volnának, de rivid voltáért csak ímez hármakat láss ok
meg. Első használatja lén szíz Szent Pál ősenknek Magyarországban hozása az nagy felséges régi Lajos királnak venecéseken való diadalma,
kinek mikoron fogadást
tett vóna, hogy ha az veneceieket
meghódolthatná, onnan őtet kihozná Magyarországban, és hamar való
időben akaratjának ura lén. Másod használatja lén az szent remete sz~rzetnek megsokasulása Magyarországban, kik annak elette ]eliiie kevesen és ritkán valának, de annak utána az nemes szent ősenkhöz való
ájotatusságból annérá megsokasultanak, mint az tengernek fövenye. De
az magyari flagyságus urak es azon való ervendetes bizodalmokban
nagy sokrhelyen ez ország szerte szerént kilenb-kilenb nemes, szent
kalastromokat rakattanuk, és ez világi jószággal megajándékozták.
/
Tudnia illik, régi Lajos királ Buda felött Szent Pált, szepösi urak
1Jombaszegöt, Porvát és Tokajt, Pálóczi urak Újhelt, Pirinyi Emre ná-1
.
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1 ere est, Haraszti
erenc sa a'doIt,252 Mátyás
sottet 253
Zsámbokot és Buda telött Fejéregyházat, László királ Szentjogot, 254
Czudar Péter Ládot.' 5 Kinizsi Pál Vázsont, Tamás érsek Szentandrást,
'Buzlai urak Mindszentet.az nagy Bánffyak Szentpétert Somogyban, ki
mind ő idvessége szerént, mint akarták és tehették Úristennek dicséretire
és Szent Pál ősönknek erek emléközetire, íme, nagy használatossága lelki jószágban. Harmad használatja laz nemes konfesszornak és mind az ő
szeniséges fiainak naponkéd való esedözésök. Ó, szerelmes ayámfiai, ki
mondhat ellene, hogy még régen ennek elette.nyomorúságot szenvedött
volna _e-z.szegén Magyarország, ha ez édes' Krisztusnak konfesszora ő
szérelmes fiaival nem ótalmazta vóna Asszonyunk Sziz Máriával egyetemben.
,/
Hogy kedég kiváltképpen ótalmazja az ő szerzetbeli fiait Szent
PfiLő.sönk, elyen bizon példával bizonultatik. Vala Diásgyőrbenr" egy
maga bíró porkoláb,257 kinek Imre vala neve, vámosi vajda fia. Mikoron
ugyanott való kalastrombeli őseket nagy eres en háborgatná, szolgájokat
levervén és ennenmagokat fenyegetvén, barmok fiait es levágván, látván
az szegén konvent, hogy soha meg nem szennék róla, esdének az Úristenhez és szent ősejökhöz, kenyeregvén, hogy segejtenék meg őket. Íme,
nem feledtetének el az ő kenyergésekben. Dicsőséges Szent Pál ősenk
,

I

25'Ennek ellentmond ez az oklevél: ( ... ) " ... A gararnszentbenedeki
konvent bizonyítja - eltiltották Harazth-i Ferencet és
Lewa-i Zsigmondot a Bars megyei, a nevezett birtokoktói zálogjogon birt NaghHwl possessio további használatától, a Bars
megyei Chalad-i pálos kolostort annak elfoglalásától és a királyt a birtok eladományozásától."
Lásd: DL 24631. 1510. február 6.
253Csútot
25'Szentjobbot
255Sajóládot
256"Stephanus Palatinus, filius Eme Bani, eremitis S. Crucis Ordinis S. Augustini, in Ecclesia corporis Christi prope
Diosgyor Deo militantibus, praeter portionem Cheusk et vineam, terram Poprecke, et piscinam Filtho donat. Anno Domini
MCCCXIII." Anno MCCCXV. Stephanus Palatinus, Emei Bani filius, conuentui monasterii Corporis Christi de Gyor (vulgo Diós-Gyor) Ordinis S. Augustini, dioecesis Agriensis, quasdam terras dedit."
257önteltvárkapitány
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neki jelenék, az kegyetlennek, ágyában fekvén, nagy szép vénember képében, fejér palástjáhan. és egy mankót tartván ő kezében, úgy mint
szomorú szinnel tekéntvén őreája, és monda: "Aludsz-é, te kegyetlen?
Ó, te gonosz napjafogyott. mire gyetröd, kénzod az énfiaimat? Higgyed,
hogy bosszúállatlan el nem múlatod, de ezennel ennen kezemmel eleget
vészök, és végnapodon erekké el kell vesznod." Azt megmondván,
annéra kasztigálá258 őtet, mig meg nem emészté, amit ett vala, és
elenyészék előle. Az nyavalyás ember kedég felszököllék ágyábol, és
nagy ivoltést. kiájtást kezde tenni úgy, hogy az egész udvar mind
feltámada. És nagy csodálattal megbeszélé őnekik, mint járt volna, és
megmutogatván őnekik mind hátát, vállait, miképpen felszakadoztak
vóna az vereségben. Mely vereségből megtanula és jobbadá lén, parancsolván mind hozjá tartozoknak. hogy senki őket ne bántaná, az jámbor
őseket. Annak utána nem sok idő elmúlván, az hadban vesze, kinek még
az testét sem tudhaták, hova lett vóna el.
Másod példa: Az időben, mikoron írnának 1422 esztendőben,
Zsigmond császárnak idejin vala Siklós várában egy jámbor László nev.ő
porkolábckirfelette jó életűnek láttatik vala emberi ítélet szerént. Es
Szent Pál ősenket mind ő remete fiaival nagy tisztösséggel hallgatja
vala, kiknek szent imádságokban es felette bízik vala. Mikoron azért halálára jutott vona, hagyá meg hozjátartozoknak, hogy mint kimúlnék, ottan vinnék testét Bajcsba, az remetékhez temetni. Mikoron azért, mint
olyan embert, nagy tisztösséggel el-betötték vóna az koporsában. hogy
befödözjék, ottan felile az koporsóban. És akik ott valának, mind
kifutának. megijedvén az nagy csoda dolgon. Marada meg ott imádkozván csak egy vén remete, kinek fráter Lukács vala neve, kenyeregvén
Szent Pálnak, hogy ne hadná elveszni az jámbornak lelkét. Ez fráter,
látván az csoda dolgot, nagy bátorsággal elejben járula, és monda:
"Szerető fiam, élsz? László fiam, ugyan bizon-é, amit mivelsz? Ha te
vagy, kérlek, mondd me* mint vagyon dolgod. Mi oka, szerető fiam,
hogy esmeg ez' iszamo' 9 világra tértél?" Monda az szegén jámbor,
mintha hosszú útról jött vona, nagy fohászkodással: "Ó, szentatyám,
hidd be azokat is, kik kive futának, mert révölés nem vagyok, hogy mindennek hallására jelentsem meg, mint lén dolgom, hogy hallják Úristen-nek ő csodálatus, igazságus itéletit. "
- - . Mikoron mind bejöttenek vóna az koporsóhoz az szentegyházban, monda nagy rekedözött szóval: "Én szerelmes atyámfiai és barátim, halljátok az felséges bírónak igaz itéletit, ki énrajtam binesen
beltelék. Mint az betegség kitolja az lelköt belőlem, azon szempillantásban viteték Úristennek ltéletire. És előve hozának egy nagy könyvet, és
mikoron fejemre olvasták vona, tebb jót nem találának mind én életembe, kit halálos bín nélkil tettem vona, hanem csak ötödfél Pater nostert,
az gonosz téteménnek kedég száma nem vala. Annak okáért es az pokolbeli ellenségök azon nagy erembe lévén szorgalmaztatják vala igazságra
az Úristent. Azt látván-hallván, mondhatatlan nagy félelembe és keserűségben esém. És mikoron kétségben akarnék esnöm, mert nem [vala] helye és ideje az szent penitenciának, de miért én életemben tisztösséggel
tartottam vala Szent Pált mind ő fiaival, hát nem voltam elfeledvén
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őnálok. És íme, azonközben egy nagy tisztölendő vén, úgy mint fejér
őtözetben volna, és egy mankó volna az ő kezében, nagy sok sereggel elodajöve, és leesvén az felséges bírónak elette monda: Kérlek, én kegyelmes uram, végyed el te nagy igazságos haragodat ez szegén lélekről, és bocsássad meg ő bineit, mert jóllehet érdemlené az erek veszedelmet, de maga tégedet meg nem tagadott és énhozjám mindfiaimmal
ájotatussággal volt és segédségöt tett. Azért bocsátassék az lélek esmeg
az halandó testben, és tartson penitenciát. Azt hallván az Úristen
meghallgatá az ő szerető szen tit ő kérelmésekben, és harminc napot
engedének penitenciára. " Hogy ezeket mind elbeszélette vóna, monda
esmeg az feltámadott ember: "Hogy kedég ezek bizonyok légyenek,
elyen jegyét adom, mert ez mai napon az én kisded fiam kimúlik ez világból, és az tokos ló, kit énelettem hoztatok az cintirim260 kapuja előtt,
ezennel leesik és meghal. És mind azonképpen beltelének. "
Azért feltámadása után harminc napig azon kalastromba az
jámbor ős fiak között megmaradván, oly módon tarta penitenciát, hogy
az harminc nqpÍg sem ételt, italt, sem álmat nem vett hozjá, de néha tett
kézi munk&: és az szent időnek tebb részét mind sírásban, óhajtásban és
ájojtatus imádságban múlatta ki, és koronkéd nagy hálákat ád vala dicsőséges Szent Pál ősenknek, mind ő fiaival, hogy az erek kárhozattúl
megszabadojtották vóna ő szent imádságoknak miatta. És azonképpen az
harminc napi penitenciatartásnak utána bódogul múlék kive Úristenben.
Kik annak utána látták az ő koporsóját, azt mondják, hogy az ő kisded
fia, ki kive múlt vala, miért azon koporsóban helyheztetött, még mind ez
napig egészen vagyon. De az ő atyja porrá lett teste szerént. Kiből nyilván megismertetik dicsőséges Szent Pál ősönknek és az ő szerzetes fiainak Úristennek előtte nagy érdemes és jószágus voltok, kikben minket is
részeltessen Atya, Fiú, Szentlélek erekkül-erekké. Amen.,,261
Buda a XIV. század elején.
(Kereszté/ő Szt. János kápolna (6).

Innen, pedig 1381. é v
esztergomi érsek és kardinális, a
nások és egyéb, urak, tengernyi
nyait a budai hegyekben levő
tották a pálosok. Ezután évennepet tarottak ennek az eseA Szent Lőrinc monosmentális építésére egész MagyaPeczel-i Benedek királyi jogügyhoz. A Buda feletti Szent Lőrinc
naszára, mely szerint a Szent Lősutt levő kolostoraik birtoklásai
mások által ő ellenük indított peszolgálatában és a szentséges

n o v e m ber 14 - é n Demeter
királyi család, püspökök és mágnép kísértében a földmaradváSzent Lőrinc kolostorba'Y szállíként november 14-én fényes ünménynek a megörökítésére.
tor zarándokhellyé válik, monurország odafigyel. Mátyás király
igazgatóhoz és hivatali utódaikolostor Pálos-rendi remetéi parinc kolostor és az országban mámiatt általuk mások ellen, vagy
reik vitelére - minthogy az Isten
dolgok olvasásában is el vannak

260temető
26lÉrdy-kódex (1524-1527) 631 - 634 p.
262XJV.század legelső éveiben, az akkori Nádor faluban egy új monostor építésébe fognak, Remete Szent Pál szerzetének
pálosoknak a részére.

a
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foglalva - nem alkalmasak, (Mátyás király263) mint patrónusuk és gyámjuk elrendeli, hogy
miután a Szent Lőrinc kolostort és az összes magyarországi pálos kolostorokat birtokaikkal és
a királyi kúrián folyó összes pereikkel együtt különleges oltalmába vette, valahányszor kérik
őket, a királyi kúrián folyó pereikben mindannyiszor legyenek segítségükre és pereiket folytassák le és azokat védelmezzék. 264
Szent-Lőrinci kolostor később nemzetközi főkolostorrá vált, és egyben a magyar művelődésnek a fellegvára lett. A fejlődésben a pannonhalmi apátságot is túlszárnyalta és temploma vetekedett a Nagyboldogasszony templomával (ma Mát Y á s t e m pio m). 300 remete élt a falai között, és a templomot pazarul épített oldalkápolnák sora övezte, közülük magától érthetődően a legdíszesebb a Remete Szent Pál-kápolna volt. Itt lett elhelyezve a fent
említett ereklye.
A baldachinos szarkofágját vörösmárvány koporsóval, üvegfedéssel védték a zarándokoktóI. A remekmű szépsége lenyűgözte a kortársakat. " Kup o l ája á r I'! y é k á ban
els á pad nak a z ant i k c s o dák. "f\ szultáni követ, amikor meglátta a tumbát, í
szólt: - "Bizonyára maga a nagy Isten tanította ezen művészt, nem pedig valami ember." 5
(T. i. a kés z í t ő j é t D éne s, pálo s sz o b r á szt .)

fts
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Pilaszter-fej, budai várpalota.

(1479-1490)

Amint tudjuk, a rend alapítója
Boldog Özséb esztergomi kanonok volt,
aki 1262-ben a pápai kúria elismerésével a
rend védőjéül az őskeresztény vezeklőt választotta. A pálosok Európa-szerte megtelepedtek és öt tartományt (magyar, némethorvát, lengyel, istriai, svéd) hoztak lét266
re.
A budaszentlőrinci pálos építőmesterek építik meg a gótikus Magyarország mintegy száz vidéki pálos kolostorát.
Ök faragják meg a templomok köveit,
szobrait, szenfeltvíztartóit, a templomokba temetkező előkelőségek sírköveit. Színes üvegablakokkallátják el a kolostorokat, orgonákkal is ellátják az ország valamennyi pálos kolostorát.
Budaszentlőrinc könyvtára csere-kapcsolatban állt Mátyás könyvtárával, és így a pálosok rendszeresen dolgoztak Mátyás király könyvesházának. Ami tulajdonképpen azt jelenti,
hogy a Bibliotheca Corviniana íróháza (s c i P tor ium a) is volt.

/

263Mathias Rex.
264DL 16519. 1467. április 14.
265Karcsú Antal Arzén (szerk.): A szerzetesrendek egyetemes történelme, I. köt. Pest, 1867.
266Pálos kolostorok voltak: palesztinai, római, tót, horvát, dalmát, istriai, lengyel, litvániai, porosz, orosz, silesiai, morva,
cseh, osztrák, stájer, svéd és portugáliai területeken. Kevesen tudják, hogy a pálosok Amerikába is többször eljutottak Izabella királyné 200 pálost küldött téríteni és a pálosok szinte mindannyian oda vesztek. Erről lásd még: Bakk István: Pálosok
Amerika földjén avagy a küldetéses szolgálat: <http://jozsef-kutasi.de/blogger/palospassiohu.pdf.>2007.
július 24.
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Mátyás királyhoz több szál is fűzte a budaszentlőrinci tudós remetéket, de a király
különösen nagy tiszteletben tartotta őket a műveltségük miatt. Mátyás király 1467. január 15én győzelmet aratott Ali bég felett, ezen a napon volt éppen Remete Szent Pál ünnepe, ezért a
király az ország védőszentjévé avatta Remete Szent Pált.
Azon év őszén kitör a lázadás Erdélyben az adóterhek miatt. Pobjedrád kívülről szítja
a lázadást, de beleártja magát Kázmér lengyel király is, aki Bogdanovics István
(~ t efa n cel Mar e) moldvai vajdát a maga
pártjára állította. A lázadás élén Szapolyai Imre állt,
akinek sikerült a Szentgyörgyi grófot is megnyernie
a felkeléshez. Egyben a gróf ot fűggetlen vajdának
kiáltották ki. Mátyás királyl67 gyorsan és könnyűszerrel leveri a lázadókat, mielőtt még komolyabb
haderővé szerveződött volna a már tetemes, lázadó
tömeg. A vezetők némelyikét száműzi, kivégezteti a
király és újból a rokonát, dengelegi Pongrácz Jánost
iktatja Czuczor Miklóssal az erdélyi vajdasági rangba.
A király Moldvába nyomul, hogy megbüntesse a hűtlen István vajdát. Gyorsan halad előre. A
téli nagy hideg miatt a király fegyverszünetet köt a
vajdával, aki felrúgja a békét és az éj leple alatt rágyújtja a várost a királyra. Az alattomos támadás
után véres csata fejlődik ki. A királya hadapródjával, Bak Istvánnal együtt súlyosan megsebesül. Remete Szent Pál oltalmazta a királ~ és a hadapródja
életét a moldvai véres ütközetben. 68

Mátyás király győzelmet arat a törökökön
Szt. Pál közbenjgrására.
(Basies B. 2001 rézmetszet).

Remete

267Mátyás királyságához is több szál on kapcsolódtak a Bakkok. Berendi Bak Gáspár is csatában vett részt, később pap,
majd szepesi pr~ost,_(578. Wakk de Werind: 1456/1 B, 4 gr (MUW IIfI. 43), 1456/lI a nh tagja (Schrauf 1902.97), később
szepesi prépost lett, és feltehetően
támogatta öccse, Bak Barnabás előmenetelét (Diáknévsor 236). 236. de Bak dioc.
Schanadriensis: 1482 Párizs, bacc. (Sz 72/1938. 389), 1493-ban, Rómában, mint mag. art. nemes család szülöttje, pályáját
bátyja, Bak Gáspár (Diáknévsor 578) szepesi prépost egyengette (Veress 1941. 254.).
1464-ben, Bolognában tanult és Rómában, ("quia homo juvenis erat [Berendi], de consilio Capituli huius [Scepusiensis]
addiscendi Juris Canonici causa Bononiam profectus fuerat, ubi ad dignitatem Doctoratus...
promotus ... Wagner K:
Analecta Scepusii. II. 280 p.) Megjegyzés: A középkorban ugyanis nem tartozott a ritka esetek közé, hogy magas állású
egyházi férfiak valamely egyetemen, éveken át csak a tanulmányaiknak éltek. Ezért az olasz egyetemek és fóiskolák anyakönyveiben {303.} szárnos magyar kanonok, apát és prépost nevével találkozunk. In: Bunyitay V.: Főpapok a külföld egyetemein. 1472-ben mondta az első misét Berendi Bak Gáspár. Majd 1472-ben lengyel követekkel Iglóra ment, Kázmér királyt Ő általa hívta meg Mátyás király a lakodalmára. A kapcsolódást a családdal tovább erősítette, hogy a király az óbudai
Fehéregyházát a pálosoknak adományozta, és első perjele lett Bak Mátyás. Fehéregyházáról Anonymus így emlékszik meg:
"az Úr megtestesülésének
907. évében költözött-el Árpád fejedelem. És tisztességesen eltemették őt annak Atilla városában, kő mederben alácsorgó kis pataknak forrásánál, ahol a magyarok megkeresztelkedésük
után Szűz Máriának Nagyboldogasszonynak - szentelt Fehéregyházát építették fel." 1484-ben Bakk Mátyás perjel irányítása alatt Mátyás a következőket
mondta: "Valóban, ezt a templomot azoknak akarom adni, akik szüntelenül Istennek és Boldogságos Szűz Máriának szolgáínak." Mátyás a rettegett pallos joggal is felruházta a pálosokat. Lásd: DL 16297. 1466. január 17.
Szent László király eszményi alakja Buda népének is vallásos képzeletében elevenen élt. Fehéregyháza leányegyházaként
Óbuda város egyik plébániáját is felszentelték Szent László plébániának. 1355-ig, Óbuda első városrendezéséig a káptalani
és a királynéi városrész kettéosztásáig Fehéregyházának filiája volt.
268Nagy Lajos adományaihoz hasonlítható pártfogásban Mátyás király részesítette a rendet, aki - mint ismeretes - 1475-ben
Remete Szent Pál ünnepén aratott győzelmet Moldvában Ali bég seregei fölött. Magyarországot
Mátyás király Remete
Szent Pál oltalmába ajánlotta. In: Kisbán Emil p. 132. és a Varia Paulina Ill. Árva Vince ford. 1998. p. Ill.
ő
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A súlyosan sebesült Bak
Ist v á n t Mátyus Sándor hadnagy a székelyföldi
Hatolykára, a saját házához vitte egy szekéren. Felépülését és megmenekülését Remete Szent
Páloltalmazásának
tekintette.
Bak István Mátyus Sándor269 leányát vette feleségül és
Hatolykán telepedett le, így megalapította a hatolykai Bak-családot, amelynek Re m e te
Sze n t Pál let t a c sal á d v é d ősz e n t j e. Bak István270 őse a m a is
élő sze n t kat o 1 nai á g nak. Remete Szent Pál már 545 éve oltalmazza a Bakkcsaládot.
Ajánlat a magyar pálos-kutatóknak, Gyéressy Ágoston szavaival: "csak az nyúljon a
Rend történetéhez, aki az ő általa felépített szabályrendszert, tisztaságot271 és pálos lelkiséget,
a rend-alapító Boldog Özséb lelkiségét tovább tudja áramoItatni - a lélekrokonság csalhatatlan eszközeivel: ismeretlen régi századokba kellett hatolnom, elmúlt korok papíros életébe
kellett temetkeznem, könyvtárak betű-rengetegében kellett barangolnom, folyton aggódva, vajon az igazat, az egész igazat sikerült-e megtalálnom. nem hamisitom-e meg - tudtomon kívül a dolgokat, nem mondok-e többet, vagy kevesebbet a kelleténél? S ami a leginkább érdekelt a
kortörténeti események lehetőleg pontos föltárásán túl: a szent lelki életének fej lődését, életszentségének titkát szerettetn-volna ellesni. S be kell vallanom, hogy a hétszáz éves messzemúlt ködös távolában az1ídatok szűkszavúsága és töredékessége miatt ez csak igen tökéletlenül sikerülhetett. De vajon a mai szentek még oly bőséges naplójából, ezer apró följegyzéséből és levelezéséből lehet-e tökéletesen megfejteni azt a csodálatos titkot, aminél csodálatosabb és titokzatosabb dolog nincs: a szent belső életét?"
Tertullianus értelmezte először: a hajó az Egyháznak volt előképe. "Az Egyház is a
tengeren - vagyis e világon - hullámok, vagyis üldözés, és megpróbáltatások közt hányódik,
míg az Úr mintha aludnék - ez a türelmének jelképe -, míglen a végső időkben a szentek imádságai által felébresztve megfékezi a világot és visszaadja övéinek a nyugalmat. " 272
Orosz Ferenc: Synopsis c. könyv egyik oldola.

I.H.S.

269Mathisalias Mattyus Sándor hadnagyhoz 1467-ben írt levelében (In: Pálmay József: Székely nemesi családok. Háromszék vármegye nemes családjai, (Jakab-Zsögön), Jókai-Nyomda Részvény-Társulat, Sepsi-Szent-György, 1901. p. 297.)
Mátyás királya locumtenens (helytartó) megnevezést használja. In: Hanuszik Elemér: A székely főnemesek - primorok aranykönyve. Budapest, 1941.
27°Magyarés Erdélyország évkönyvei és helységei több Bak nevü nemes családot tartalmaznak. A két k használatát a
szentkatolnai Bak családhoz tartozó, Doboka 'Vármegye búzai járás szolgabírája, Bakk László is használta. A középkorban
még vegyesen találhatóak az okiratokban, de 1849 után a szentkatolnai Bakkok így használtak a pixadiriusok és primpilus
székelyrendben levő hasonló keresztnevü és vezetéknevü családoktói elválasztva a primori családot. In.: szentkatolnai
Bakk Endre: A Bak és Jancsó család története, Budapest, 1883. l3. p.
271GyéressyÁgoston figyelmeztet és óvra int bennünket a paralogizmustól, vagyis a hamis okoskodásból előálló téves következtetéstől.
272Kühár F. ford.
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Bakk István: Miért fontos a magyar nemzet számára
/
a Pálos Rend magyar-központúsága?
/

/
magyar Pálos Rend alapítója az Özséb nevet vette fel elődjétől, aki S. Eu seb i u s
vértanúról Pannonia első ismeretes vértanúja Eusebius. Cibalis (V inc o v i c e mel~
lett) valószínűleg Valerianus uralkodása alatt (235-259) nyerte el a vértanúhalált.
Özséb II. András Magyarországának fővárosában, Esztergomban született 1200-ban,
derék, előkelő szülőktől. Özséb az esztergomi érseki egyház kanonokja lett, mint tanult egyházi ember közvetlenül érezte II. András kül- és belpolitikájának hatását. Öt éves Özséb,
amikor II. András trónra lép, vele együtt a merániai királyné és minden rokona, barátja, aki
szeretett könnyen élni, ellepte a királyi udvart. Olyan helyzet alakult ki, hogy egyszerre csak
azon vették észre magukat az ország vezetői, hogy háttérbe szorulnak. 1210 körül sikerül a
legnagyobb nádort, (3 király nádora volt) Mok-ot is kiszorítani a hatalomból.
Minden előkelő helyet, javadalmazó állást Gertrudis környezete kézd elfoglalni, és az
országban teljesen otthonosan viselkednek. A király a teljes királyi vagyont elajándékozza az
idegeneknek. Még olyan fontos főpapi székbe, mint a kalocsai érsekség is, Gertrúd Berchtold
nevű öccse kerül. A pápa' által vizsgálatra kiküldött salzburgi érsek Berchtold alkalmatlanságát állapítja meg. ili;éb esztergomi kanonok a politikával szemben a jámborságnak, keresztény önmegtagadásnak, a felebaráti szeretetnek él, és a saját félrevonulásról is gondoskodott,
hogya szentmagányban háborítatlanul gyakorolhassa a keresztény erényeket.
Szándékának, hogy előbb megvalósíthassa, előre nem látható akadálya lett: 1241/42ben a szomorú emlékű tatárpusztítás.
A fékezhetetlen tatár hordák hadjáratokkal romba döntötték a vallás és a polgárosodás harmadfél századon át létesített műveit. Az erdők rengetegeit nem az Istennek élő jámbor
remeték, hanem a földönfutók ezrei népesítették be.
A világi papok sokasága templomok és hívők nélkül maradtak és keresték a helyüket.
De végre elvonult a vihar és a király visszatért, a városok lassan újból benépesültek. Ekkor
Özséb tervének megvalósításához látott. EÍhatározta, hogy elhagyja a világot, otthonát, vagyonát, önmagát és övéit, hogy' alázatossággal az Úr táborában harcolhasson. Özséb atyát, e
szent férfiút, az isteni .szeretet csodálatos módon megsegítette, és a szeretet kötelékét az erények virágaival díszített, vallásos lelkülettől hevítve, Krisztus akaratát véghezvinni kívánta.
Özséb atya 1246-ban Vancsay (W a c i e n) érsek engedelmével a pilisi hegységbe
indult néhányadmagával. Egy hármas barlangba költözött, ahol a Szent Keresztről elnevezett
kis remetékápoinát épített.
/ _ Özséb-atya további életét meghatározta látomása. Szétszórtan kis tüzecskéket látott,
melyek végre csomóba olvadtak össze. E látványt ő így magyarázta: "a szétszórt tüzecskék a
szétszórt remetéket jelentik; illenék tehát, valamint a szétszórt tüzecskék egy gomolyba mentek
át, úgy a remeték is egy házba gyűjtessenek össze."
Méltán iktathatjuk a példák (még pedig az igazolók) közé a látomásokat is, hiszen
kódexeink élnek! velük. Néhány nevezetesebbet Katona Lajos ismertetett példa gyanánt egy
értekezésében, forrásaikat is megjelölve. A víziók is, mint a példák általában, vagy önállóan,
vagy beszéd, tanítás, "legenda" fiiggvényeként fordulnak elő kódexeinkben. (Érdy-, Tihanyi-,
Guray- Cordines-, Sándor-, Bod-, Debreceni-, Nádor-, Székelyudvarhelyi-, Kazinczy kódexeinkben etc.).
Özséb a Pilisben élt és így többször találkozott a hegység többi remetéivel. A szentkereszti kápolna mellett 125.o-ben kolostort épített, amelyet négy év múlva Béla király is több
javadalommal látott el. Arra törekedett, hogy a magyar remetéknek közös életrendjük legyen.
A rend főnőkének Özsébet választották.273

Özséb atya, aki a legállhatatosabb volt közöttük, rendszerint ilyen szavakkal utasította öket vissza, akik hazahívták jobb
körülmények közé élni őt: ,,Halljátok szavam - mondta - jóllehet Krisztus szerette édesanyját, de szenvedéseivel mégis úgy

273
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Már csak az apostoli szék jóváhagyását nélkülözte a szerzet, ezért őt-társai beleegyezésével Rómába indították. Özséb első priori provinciális, néhány testvér kíséretében elindult
Rómába, és Szent Ágoston szabályainak engedélyezését kérte. Ekkor IV. Orbán ült Szent Péter székén, a szentatya előtti ügyének megnyerésére Tamást, (később, 50 év múlva aquinói
szent), a kor legnagyobb egyházi tudósát kérte segítségül. Tamás közbenjárására fogadta a
pápa Özsébet (T hom a s o Do 1 abe II a (1628-35) fes t m ény e Boi dog Ö z s é b
IV. O r bán
páp a elő t t (a festmény Czestochowában található jelenleg) és Pált, a
veszprémi püspököt szólította fel az ügyben a véleményadásra és a szabályok kidolgozására.
A veszprémi püspök 1263-ban kelt levele szerint: Szent Ágoston szabályát kövessék,
továbbá a veszprémi főpásztor levelében a kolostorok neveit is közli: Szent Ilona, Szűz Mária-Magdolna (Kőkúton), Szent Jakab (Badacsonyszentjakab), Szent Erzsébet (Idegsyt?)274
később (Pula- Tálod), Szent Imre (Badacsony), Szűz Mária-Magdolna Eleken, Szent Domonkos (Nagyszakácsi). Már működnek ebben az időszakban a pataesi (Szent Jakab), a szentkereszti és dubicziai kolostor. Ezután 17 évig kormányozta Özséb a mindinkább fejlődő kolostort és 1270. január 20-án az általa alapított szentkereszti kolostorban, társainak szívszakasztó
zokogásai között halt meg.
A pálosok a rendi-szabályok kidolgozásánál figyelembe vették a szentágostoni regulát. A regula a szerzetesek életszabályainak gyűjteménye a keresztény életszentség megélését
biztosítja közösségi életben. Krisztus követőjeként a szeretet és az igazság tökéletességére
kell törekedniük. A közös élet igényli az alázatosságot, az egyetértést és a mindenben való
osztozást. A regula bemutatja a szerzetesi élet részeit. A regula később minden szélsőséget elutasít, így a túlzott aszkézist is. Rendelkezik a szerzetesek ruházatáról, ételéről és a közösségi
élet rendjéről. Az imák, a közös étkezés, a böjt, az imahallgatás mellett bemutatja a közösségi
szolgálatok területeit, a könyvtári rendtartást, élelemosztást, a beteggondozást, a szerzetesek
kapcsolatát az előljárókkal. A regula a könyvekre és az olvasásukra szóló szabályt is tartalmazza. Szent Ágoston óhaja az volt, hogy szerzetesei egyetértésben lakjanak együtt, mindenük közös legyen, mindenki szükséglete szerint részesedjék a közös javakból, mint hajdan az
őskeresztények. A szerzetesnek papi teendőket is el kell látnia, a papnak pedig szerzetesmódra kell élnie - ez volt Szent Ágoston.terve, ezt akarta megvalósítani. Erről még hippoi püspökként sem feledkezett meg, azt írja a szerzetesi életről: "A! embernek nem szabad úgy beletemetkezni a munkába.rhogy fölöslegesnek tartsa istenelmélkedő szemléletét." - hangsúlyozta
Ágoston.
Az 1308. december 13-án kelt okmányban, Gentilis bíboros, V. Kelemen követe látogatásakor kapta meg a rend az engedélyt, hogy végleg Szent Ágoston regulája szerint szervezze meg életét. . J401-ben IX. Bonifác kiadott bullája, mely Itáliában tanuló rendtagokról is
hírt ad. ,,3§ ... Megengedjük az Itália terűletén tartózkodó rendtagjaitoknak, hogy a divinum
officiumo! a római Kúria szokása szerint mondják és celebrálják." 1474-ben Váci Pál elkészítette a regula magyar fordítását a nyulak-szigeti apácák számára. Szombathelyi Tamás (14761480, 1484-1488) két alkalommal is a rend élén állt. A generális a pálosok számára a kötelező
Ágoston-regulához állított össze önálló, az erényekre buzdító beszédeket. 1537-ben Gyöngyösi Gergely Velencében nyomtatta ki a regulát magyar és latin szöveggel, amelyekhez magyarázatokat fűzött. A regula híven tükrözi azt a lelkiséget és szellemiséget, amelynek segítségével a magyar pálosoknak az elmúlt időkben az életük megszentelésére kellett törekedniük.
Eredetiben a regulák nincsenek sorszámmal ellátva. Szent Ágoston regulája nem a teljes liturgiáról ír, hanem az imádság végzéséről.
,,Psalmis et hymnis cum oratis Deum, hoc versetu in
corde, quod profertur in ore." A rend szellemi élete összefügg a liturgiával. A pálosok létrehoztak egy liturgikus consuetudot, és ezt újra és újra feltöltötték élettel, lélekkel és tartalommeggyötörte, hogy lelkét afájdalom tőre járta áto Unokatestvérét, a különösen szeretett János evangélistát is mindent felülmúló fájdalommal sújtotta. Pedig megtehette volna, hogy leszáll a keresztről, de nem szállt le, mert ott akart meghalni."
274Megjegyzés: Több, mint valószínű, hogy az Esztergom melletti Hidegségről (Hideglelős-kereszt)
van szó. Hévíz (Tapolca)
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mal. A ,,De officiis ecclestiasticis" műfajából merítettek. Az életük sokkal gazdagabb volt,
mintamiről a szabályzat beszámolhat.
/
Mátyás és az előkelő családok kapcsolata a pálosokkal. Mátyás király és a vezetői réteg a legmagasabb keresztényi odaadást látta a pálosokban. Mátyás királyhoz ezenkivül több
szál is fűzte a lőrinci remetéket.
A tudós remetéket nagy tisztelet övezte a műveltségük miatt, melyek közül kiemelkedik a Buda melletti Szentlőrinc monostorának 1. Gergely perjele.
Tisztelték a Buda melletti Szentlőrincet és az óbudai pálos Fehéregyházát a Jagellók
is. Bakócz érsek Fehéregyházán, a pálosoknál keresztelte meg az újszülött Lajos trónörököst.
Anna királyné bizonyára ugyanekkor, egy mozgóoltár-számba menő drága mellboglárt adományozott a lőrinci barátoknak. (Ezt 1890 körül a feltárásnál a kolostor 24 méter mély kútjában találták meg.)
A középkor végére az ország legnépszerűbb szerzetesrendjévé alakultak; hozzájuk
tartozott tetemes földbirtok és sok egyházi 'kiucs. Mátyás király kiemelkedően szerette a pálosokat. Miután 1467. január l5-én győzelmet aratott Ali bég felett, e napon - éppen Remete
Szent Pál ünnepén - Magyarország védőszentjévé avatta Remete Szent Pált. Országa nagyjai,
családjai többségükberrpálos elkötelezettek, így a Bakkok is - és Mátyás királyságához is
több szálon kapcsolódtak. Ber end i Bak
G á s pár csatában vett részt, később pap,
majd szepesi prépost, 1464-ben Bolognában tanult és Rómában l472-ben mondta az első misét. 1472-ben a lengyel követekkel Iglóra ment, Kázmér királyt általa hívta meg lakodalmára Mátyás király. Ezt a kapcsolódást a családdal tovább erősítette, hogy a király ó bud a i
F e hér egy ház á t a pálosoknak adományozta, a hol Á r p á d sír j a vol t,
és ennek a kolostornak az els
per jel ele t t Bak k M át y á s. Fehéregyháza a főváros híres és.kedvelt búcsújáró helye lett.
Anonymus Fehéregyházáról így emlékezik meg:
"az Úr megtestesülésének 907. évében költözött el Árpád fejedelem. És tisztességesen
eltemették őt annak az Attila városában kőmederben alácsorgó kis pataknak forrásánál, ahol
a magyarok megkeresztelkedésük után Szűz Máriának, Nagyboldogasszonynak
szentelt Fehéregyházát építették fel. "
1484-ben a Bakk Mátyás perjel irányítása alatti kolostorban Mátyás királya következőket mondta: "Valóban, ezt a templomot azoknak akarom adni, akik szüntelenül Istennek és
Boldogságos Szűz Máriának szolgálnak."
Mátyás király a rettegett pallosjoggal is felruházta a rendet. Szent László király eszményi alakja Buda népének, vallásos képzeletében is elevenen élt. Neki szentelték Óbuda város egyik plébániáját a Fehéregyháza leányegyházaként szereplő Szent László plébániát. Ezt
a királyi alapítású első óbudai templomot a mai óbudai katolikus templom közelében építették
fel, s egészen 1355-ig, Óbuda első városrendezéséig, a káptalani, s a királynéi városrész kettéosztásáig, Fehéregyházának filiája volt. A mai nagy-Budapest városmagjai közül a pesti
Nagyboldogasszony-egyházhoz hasonló, s azzal egykorú az óbudai Fehéregyház. Mátyás idejében lázadást szervez a király ellen Szentgyörgyi János gróf, akit független vajdának kiáltott
ki. Mátyás azonban gyorsan és könnyűszerrel leveri a lázadókat a még mielőtt komoly haderővé szerveződhetett volna az 50.000 főnyi, összegyűlt, lázadó tömeg. A vezetőket sorra kiteszi hivatalaikból, némelyeket száműz, vagy kivégeztet, s újból rokonát, dengelegi Pongrácz
Jánost iktatja Czuczor Miklóssal Erdély vajdaságába. Ezután Moldovába nyomul, hogy megbüntesse a hűtlen István vajdát. Gyorsan halad előre, Bákót, Románt, Nyámcát fölégeti, de a
ravasz vajda Moldovabányán tőrbe csalja alkudozás színleléséveI. December l5-én az éjszaka
leple alatt a vajda megtámadja a király táborát, és véres csata fejlődik ki. A király hadapródjával, Bak Istvánnal együtt elég súlyosan megsebesült. Remete Szent Pál oltalmazta a királyt és
hadapródja életét a moldovai véres és alattomos ütközetben. Az ütközet után a sebesült
Bak 1 s t v n t Mátyus Sándor hadnagy a székelyföldi Hatolykára, a saját házához vitte
egy szekéren. Felépülését és megmenekülését Remete Szent Páloltalmazásának tekintette.
ö
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Mátyus Sándor leányát feleségül vette és Hatolykán letelepedvén, megalapította a hatolykai
Bak- családot, és védőszentje lett Remete Szent Pál a családnak. Bak István őse a ma élő
szentkatolnai ágnak. Remete Szent Pál már 541 éve oltalmazza a Bakk-családot.
Mátyás király időszakában a jelenleg már biztosan adatolható magyarországi kolostorok száma 69. Pálos kolostorok találhatók Európa több országában is, többek között Ausztriában, Horvátországban, Portugáliában, Spanyolországban, Lengyelországban stb.
A Buda melletti Sze n t L ő r inc lesz a fők o 1o s tor. A XIV. század legelső
éveiben a János-hegy s a Hárs-hegy nyergén, királyi parancsra, az akkori Nád
o r
fal u ban egy új monostor építésébe fognak, Remete Szent Pál szerzet, a pálosok számára.
A monostorépítésre egész Magyarország odafigyel. Magyar alapítású pálos monostor épül fel
1300-1304 között.
Később nemzetközi főkolostorrá vált, és a magyar művelődésnek is egyik fellegvára
lett. A későbbiekben fejlődésben a pannonhalmi apátságot is túlszárnyalta, és temploma vetekedett a Mátyás templommal. 300 rendtag talált otthont a falai között. A templomot pazarul
épített oldalkápolnák sora övezte. Közülük a legdíszesebb a Remete Szent Pál-kápolna volt.
Ebben őrizték a Nagy Lajos adta ReÍnete Szent Pál ereklyéket. Baldachinos szarkofágját vörös márvány koporsóvaY,vegfedéssel
védték a zarándokoktóI. A remekmű szépsége lenyűgözte a kortársakat. yKupolája árnyékában elsápadnak az antik csodák. "
A szultáni követ, amikor meglátta a tumbát, így kiáltott fel: - Valóban a nagy Isten
tanította őt (készítőjét ti. Dénest). Nem ember!" A Buda melletti Szentlőrinc monostora sokkal több volt, mint egyike monumentális műem1ékeinknek. A Buda melletti Szt. Lőrinc-i építőmesterek építik meg a gótikus Magyarország mintegy száz vidéki, pálos kolostorát.
De ők faragják meg templomaik köveit, szobrait, szenteltvíztartóit, a templomaikba
temetkező elökelőségek sírköveit. S ami a leglényegesebb: ők látják el színes üvegablakokkal,
sőt, orgonákkal is, az ország valamennyi pálos kolostorát. Itt dolgozott a kor legnagyobb magyar világi építésze, Kassai István is.
.: A pálos kolostor - Hadnagy Bálint leírása szerint (1507) - csodás gyógyulásoknak,
rabokért való hatásos imáknak színhelye. A/Buda melletti Szentlőrinc monostori könyvtára
csereviszonyban állt Mátyás könyvtárával. A pálosok rendszeresen dolgoztak Mátyás király
könyvesházának. Itt volt a Bibliotheca Corviniana íróháza is.
Mátyás király .uralkodása alatt még jobban növekedtek a pálos kolostorok minden téren: szerzetesi fegyelemben, szellemiekben és anyagiakban egyaránt. A sírkápolnát 1525
szeptemberében - a monostorral együtt - a törökök semmisítették meg, és több darabra törték
Dénes képfaragó reme két, a vörös márvány sírládát. A Remete Szent Pál koporsó néhány darabját ma-a Budapesti Történeti Múzeum őrzi.
Néhánypálos
kolostort szeretnék bemutatni az ország különböző pontjairól.
Pécs-Szentjakabhegy alapítási időszakát Gyöngyösi Gergely alapján a pálos szerzők
1215-re datálták. A biztos pont, amikor a kolostor adásvételét bonyolítottak le: 1234. 1250
után csatlakoztak az Özséb-féle pilisi kezdeményezéshez.
Köveskút Salföld vagy Kőkút alapítása 1263 előttre datálható. Működése a XVI. századig tart, az eddigi tudásunk szerint. A kolostor titulusa Szűz Mária-Magdolna.
Újhely, vagyis Sátoraljaújhely építése a XIII. században kezdődött, kora gótikus a stílusa. 1258-ban IV. Béla ajándékozta a pálosoknak. 1530-1562 között elnéptelenedett, újra felépítették, 1626-ban Alaghy Menyhért lerombolta. Az újkorban a piarista rend birtokába kerül,
ők részben újjáépítették. Kriptájábannyugszik Csepellényi György, az ellenreformáció mártírja.
A Pozsony feletti Mária-völgyi nagyobb kolostor alapítása 1377-ben Nagy Lajos király idejében történt. Boltozata 1471-ben készült. A Mária-völgyi kolostor a Buda melletti
Szt. Lőrinc pusztulása után a rend központja lesz, és máig kedvelt zarándokhely. Barokká alakított gótikus temploma (71. oldalon) a háttérben látható.
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A pálos kolostorok (kápolna, templom, búcsújáróhely) építése esetében tipikusnak
tekinthető, hogy egy adott korban a környék remetéi gondozzák, és odatartozásukat jogilag is
igyekeznek rögzíteni. A hagyományos, középudvaros kolostor a templom falánál nem fért el,
ezért gyakori, hogy a nyugati traktus messze kinyúlt a templomhomlokzat síkja elé, pl. Mindszent, Szentpál, Tálod, Újháza, Köveskút, Vázsony esetében. A szabályos kvadrum keleti részén sokszor kiemelt helység volt, ilyen a káptalanterem, perjel-kápolna. Általában ez a keleti
traktus volt emeletes. A rend építkezési műhelyei mindvégig befogadó szerepűek voltak. Átvették és közvetítették az adott kor meghatározó építkezéseinek elemeit, erre jó példa a Mátyás-korban befogadott, késő-gótikai szerkezet és formakincs továbbközvetítése a környezetükben lévő kisebb építkezésekre, ezzel megszilárdítova a magyar késő-gótika egyes elemeit.
A középkori pálos építészet hazai jelentőségét nem lehet elvitatni.
Ma Budapesten található pálos alapítású templom: az Egyetemi Templom,
Kisboldogasszony Templomigazgatóság. A pálosok barokk templomát a kor mestere,
Mayerhoffer András építette 1722-1776 között. Az 1776-ban felszentelt Kisboldogasszony
(Egyetemi Templom) a magyarországi barokk egyik legszebb alkotása.
Buda visszafoglalásának idejében, 1686-ban költöztek újra Pestre a pálosok, ekkor
az egykori mecseter-néhány
szomszédos házzal megvásárolták. A Pálos-rend történetei a
templom műalkdfásaiban is visszatükröződnek, az lelkiségük ihlette meg a művészeket. A
rendházuk már 1715-1744 között készen áll, a külső munkálatok, a kapu, a két torony és a
belső berendezések később, csak 1770-ben készültek el.
A Pálos-rend 1786. évi föloszlatása után a templom az egyetem tulajdonába került. A
főhomlokzata három részre tagozódik: a háromszögű oromzat csúcsán a pálos címer, a tornyok háromszöge között jobbra Remete Szent Antal, baloldalon Remete Szent Pál áll. A gazdagon faragott kapu vezet az egyhajós, kétoldalt kápolnák sorával kísért belső térbe. A dúsan
faragott kapu felső körívében egy teljes alakú indián szob or fafaragvány látható.
Johann Bergl és Conti Antal Lipót festőművészek munkái a barokk freskók. A főoltáron Mária és a kis Jézus ábrázolása megegyezik a márianosztrai főoltár ábrázolásával. Sekrestye felőli oldalán, a három oszlop között Remete Szent Antal áll, vele szemben Remete Szent
Pál, pálmaháncs ruhában. A két szent pálos ábrázolása a szent remeteségben visszatérő motívuma és tipikusnak mondható a pálos templomokban,
Országunk Mátyás király Időszakában a pálosokkal nemcsak az építészet alapjainak
remekeit tettek le, hanem a különböző egyéb szellemi alkotásokat is, mint a kódexek írását,
melyhez tradicionálisan fenntartották az ősi írásunkat, a rovásírást.
A magyar rovásírás nemzetünk egyik különleges kultúrkincse, amelynek története a
népünk erederéhez nyúlik vissza. A pálos rovásírás tulajdonképpen az eredeti magyar (székely) rovásnak a rendházakban némileg átalakított, talán .Jiterátusabb" változata.
A különbség főként abból áll, hogy a magyar (székely) rovásírás - keleti írásmód szerint - jobbról balra folyik, míg a pálosok ezt nyugati, balról-jobbra haladó írásmódra váltották
fel. Ezt az írást a rendházakban kb. a XVI. század végéig használták. Eredete igen régi időkre
vezet vissza, rokonságban van a türk rovásírással. A székely rovásírásban még olyan ősi betűjegyek is fellelhetők, amelyek más, közel-keleti írásokkal mutatnak hasonlóságot, ősibb jegyek a türk rovásírás betűi nél is.
A székely rovásírás a XVI. .századra komoly újravirágzásnak indult, s különösen Erdélyben, a székelyek körében általánosan használt volt. Az elnevezése a középkorban szitytya/szkíta-írás volt, s csak a legutóbbi időkben nevezték el székely rovásírásnak. Olyan mértékben elfogadott volt, hogy Székelyföldön még a XVIII. században is tanították az iskolákban. A XIX. században elkezdődött a rovásírás tudatos kutatása. A székely-rovásírás iránya
többségében jobbról-balra haladt, de a legrégebbi időktől kezdve vannak emlékek, amelyekben az írás balról-jobbra irányú.
A székely rovásírással fennmaradt emlékeink között a legszebbek a középkori vallásos szövegek, amelyek az akkori kiejtést rögzítették. Igazi irodalmi élmény a XVI. században
ő
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leírt Miatyánkot és Hiszekegyet elolvasni, s csodálatos, hogy a rovásírással, sokkal
egyértelműbben tudták leírni a beszélt nyelvet, mint az akkori latinbetűs írással. A pálos rovásírás az eddig megtalált emlékek tanulsága szerint a XIII. század második felében alakult ki
- ezt követően egyházi irányzattá vált, és manapság döntően templomok felirataiban bukkan
fel. Ennek az Írásmódnak különlegesen sok emléke maradt meg Dél-Amerikában. A magyar
pálos szerzetesek ugyanis ismertek voltak a középkorban, úgy a spanyol, mint a portugál királyi udvarban, ezért magyar pálosokat hívtak Dél-Amerika belső részeinek felfedezéséhez és
az indiánok megtérítéséhez is. Az atyák gyakran barlangokban laktak ott is (hasonlóan a Pilishegységbeli lakhelyeikhez), s a barlangok falán nagyon sok magyar nyelvű, balról-jobbra haladó felirat maradt fenn. De levelezéseikben, térképek feliratozásánál szintén használták apálos-rovásírást. Helyüket később a jezsuiták vették át, s a közöttük lévő magyar jezsuiták még
egy darabig használták ezt az írást is, sokszor latin írásmódjukkal vegyesen. Hazánkban - a
valós nemzeti történetkutatással párhuzamosan - reneszánszát éli a rovásírás-kutatás, illetve a
régi, sokszor évezredes rovásírásos emlékek felfedezése, értelmezése .
A dél-amerikai Cerro Pelado barlangban 1500 körül véstek a sziklába. A számokat
arab számokkal írták rá (bizonyítva mai számaink eredetét). Ezeket a számjegyeket a kettőspont (két, egy vonalban álló hurok) után figyelhetjük meg. Felirata: született 1473-ban.
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"A Magyar Piarista Tartományfőnökség levéltárában már a XVIII. században őriztek
pálos térképeket. A levéltár 1808-ban befejezett leltárkönyve szerint az egyik" divisio " címe
" Cupra, Mappae, etc. " volt, és ilyen tételek voltak találhatók benne:
"Mappae generales non illuminatae", "Mappae particulares per nostros distinctae adnexo
earum elencho;".--($ajnos ez az elenchus ma már nincs meg.) 1920/1922-ben Jászai Rezső a
gyűjtéményt alaposan átrendezte, bővítette és "Térképek és képek, a tervrajzok és rajzok"
címmel a For. 000-4. polcon helyezte el, de részletes jegyzéket nem készített hozzá. Erre csak
1989-ben került sor, amikor Dóka Klára és Csányi László a magyarországi egyházi levéltárak
térképkatalógusainak készítése közben a különböző helyeken (nem csak a For. 000-4 alatt) található térképeket pertinencia szerint rendezték. A térképek katalógusa nyomtatásban is megjelent (A rendi levéltárak térképeinek katalágusai. Pálos és piarista térképek, összeáll. Dóka
Klára, munkatárs Csányi Lászlo, Bp., 1991. Magyarországi egyházi levéltárak térképei,
[16]). Akkor összesen 197 kéziratos és nyomtatott térképet találtak. 2002 elején azonban
utóbbiak, tehát a nyomtatott térképek profiltisztítás céljából át kerültek a rendtartomány Központi Könyvtárába, ahol addig is nagy számban őriztek a levéltár nyomtatott térképeihez hasonló korú, jellegű, sőt, sokszor azokkal azonos térképeket. Így a levéltár állományában mindössze 56 kéziratos térkép és 2 kéziratos atlasz maradt. Ez azonban kiegészűlt a rendezési
munkák közben előkerült újabb 42 darab kéziratos térképlappal és 3 darab atlasszal, ami a
gyűjtemény átrendezését is szükségessé tette. (Az 1991. évi, illetve a jelenlegi katalógusról külön konkordanciajegyzéket Dóka Klára és Csányi László készített.) "
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A pálosoknak újvilági (amerikai) téritéseikről állít emléket a Pilisi Pálos Passió. A
Bakk Endre Kanonok Alapítvány szervezésében kívánjuk megvalósítani a Pilisben a passiót,
ott ahol 1250 óta működött a Boldog Özséb által alapított magyar Pálos-rend. Az 1991-ben
létrejött alapítványt a székely primor Bakk Endre kanonokról nevezték el, és azért jött létre,
hogya Kárpát-medencében feltámassza a passiójáték hagyományait. Magyarországon, Budaörsön 67 évi szünet után került bemutatásra a passió, míg az erdélyi Csíksomlyón 222 évi
szünet után indult újra. Az alapítvány ez irányú munkáját a pálos Fráter György méltó erdélyi
utóda,T e m p fl i J ó z se f nagyváradi megyéspüspök segítette.
Az anyaországban, Dr. Takács Nándor püspököt követő, Sp á nyi Ant a 1 fehérvári püspök megyéjében ez lesz a második passió-előadás, mely életre kelhet mindannyiunk
örömére. Az Eur ó p a iPa s s i ó Szö vet ség hozzáj árult a magyar passiók újraindításához. Ebben elsődlegesen M a uri c e C 1 o s Franciaországból, J o s e f Lan g Németországból, Fra n z M i e h 1 Ausztriából, And r é Pes 1 e u t Belgiumból, A n_to n i o
Fil i P P i Olaszországból nyújtottak segítséget. A passió latin szövege, Hadnagy Bálint műve 1511-ben íródott. Csonka Ferenc fordításában Árva Vince atya bocsátotta rendelkezésünkre. (B a k kIs tv á n - Bak kEr z s ébe t - Gyá r fás Á g n es: Pálos Passió,
Miskolc,2011.)
.:;:/'
Hadnagy Bálmt írását megelőzte Csanádi Adalbert pálos költő magyar nyelven már
megírt Úr szenvedés-története. Ez sajnos elveszett, ellenben mintáját és forrását adta a szerző
munkájához. A passió szövege és a hajdani nagy tudású, mély hitű pálos atyák egyéb írásai is
tanúsítják a Szűzanya, a Magyarok Boldogasszonya iránti szeretetüket.
Ez az előadás - Krisztus szenvedés-történetének örök érvényű mondanivalóján túl megemlékezés országunk, és ezen belül a pálos atyák, hit- és nemzetépítő múltjáról. Arról a
rengeteg szenvedésről, amit népünk a történelem folyamán átélt és mindezek ellenére is megtartotta keresztény hitét. Egyben üzenet, hogy csak egymás értékeinek megbecsülése, kultúrájának/elfogadása, közös érdekeink felismerése és az összefogás segít a tragédiák elkerülésében.
Nem véletlen, hogy mottóként Márton Áron (1896-1980) püspök történelmi értékű
szavait választottuk: "Egyedül Mária anyai Szivének a végtelen jósága által remélhetjük,
hogy kegyelmet, alkalmas segítséget és oltalmat nyerünk mostani bajainkban. A világot még
mindig vad viszonyok marcangolják ésá gyűlölet tüze égeti, mint saját gonoszságának áldozatát. Kihezfordulhatnánk máshoz oltalomért? A Szűzanya nemcsak mennyei fényben tündöklő Boldogasszony, hanem nagy pártfogónk is, aki ezer éven át csodálatosan oltalmazta népünket. " Márton Áron is megtartotta az ősi magyar Mária-tiszteletet, ami a Pálos-rend által
kapott hangsúlyozott helyet az katolikus egyházban.
Mátyás korában 27 kolostor titulusa Szűz Mária. Többségében a Mária-kegyhelyeken
építik fel a kolostoraikat. A rend életében központi helyen áll a Mária-tisztelet. A tisztelet kifejezéseképpen fehér ruhát hordanak, a rózsafüzért imádkozzák, kiemelten tartják meg a Mária-ünnepeket és a szombati böjtöt. A Festetics-kódex és a Czech-kóde x, mindkettő pálos
munka, tartalmazzák gyakorlatilag az Officium Beatae Mariae Virginis teljes fordítását, az
Ave maris stella két különböző variánsát. A szombati Mária-officiumok a nyári vesperását
etc. A Boldogságos Szűz tiszteletének, amint a misealapítványokról is látszik, fóként a kolostorok voltak tűzhelyei. Végül a SZŰ~ iránti nagyfokú bizalmat tükrözi a sok Máriapatrocinium. 1331-ben templom épül az Irgalmas Anya tiszteletére, búcsújáró helyek és a Sarlós Boldogasszony tiszteletére szentelt monostorok Gyulafehérvár, Kalodva, Monyokerék,
Terebes, Tokaj, Told, Villye és Mária-völgy stb. A "Visitatio Marie" ünnepet a ferencesek
vezették be 1263-ban, a világi egyházban 1389-ben lett kötelező. A pálosok a konstitúciók tanulsága alapján már jóval az általános elterjedése előtt ünnepelték.
A Boldogságos Szűz tiszteletére választotta Kolumbusz a hajójának nevét, amit Santa
Mariának nevez. A Santa Maria névről: Mária, Jézus anyja (Szűz Mária), Mária az Újtestamentumban viszonylag kevés helyen szerepel.
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Kolumbusz Kristóf (1451-1506) (Cristóbal Colón, Cristoforo Colombo) kezébe jutott
Paolo Toscanelli levele és térképe, melyet V. Alfonso portugál királynak írt az Indiába vezetö
útról, melyet nyugat felé tartva is elérhetőnek vélt.
Ilyen irányú tervet terjesztett II. János portugál király elé, de elutasították a javaslatát.
Kolumbusz 1485-ben, felesége halála után ezért átköltözött Palosban, a La Rabida kolostorba.
A palos szó spanyolul azt jelenti: veretés. A "szent remete szerzetnek" a Pálos-rendre
jellemzően, a remeteség hármas jellege: az imádság, a magány és a vezeklés szeretete, szerint
határozhatjuk meg a tevékenységét. A vezeklést (ver e t é s t) a későbbiekben a regulák szabályozzák.
Kolumbusz 1492. augusztus 3-án futott ki Palos kikötőjéből három hajóval: a Santa
Mariával, melyen személyesen parancsnokolt, a Pintával, melyet Martin Alonso Pinzón irányított és a Nifiával, Vincente Yánez Pinzón vezetésével. Kolumbusz kettős hajónaplót vezetett a legénység megtévesztésére és megnyugtatásukra. 1492. október 12-én éjjel pillantják
meg az első amerikai szárazföldet Guanahanit. San Salvadornak, Szent Megmentőnek keresztelt el. 1492. december 25-én, Szentestén, a Santa Maria zátonyra futott, Kolumbusz a Nifiára
költözött át.
1493-ban a spanyolok is átvették a magyar rend konstitúcióit, reguláját. Felvételüket
is ebben az évben hagyta jóvá VI. Sándor pápa. Kezdetben 4 évenként, később minden nyolcadik évben küldte el a spanyol tartomány követeit a Buda melletti Szentlőrinc-i nagykáptalanra. Ugyanakkor a rendfőnök a testvéreket kötelezte, hogy Szent Jeromos kolostorában örök
időkre misét mondjanak Nagy László váradi alispánért.
A portugál tartomány historikusa, Henricus a Santo Antonio adatai alapján 22 rendházukat említi a szerző.
Az Úr 1490-ik évében, virágvasárnap utáni kedden Mátyás király meghalt.

1492. október 12-én Kol u m bus z az Új v i l á g föl d j ére 1é p. Kísérete élén
megcsókolja a földet, imádkozik. A világtörténelem legnagyobb eseménye ez a nap.
A m
agyar
pálo sok így jut ott a k el Ame r i k á b a. Ezen nem kell csodálkoznunk,
hiszen ez a rend volt a legméltóbb arra, hogy Izabella királyné a pálosokat hívja és küldje téríteni Amerika földjére, Kolumbusz hajóira. A portugálok már 1464-ben csatlakoztak a magyar
rendhez. A spanyol testvérek eredeti neve Fra t res d e His pán i a volt.
A Lisszaboni Állami Levéltárban őrzik Szombathelyi Tamás generális búcsúztató beszédét, amit a Portugáliába távozáskor 123 pálos atyának mondott.
Barcelonában pedig megtalál ható a magát büszkén a " mag y a r kir á 1y i v é r
1esz á r m a z ott j á nak"
tek int ő Kat o 1i k u s (Kasztíliai) 1 zab ell a (14511504) meghívólevelének másolata, melyben a következő szavakkal kér pálos hittérítőket Fráter Tamás magyar rendfönöktől:
.Kűldjon újabb munkásokat az Úr szőlőjébe, mert valóban munkásokra lesz szűkség,
akikre nehéz testi munka vár".
VI.Sándorpápa(Rodrigo
Borgia)(1431-1503)(Roderick
de Borja
y
Dom s) megbízásából többször mennek Amerikába, hogy ott hittérítést végezzenek a pálo164

sok, akikre kezdetben ő bízza Amerika krisztianizálását.
Magyar főpap volt Borgia Rodrigo,
aki kardinális korában egri érsek és péterváradi apát is volt, így jól ismerte a pálosokat. Hunyadi Mátyás nevezte ki a kardináli st péterváradi apáttá, hiszen fején a Szent Koronával apostoli királyi uralkodó volt, aki egyébként, tudottan jó kapcsolatban állt a pálosokkal.
Spanyolország és Portugália szembefordult egymással, és megint VI. Sándor kéri fel
a pálosokat, hogy csillagászati eszközökkel húzzák meg a határvonalat a két veszekedő hatalom között. Ennek következményeképpen
jött létre az 1493-ban, Inter caetera kezdetű bulla és
ennek nyomán jön létre 1494-ben a tordesillasi egyezmény, amelynek a Kolumbusz felfedezése után a kelet felé nyomuló portugálok és a nyugatra tartó spanyolok között egyezséget
kellett teremtenie. A Zöldfoki-szigetektől
nyugatra 371 mérföldnyire jelölték ki a határvonalat. Ezt a pápai vonalat később a portugál király nyomására végül a 46. nyugati hosszúsági fok
felé tolták el. VI. Sándor pápa meghozta döntését az újonnan felfedezett földek felségjoga tekintetében. 1501-ben a bulla, a "Los Reyes Catholicos" kezdetű, nemcsak igazságot tett az új
hódítások tekintetében, hanem kereszténységet
is rendelt az Új Indiákba. Búllája alapján tisztán kiolvasható, hogy a magyar Pálos-rend szerzetesei voltak Amerika első hithirdetői.
Az Úr 1503. évében meghal Sándor pápa. A bazilika altemplomából rövid idő múlva
átszállították a pápa ;9ldtíÍJ.aradványait
a spanyolok által Rómában emelt nemzeti kegyhelyre,
a Santa Maria di Monserrato-templomba.
A spanyolok elfoglalják Guatemalát. Guatemalában,
ahol a pálosok éltek, húzódik
egy hatalmas hegyvonulat, ebben vannak a remetefülkék, barlangok, amelyek falain még ma
is elég sok rovásírásjel található, ezek a sajátos pálos rovásírás elemei. Argentínától egészen
Bolíviáig és Peruig is eljutottak (természetesen a mai országneveket használom).
Pizzaro és katonái is találkoztak a magyar atyákkal; zavarták is őket a tevékenységükben, ezért-kisebb szigetekre igyekeztek áttelepíteni a frátereket. 1559-bő1 is vannak emlékek Dél-Amerikában,
de 1560 után nyomuk veszett. Meg kell emlékeznünk még a pálosok
dél-amerikai térítő tevékenységéről.
Amerika felfedezése után még a spanyol virreynátusok
idején (1495) mentek pálosok Dél-Amerikába,
ahol a latin-amerikai spanyol gyarmatokon a
keresztény kultúra alapjait vetették meg. Kü1önösen a satubali remete Szent Pálról nevezett
rendháznak jutott nagy szerep ezekben a térítésekben.
Rendház lakói eleinte a Földközitenger vidékén térítettek. Katolikus Izabella spanyol királynő kérésére a satubali spanyol provinciális küldött.ki először Dél-Amerikába hittérítőket.
Pedró de Mendoza conquistador, az első laplalai virreynatus, 14 hajóval ment DélAmerikába, s mindegyik hajóján egy-egy magyar pálost vitt magával. Szent hivatásuk teljesítése közben azonban a vad guerandi és guarani indián törzsek mészárolták le őket. A spanyol
udvar annyira ragaszkodott a pálosokhoz, hogy eme kísérlet után ismét újabbakat küldött a térítő munka folytatására. A magyar pálosok Argentínában és Paraguayban kolostorokat is alapítottak, melyek más szerzetek birtokában még ma is megvannak. A Dél-Amerikába
került
pálosok történetére vonatkozó értékes levéltári anyag is van ezekben a kolostorokban.
Más adatok szerint Diaz de Solis három karavelláján, a "Mar Dulce" partjain, 1515ben, más adatok szerint Pedro de Mendoza hajóin is pálosok voltak. Buenos Aires első parcellázási térképén találkozunk
M a the
1 s t v á n y nevével. Nem sokkal később V. Károly
kancellárja, a mag y ar M a x i mil i a nu s Tra n s y 1 van u s volt az első, aki a világnak beszámol Magellán útjáról, ami a magyaroknak nemcsak Ibériával való kapcsolatára utal,
hanem a kozmogóniai tudásáról is számot ad.
Az első pálos szerzetesek után Amerika krisztianizálását
a jezsuiták vették át. A kutatási nehézségek a jezsuita térítők esetében jelentősek: Szabó László, az Argentínában letelepedett magyar újságíró, aki évtizedeken át kutatta a Dél-Amerikában
fellelhető magyar vonatkozású dokumentumokat
Magyar múlt Dél-Amerikában
(1519-1900) című könyvében a következőket írta: "A magyar jezsuita hithirdetők működésének felderítése, tisztázása sok akadályba, néha csaknem elképzelhetetlen
nehézségbe ütközik. Mindenekelőtt
figyelembe kell
vennünk azt, hogy a katonai mintájú szervezetbe tömörült rend, amelynek működése jóformán
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az egész akkor ismert világra kiterjedt, tartományokra volt beosztva, mint ahogy ma is. Min·
den tartomány élén egy tartományfőnök,
a provinciális állt. Mivel Magyarország
nagy része
török hódoltság alatt volt akkoriban, magyar tartomány nem létezett. A nyugati és a felvidé;
vármegyéket magában foglaló Királyi Magyarország
a jezsuiták ausztriai tartományához tar·
tozott. E tény következtében
minden Spanyol- és Portugál-Amerikában
működő magyar jezsuita, ausztriai németként volt nyilvántartva. Családnevük, akárcsak a német, cseh vagy hor·
vát hittérítőké, legtöbbször elferdítve fordul elő, vagy tudatosan latinosítódik el, hogy a benn·
szülött világi papság esetleges bizalmatlanságának
vagy féltékenységének
elejét vegye".
A latin-amerikai levéltárakban erre vonatkozó dokumentum csak elszórtan található,
talán többet árulnának el az európai jezsuita archívumok, bár a Jézus Társaság dél-amerikai
hittérítő tevékenységének
szomorú fináléját ismerve, még ebben sem reménykedhetünk
túlsá
gosan. Amit mégis tudunk a különböző nemzetiségű - köztük magyar - jezsuita misszionáriusokról, azt elsősorban nekik maguknak köszönhetjük, hiszen időnként levélben tájékoztatták
feljebbvalóikat,
otthon maradt hozzátartozóikat
az amerikai indiánok körében eltöltött hétköznapjaikról és munkálkodásukról,
feljegyzéseiket, rajzaikat vagy egy-egy kiadásra szánt mú
kéziratát
is sikerült
Európába
juttatniuk.
(Lacza Tihamér:
Magyar jezsuiták
Latin
Amerikában.) Szentmártonyi Ignác tulajdonképpen
nem is hittérítőként, hanem a portugál király udvari csillagászaként
és térképészeként
került Brazíliába. Hazafelé Bécsen át utazott,
ahol audienciát kért Mária Teréziától, és beszámolt a császárnőnek brazíliai működéséről,
s
nyilván tizennyolc évig tartó raboskodásáról
sem hallgatott. Egy ideig Csáktornyán, unokaöccse házában élt, majd Belicán lett segédlelkész, egészen 1793. április 15-én bekövetkezett
haláláig. Feljegyzései, térképei valószínűleg valamelyik portugál levéltár eldugott részében
porosodnak. A magyar jezsuita tanár, 1745-ben magyar pálos nyomokat fedezett fel, naplójában beszámolt arról, hogy az egyetem könyvtárában rovás-jegyzeteket
is talált a pálos vonatkozású könyvek között. A fennmaradt pálos anyag egy részét a Mappa Antiqua c. térképet a
Nagyszombati Egyetem másoltatta le, ez ma Vinland Map néven ismert.
A dél-amerikai Cerro Pelado barlangi feliratokat 1500 körül vésték a sziklába. 1910ben fedezték fel a Cerra Pólilla nevű röghegységben (a m e 1y nev é tap
au 1 i II á k ról,
vag y isa
pálo
sok ról
kap t a) a barlangi rajzokat, amelyeket az ott élő pálosok
rajzoltak fel.
,
Jól rekonstruálható
mindaz, ami a pálosokkal is történt az újabb kutatási eredmények
publikálásáig: " egy magyar jezsuita rend tagjának visszaemlékezései" c. munkából: a legtávolabbi indián településeket
is felkereste, megtanult számos indián nyelvet és nyelvjárást,
amely tulajdonképpen előfeltétele volt a sikeres hittérítő munkának, annál is inkább, mert voltak olyan redukciók, ahol tucatnyi különböző nyelvet is beszéltek az ott letelepített indiánok.
A magyar jezsuita részletes feljegyzéseket
készített, ezeket jól sikerült rajzokkal, valamint
térképvázlatokkal
egészítette ki: Éder Xavér Ferenc latinul írt munkáját, amelynek címét (D e
s c r i pti o pro vin c i ae M o x ita rum
i n Reg n oPe r u a no) magyarra így fordíthatnánk le: A Perui Királyságban lévő Moxitania tartomány leírása.
A 289 sűrűn teleírt oldalt kitevő kézirat eredetije a budapesti Egyetemi Könyvtár
Pray-gyűjteményében
található. Ebből készített 1791-ben egy meglehetősen szerény kivonatot
Makó Pál budai apát, aki valójában nem is Éder eredeti szövegét, hanem a saját magyarázatait
adta közre. Ez a kiadás majdnem száz évvel később, 1884-ben spanyolul is megjelent La Pazban, de maga az eredeti szöveg (i II ~i v e for d í tás a) teljes terjedelmében mind a mai
napig nem jutott el az olvasók bő köréhez.
A pálosok a krisztianizálás
azon formáját követték, hogy a "Fiú isteni személyéhez

való egyedülálló közelség midtt a pálosok embersége maradéktalanul eltelik a kegyelem teljességével és bennük így a kegyelem mintegy belső és természetes forrásból fakad, az emberségük a második isteni Személyben való azonosulásukban áll fönn ".
Az Atyák, így a pálos atyák szerint, Krisztus hyper anthropon anthropos (Hitvalló
Szt. Maximusz,
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Damaszkuszi

Szt. János szerint)

vagyis

az átlag ember fölé emelt ember).

Krisztus követőit a megszentelődés célja vezette, így a pálos atyákat a krisztusi igazság terjesztése.
A pálos Regula szerinti (5. pont): ,,Noha a legelsőfeladatunkban saját megszentelődésükben megegyezőnk a többi szerzetesi intézményekkel. Rendünk tagjai mégis másoktól eltérő módon kell, hogy a célt megvalósítsák és pedig az Úr Jézus követése által Első Remete
Szent Pál példája nyomán. Krisztus követésünk állandó, állhatatos és mély legyen, szemmel
tartvaRemete Szt. Pál, mint az Úr Jézus élő mintaképének személyét, erényeit s ehhez igazítva
minden belső és külső cselekedetünket, s festő mádjára, aki egy képet akar lemásolni; Nissai
Szt. Gergely szavai szerint: "Minden ember saját életének művésze. " A művész az akarat, a
színek az erények, a kép az Úr Jézus."
Ök a gyarmatosításban nem vettek részt, barlangokba húzódtak, elvonultan éltek,
mintkezdetben, a Pilisben, s a térítésben a kereszténység hű követői voltak. Főleg az indiánok
közöttjártak, és emlékük ma is él: fehér atyáknak nevezik őket úgy, mint a Pilisben. A felfedezést a hódítás követte, amely történelmünk legnagyobb népvándorlását, kultúrák keveredését hozta létre. Európa és Amerika között a magyar pálosok építették fel a keresztény hidat.
A pálosok számára végzetes volt a török hódítás, hiszen így a bázisukat, a független
és erős magyar államotveszítették el. Mátyás király Magyarországon 1484 után a Szent Pál
Remete Rend tagjainak a Szent Jobb monostori apátságot adományozza Várad püspökének
jóváhagyásával. A pálosok országos és európai népszerűsége, erényeik, tudásuk, szorgalmuk
és rendíthetetlen hitbeli munkásságuk, felerősíti Szent László király monostorát.
Így a tudással és műveltséggel felerősített monostorban lakó, szentjobbi remeték
számára 1498-ban az országgyűlés kérte az új királyt, hogy a szent jobbi konvent hiteles-helyi
pecsétjét kapják vissza. De a pecsétet, úgy látszik, valamilyen ősi jogszokás szerint csak apát
az kezébe kívánták adni, és kérték a királyt, hogy a remetéket távolítsa el és az apátságot állítsák vissza. A pálosok azonban maradtak, és így a szent-jobbi konvent hiteles-helyi pecsétjét
nélkülözniük kellett; a szerzetesek ezért nem csüggedtek, hanem erélyesen hozzáláttak monostoruk és birtokviszonyaik rendezéséhez. Szatmár megyében is voltak részbirtokai a rendnek.
Az új uralkodó erdélyi vajda, Szapolyai János is pálos-elkötelezett volt, úgy, mint apja Szapolyai István. A keleti országrész királya 1. János (1487-1540), akit 1526-ban magyar
királynak választottak, de elhunyt. ll. Lajos sógorának, Habsburg Ferdinándnak pártja Pozsonyban ezt a választást semmisnek mondta ki, és királlyá választotta a Spanyolországban
született és nevelkedett, 23 éves Ferdinándot. János király uralkodásában a sok zavaró körülmény megtette a magáét. V. Károly, noha felismerte a soha vissza nem térő alkalmat, a legjobb diplomatái egyikét, Johann Wese lundi püspököt indította Szapolyaihoz tárgyalásra. A
tárgyalás ezúttal Váradon folyt, Szapolyai János új, ideglenes székhelyén, vezetését új emberre bízta a király: Czibak Imre utódj ára, a pálos szerzetesből váradi püspökké emelt (M art inu z z i U t jes e n o v i cs) Fráter Györgyre.
A tárgyaláson Fráter György a következőket mondta, amit Wese kiábrándultan hallgatott 1536-ban:
"Nem szolgálná az ország érdekét, ha Budát a császár kezére adnánk. A szu1 tán a császár legnagyobb ellensége. Ha megtudja. hogy János Budát, amit tőle kapott, és az őjóakaratából tart birtokában, kiszolgáltatja .az ellenségnek, felháborodásában azonnal ostrom alá
venné a várost, és seregei rombolva és pusztítva özönlenék el az egész országot. S minthogy a
császárnak mind a két keze a francia királlyal van elfoglalva, idejében nem jöhetne az ország
segítségére. Ferdinándtól ezt még kevésbé lehetne elvárni. Úgy, hogy mindent elveszitenénk,
amikor éppen az ország biztonságát szeretnénk megalapozni." Belső ügyekben már jó két esztendeje volt a leghatalmasabb szavú magyar politikus. Fráter György pálos kolostor rendfőnöke, váradi püspök, esztergomi érsek, az önálló Erdély megteremtője és kormányzója. Ö az,
aki János királyt rábírja az 1514. kegyetlen törvény eltörlésére, s visszaadja a jobbágynak a
ő
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szabad költözködés jogát. Fráter Györgyben találta meg Szapolyai a támaszt. A pálos barát
rövid pár hónap alatt rendezte az évtizedek óta csődből csődbe bukdácsoló kincstár helyzetét.
Erdélyben jegyezték fel, .. "OMNIBUS MORIENDUM EST" ,,1551-ben őszén Erdély és a Tisza-vidék kormányzója, a király helytartója, Magyarországjőbírája és kincstartéja még mindig a pálos rendi György barát, a nagyváradi püspök, a római pápa bíborosi méltóságra emelte, kit Ferdinánd király Esztergom érsekévé tett. Hetvenedik évében járt a biboros, de alig látszott ötvennek. Pesty Gáspár titkár éveket töltött Fráter Gregoriusnál. "
1551. december 16-róI17-re virradó éjjel Erdélyben, alvinci kastélyában meggyilkolták Fráter Györgyöt, a magyar történelem legnagyobb politikai lángelméjét. A római anyaszentegyház bíborosát, Erdély vajdáját és kincstartóját, váradi püspököt.
,,Karddal szúrják át, lelökik, döjködve a keblét".
Még látja, hogy Vas Ferenc kivont karddal ront a gyilkosokra, kik hűséges apródját
hét tőrdöféssel sebesítik. Aztán nem lát többé semmit. Egy szász naplóíró szerint rémítő vihar
dühöngött, s mi az évszakra nézve meglepő volt-sűrű záporfellegek nagy villámlás és mennydörgés között vonultak el Alvinc fölött, 17-én pedig reggeltől estig szivárvány volt az égen.
A váradi szolga, azaz Fráter György, Esztergom prímás-érseke, a Ferdinánd királyhoz
írott levelet így írja alá: "s~JYitor waradinus" vagy "Frater Georgius episcopus waradiensis,
servitor waradiensis." /"
Bethlen Farkas így ír György barátról Erdély történetében: ,,December havában
Casta/do császári hadvezér a terv végrehajtását az olasz Sjorza Pallavicinire... és Andrea
Lopezre bízta. Maguk mellé vettek négy spanyolt, és halk léptekkel behatoltak a Barát szálláshelyére. Elsőnek ... Marco Antonio Ferrarit, Castaido íródeákját bocsátották be ... Jelezte,
hogy Castaidotói hozott levelet, amelyet a vezér Ferdinánd királyhoz szándékszik küldeni,
kérve, hogy aláirásával szíveskedjék megerősíteni azt."
A bíboros még mindig a breviáriu ma fölé hajol. A mai napra rendelt kötelező olvasmány Özsébre vonatkozik. Az új rend remete életű alapítójáról. Fráter György ma is az ő
kámzsájukat viseli; s Esztergom érseke, Magyarország bíborosa, legelső rendtársra, Özséb
kanonokra emlékezik. Erdély vajdájának, a Részek kormányzójának meg kell szakítania az
ünnepi meditációját.
György barát, nem lévén tudatában semmi álnokságnak, tüstént megragadta a tollat...
Ekkor Ferrari kivonta a tőrt ... Ez, megrémülve a váratlan támadástól, segítségül hívta Boldog
Szűz Máriát, s hatalmas erővel megragadta Ferrarit, és az asztal legtávolabbi ülőhelyére dobta. Pallavicini, ... mikor meghallotta a zajt, berohant, kardot rántott, és a pálos szerzetes, bíboros fejét egészen az agyig kettévágta. Mivel még mindig nem terült el, Campeggio tőrös botjával átszúrta, így ölve meg a barátot, aki utolsó szavával ezt mondta: "Testvérek, mit követtem el, mit vétettem?"
Istvánffy Erdély történetében arról ír, hogya Mercado spanyol solymármester levágta
szerzetes jobb fulét. György barát fülével Ferdinánd király őfelségét ajándékozta meg. A vértől elborított holttest több hónapig hevert temetetlenül. Vas Ferenc Fráter György apródja
életben maradt. Amikor felocsúdott, levánszorgott a faluba, ahol a lakosok ápolták. Gyógyulása jó két hónapba került. Akkor vitt hírt a gyulafehérvári barátoknak, kik eljöttek a bíborosérsek teteméért. 1552. február 25-én temették el a gyulafehérvári székesegyházban, ami testéből megmaradt.
A bíboros hátrahagyott vagyonát 300 ezer aranyra becsülték. Bethlen Farkas ennek a
vagyonnak egyedül azt a részét, amely Szamosújváron volt, többre teszi 250 ezer magyar forintnál, melyhez még hozzáad 872 font nyers aranyat, 2387 font nyersezüstöt, húsz nagyobb
aranykupacot, erdélyi bányákból kitermelt, folyók iszapjából kinyert aranyrudat, melyek állítólag 17 fontosak voltak, valamint egy tömegbe olvasztott 466 font ezüstöt. Négyezer
Lysimachos aranypénz, melyeknek mindegyike 4 magyar aranyat ért, különféle, igen nagy
aranyedény, kelyhek, tányérok, nyakláncok, gyűrűk, lábmosók, és 24 mosdásra használt tál. A
berendezés is királyi fényűzésről árulkodott a szamosújvári olaszbástyás erődben. Remek, ud168

varhoz illő szobrok, szőnyegek, takarók, nagyszámú külföldi bunda, 300 nemes vérű trákiai
ló, szügyboglárok, nyergek, fegyverek. Nemesebb fajtájú kancák ménese. Később vizsgálatot
rendeltek el. A vizsgálat azt is kiderítette, hogy Alvincen 11 858 arany, egyaranykígyó tele
Lysimachos arannyal, 248 Lysimachos arany, 200 török arany, nagy értékű gyűrűk, keresztek
és egyéb drágaságok voltak egy ládában, melynek hollétét csak a bíboros, váradi püspök tudta. Fráter György húgának tanúsága szerint Váradról egy éjszaka pénzzel teli ládákat vittek el
egy hatosfogatú szekéren. A kincsek eltűnését bizonyítja - írja Horváth Mihály a váradi püspök életrajzában =», ... az üres zsebbel jött Giovanni Battista Castaido császári hadvezér két
év múlva Erdélyből távozván összeharácsolt, vagyonát ötven társzekéren szállíttatta el Nagyszebenből. A zsoldosvezér emlékérmet veretett a maga képmásával, és ezt vésette rá:
Transylvania capta = A meghódított Erdély. "
Fráter György az 1506. esztendőben tette le fogadalmát a Remete Szent Pálról nevezett rendben. A ládi pálos kolostorból indul el vezéreszméjévei, megmenteni egy pusztuló hazát. Senki sem tudja őt erről az útról leteríteni. Vitában nem lehet meggyőzni vagy legyőzni
egy nép vágyainak inkarnációját.
A kor legnagyobb államférfijának a pálos bíboros Fráter Györgynek hagyatéka:
"Bennünk, '!Jf1g);arokbanma is él az a régóta belénk gyökerezett tulajdonság, hogy
senki hatalmát netfí' akarjuk elviselni, s inkább valamennyien elpusztulun. Pedig ha épségben
fenn akarunk maradni, eztjeltétlenül ki kell irtanunk magunkból".
Erdély kifosztása és a bíboros meggyilkoltatása miatt a súlyos nemzetközi elítélésre
reagálva L Ferdinánd magyar, cseh és német király panaszlevele bátyjához V. Károly császárhoz: ,,Nem hiszem, hogy valaha is ekkora szégyen és gyalázat érte volna a Birodalmat ...
György barát nemzeti egysége álom maradt csupán. De soha nem adta fel a küzd elmét, küzdött-haláláig. A lángeszű Fráter Georgius sírkövén ez olvasható:
"O M NI BUS

MOR 1 END

UM EST"

(Mindenki halandó)
Erdély után a lengyel földön felerősödik az.első ősi magyar Mária-tisztelet, a Boldogasszonyé-A rend által kapott hángsúlyozott helyet az egyházban: - ennek első komolyabb
jele 1352-ben a Márianosztrai rendház alapítása - majd az onnan 1382-ben Csensztochovába
/Czestochowa/ kiment 16 pálos atya Oppelni László nádorral kolostort alapított.
"A rend megújulása a XVII. század 30-as éveiben két lengyel rendből származó rendfőnöknek,_név szerint P. Marcin Guszkowicznak (1632-1636) és P. Mikolaj Sateszwskinek
(1640-1646) volt köszönhető. A rejormtörekvés gyakorlati alkalmazása azonban éppen a lengyelországi rendben ütközött nehézségekbe. A lengyel pálosok új utakon kivántak járni reformtörekvésükben, olyanon, ami a szláv lelkiségnek és a lengyelországi életfeltételeknek jobban megfelelt volna. "
"A kolostorok megszüntetésénekjokozódó veszélye, a lengyel pálosok elkülönülési törekvése és a lengyel király, Stanislaw August Poniatowski követelése idézte elő, hogy a lengyel rendtartomány 1784-ben a magyar anyaországtóI és rendjőnökétől külön vált. VI. Pius
pápa rendeletével a lengyel rendtartomány meglehetősen nagy önállóságot és függetlenséget
nyert."
'
A 1786. romboló villárnként csapott le Remete Szent Pál szerzetére; II. József ez évben törölte el a magyar szerzetet is, miáltal a fönnállott 37 kolostornak ingóságaiból tíz millió,
a szerzet javaiból kétszáz háromezer hatszáz huszonkilenc foritnyi jövedelmet szerzett. Az
összesen 381 főből álló, részint tanítói, részint lelkipásztorságból nyert, vagy pedig szűken kiszabott nyugpénzből tengeté jobb, sorsra méltó életét.
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Ez lett a gyászos vége az egyetlen magyar szerzetesrendnek akkor midőn ismét vir~gzásnak látszott indulni. Amit a Lajosok és Mátyások, s a haza vallásos nagyjai sok évenát
faradalmasan szereztek, azt II. József egy tollvonással semmivé tette!
.
II. József 1790. január 26-án visszavonta a főként a szerzetesi életet sújtó rendelkezé.
seinek többségét. 1. Ferenc I802-ben kiadott rendelete értelmében a bencések, ciszterek
premontre rendjét visszaállította.
'
A császár 1804. március 28-án így ír: ,,A pálosok visszaállításáról el kell tekinteni."
Ennek oka a pálosokra jellemző magyar szellemiség, továbbá a Vallásalap sem akarta vissza.

adni a pálosok vagyonát.
Lipót programja sem kedvezett a magyar Pálos-rend újragondolásának: a különböző
kormányzati formák ötvözése, a titkos társasági kultúra egyes elemeinek beépítése a politikai
gyakorlatba és a kompromisszumokat kiegészítő politikai zsarolás. Lipót megkötötte a magyar nemességgel az alkut, de egyben olyan titkos társaság ot hozott létre, amely más társadalmi erőket próbált mozgósítani, mindenekelőtt az elégedetlen városi polgárokat és a parasztokat.
Lipót ezeknek a politikai térből kirekesztett elemeknek országgyűlési képviseletet
akart biztosítani, hogy sakkban tartsa a nemességet, amely az össztársadalmi érdekek képviseletében lépett fel. /
Lipót kamatoztatni akarta a szerb-magyar és a magyar-román ellentéteket. Így hozta
létre pl. a szerb kancelIáriát. Ebben a légkörben született a Suplex Libellus Valachorum is.
1845-ben Szcitovszky János hercegprímás nak, a rend konfráterének kezdeményezésére, Kneflinski Máté 1864-ben négy pálost és két klérust küldött Péliszentkeresztre
Czestochowaból. Szcitovszky János halálával ez a kísérlet is meghiúsult. A Monarchia alatt a
pozsonyi országgyűlésnél a magyar rendek többször is kérték az uralkodót, ill. uralkodókat a
rend újbóli legalizálására, de sikertelenül. Ugyancsak sikertelenül végződött a pálosok 1902ben történt nagyváradi letelepítési kisérlete. 1918-ban Markievicz magyar ifjakat hívott a lengyel noviciátusba. Bodó Gellért felszentelt pap pálos szerzetes akart lenni, de nem engedték
meg, hogy fogadalmat tegyen. Ö és Benedek nevű társa hazaérkeznek fogadalom nélkül, és
jelentkeznek Zichy Gyulánál, aki mint kalocsai érsek, megkezdte a tárgyalásokat a pálosok
érdekében. Mások is fogadalom tétel nélkül érkeztek haza, mert a rend lengyel vezetői nem
támogatták a magyar törekvéseket ezért nem bocsátották fogadalomra az ott jártakat. Így az
addigi próbálkozások, hogy magyarokat a lengyel noviciátusban neveljenek, sikertelenek maradtak.
1934-ben - országos ünnepség keretében vehették át a Lengyelországból,
Csensztochovából /Czenstochowa/ érkező lengyel pálos atyák a gellérthegyi Sziklatemplomot. Az ünnepélyes beiktatás május 2l-én volt, a ház perjele P. Raczynski Kajetán novíciusmester lett. A pálosok iránt óriási volt az érdeklődés, nagyon sok volt a jelentkező, de érdekes
módon csak heten öltöztek be.
1989 után fordulatot vett országunkban is a Pál os Rend története, örökölve a sajátos
múltbéli hagyatékokat.
Előzményként: 1950. október 7. és december 5. között az országban el kellett a rendtagoknak hagyniuk a szerzetesházakat.
A nagy reményekre, az eredeti "magyar Pá10s Rend" visszaállítására jogosító kezdeményezést az ország eljövendő szomorú sorsa határozta meg. A világháború és utána a kommunista diktatúra fél évszázada újból megsemmisítette ezeket a reményeket.
A tagok toborzása titokban folytatódik, ekkor alakult a "klandesztin" pálosok szervezete, Árva Vince atya lett ennek vezetője. A .Jclandesztin" fiatal pálosok tanulmányozták a
rend történetét, közös lelkigyakorlatokat tartottak "fehér napok" néven.
Titokban élték a pálos hivatást, fogadalmat tettek Árva atya kezébe. Miután Bolváry
Pál novíciusmestert letartóztatták 1961. február 7-re virradó éjszaka, P. Árva Vince atya ren170

díthetetlenül vitte tovább a .Jdandesztin" pálosok vezetését. 1982. augusztus 22-én P.
Koscielecki Lőrinc kinevezte a rend főnökének P. Árva Vince atyát.
Dr. Lékai László bíboros, esztergomi érsek 1985. december 16-án kelt 155-6/1985 sz.
leiratával kinevezte Árva Vince atyát posztulátomak, jóváhagyta az 1983-ban megjelent pápai
dekrétumnak megfelelően, a márianosztrai egyházközség kérését.
Árva Vince ezt megelőzően levéltári kutatásai közben fedezi fel, hogy nem az Ősi
Boldog Özséb által alapított Pálos-rendben van, hanem abban, amelyet 1784-ben Szaniszló
lengyel király a magyar tartományrólleválasztott. Ez a leválasztás két évvel előzte meg II. József rendeletét, amely a magyar Pálos-rendet hivatalosan megszüntette. Árva Vince atya Istentől kapott küldetéséből a Boldog Özséb alapította Ősi Pálos-rend újjászervezését tartotta
élete céljának, és Boldog Özséb szentté avatását.
A hivatalos kánoni eljárás megindítására 1986. január 18-án került sor az Esztergomi
Bazilikában ünnepi szentmise keretében, melyet a bíboros, primás, esztergomi, érsek úr mutatott be.
Az Istenben boldogult Bíboros Főpásztor kérésére a Sacra Congregazione per la dei
Sancti, 1514/986. szám alatt, 1986. ápr. 18-án Palattini bíboros prefektus aláírásával jóváhagyta a kanonizációs viczSgálatlefolytatását.
A rendszedltozás
után Árva Vince atya a lehetőségeket kihasználva felélesztette, és
újból működésbe hozta Márianosztrán a pálosságot, és a Sziklatemplomot, melyet jelenleg a
lengyel vonalú pálosok használnak. A magyar egyiptológus, Vörös Győző a Théba-i ásatásai
közben rábukkant egy sziklabarlangra, ahol olyan Pantokrátor Krisztus-ábrázolást fedeztek
fel, amilyen a Szent Koronánkon is van; az eredeti falfestmény kopt keresztények munkája a
IV. századból. Ennek másolatát a Gellért-hegyi Théba-i kápolnában helyezték el.
A mi-időszakunkban így kapcsolódott össze újra, immár harmadszor Théba és Remete Szent Pál a magyarokkal és a Pálos-renddel. A magyar eszmélés, a jobbat érdemlő magyar
társadalom felébresztésének elengedhetetlen kelléke kellene, hogy legyen a nemzetközileg
ismert, magyar alapítású szerzetesrend magyar központú, leválasztva a mesterségesen ráerőltetett lengyel vezetésről. A magyarságnak fontos, hogy a hit meggyengülésének általános folyamatában a magyar kereszténység megerősödjék, öntudatunk felerősödjön.
Árva atya Rómába felterjesztette a titkos pálosok név sorát, hogy elismerjék szerzetesi
voltukat. A Szerzetesi Kongregáció 1989. május 20-án elismerte.
Záró gondolatként:
A rendre jellemző a remeteség hármas jellege: az imádság, a magány és a vezeklés
szeretete. A szerzetesek a példát védőszentjüktől, Első Remete Szent Páltól merítik, aki Istent
a sivatagi remeteségben szolgálta évekig, s így méltán kapta a Remeték Atyja címet. Az ima
vezeti el őket a legmélyebb istenismeretre, a krisztusi magatartásra törekvés, a megszentelődési cél a tökéletességre irányul, ezzel érhető el a méltó szolgálat az Úr előtt.
A Konstitúció 47. cikkelyében megfogalmazva: ,,Rendünk kezdettől fogva végzett
apostoli munkát is, ami kezdetben tanúságtételből, tanításokból és imádságból állott. A történelem folyamán az Egyház rendeIkezéséből apostoli munkában vesz részt: az igehirdetésben,
a szentségek kiszolgáltatásában,
saját templomainkban; sőt, missziós és tanítási feladatot vállal. Rendünk tehát mindig nyitott volt az Isten népe szükségleteinek és az idők jeleinek felismerésében. Helyesen megértve tehát rendünkjellegét az elmélkedő és tanúságtevő imádságos
életet buzgó lelkipásztori munkával egyesítjük."
Árva Vince atya ennek a szellemiségnek megfelelően 2008. február 8-án kelt levelében kérelemmel fordult Németh Lászlóhoz SVD, a Magyar Püspöki Konferencia titkárához,
melyben felvázolta, hogya posztulátori feladatot a felsorolt tartalommal elvégezte, eleget téve
a Dr. Lékai László esztergomi érsek felkérésének egyben jelezte az aktori szerepet betöltő bíboros úr elhuny tára tekintettel szükséges, hogy aktorként Rómában megfelelő képviselője legyen az ügynek, és a püspöki konferenciát tartotta megfelelőnek erre a feladatra.
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A magyar Pálos-rend alapítójának, Özséb kanonoknak, oltárra emeléséhez a szükséges anyagot 22 éves munkával összegyűjtötte, a Lékai László néhai bíboros, esztergomi érsek
úr által reá ruházott posztulátori feladatát teljesítette.
Erről és az elvégzett munkáról, valamint a szentté avatás készre jelentéséről, továbbá
a Pálos Rend sajátos helyzetéről tájékoztatta Őszentségét, XVI. Benedek pápát.
A további levelezésekből kiderült, hogy a nyilvánosság kizárása mellett, a lengyel
vezetés érintett tájékoztatása nélkül, a magyar katolikusság érzelmeinek megsértésével, Boldog Özséb szentté avatásának hatáskörét magukhoz vették egy "új posztulátor" lengyel személyében. Érdekes és külön vizsgálandó kérdés, miután a lengyel pálosok 1784-es leválásukkal új utakon kívántak járni, hogy ennek ellenére mennyire van lehetősége egy rendfőnöknek
felülírni egy bíboros érsek intézkedését. Másrészt a kánonjogi szabályok szerint a szentté avatási eljárás kezdeményezésére az az egyházmegye illetékes, ahol az érintett személy tevékenységet, fejtett ki, vagy ahol a sírja található. Közvetlen kapcsolat szükséges a. kezdeményező és az érintett személy között.
~
Kétségtelen, hogy a lengyel barátaink által alapított rend gyökerei a Boldog Özséb által létrehozott rendből erednek ugyan, de mégsem tekinthetők az 1786-ban megszűnt magyar
jogutódjainak, hiszen a kongregációjuk a működésüket Congregatio polona Fratrum Ord. S.
Pauli. i. Erem néven VI.--PÍusengedélyezte Apostolieae Sedis Auctoritas című brévéjével.
Ilyenformán nincs közvetlen összefüggés a szentté avatásban érintett személy és a
lengyel rend között.
A pálos szerzetes elsősorban nem magáért, hanem nemzetéért, hazájáért imádkozik és
vezekel. Mária országának egyetlen magyar alapítású rendjét, amelyet az apostoli királyság és
a Szent Korona védett, vissza kell állítani magyarországi központúvá, hiszen a magyar Pálosrendben az ifjúság.kapaszkodót,
vagyis hitet nyerhet újra az elkövetkezendő időkben.

/

172

173

Bakk István: Pálos rendtartományok

a történelemben

"Az Isten szolgálatára bármilyen idő alkalmas, és mindaz, amit a haza érdekében
tesz az ember, nem egyéb, mint Isten szolgálata" Mátyás király

if

agy megbecsülést élveztek a különböző korszakokban a társadalom részéről a nagyobb fegyelmet követelő remeterendek.
Az Ausztria, Portugália, Franciaország, Itália, Spanyolország, Németország,
Szentföld és Amerika beli pálos kolostorok a Regnum Marianum dicsőséges imádságos hajlékai.
Összehasonlításként a szigorúságukról híres "néma barátok", a karthauziak is csak
négy monostort tudtak benépesíteni ebben a korszakban az országban.
A pálosok (O r d o Fra t rum San c tiP au 1i P r im i Ere mit a e)
az a középkori szerzetesrend, amely magyar földön keletkezett Özséb esztergomi kanonok
néhány társával kezdett szerzeteséletet a barlangban, majd kápolnát építettek, később Keresztúr monostorában éltek a pilisi hegyekben. Példájukat az országban sokan követték. Keresztúrról, ahol évi káptalangyűléseiket tartották, .Fratres S. Crucis de eremo ,,275 nevezték
őket, vagy (fratres heremitarum ordinis s. Augustini). Kapcsolatba léptek más egyházmegyék
remeteségeivel, azok vezetőivel (Veszprém, Pécs). A korszak egyik fontos dokumentuma a
rendalapításról az 1256-os esztergomi zsinati oklevél, melyet "Eusebius prior provincia/is
Ord. S. Pauli primi Eremitae" néven írt alá Özséb atya. 276 A Boldog Özséb által alapított
rend, a pálosok, már a XIII. század végére renddé szerveződtek a Pilisben, a Balatonfelvidéken, a Bakonyban, a Bükkben és a Zempléni-hegységben, valamint Arad-megyében is.
A rend 13.08. december 13-án kapta meg a végleges lehetőséget, Szent Ágoston Reguláját
Gentilis277 legátustól, s őket Szentkereszt remetéinek nevezik1308-ban, amikor Gentilis278
bíboros

275Ezen oklevélben az elnevezés alatt aFratres S. Crucis de eremo elnevezés a fókolostor és egyszersmind a tartományuk
neve volt. Később XXII. Jánosnak 1319-ben kelt oklevelében már Remete Szent Pál szerzetének neveztetik. XXII. János
pápa (1316-1334) a magyar püspökökhöz írrlevelében "fratres S. Pauli primi Eremitae, alias dicti de S. Cruce in Eremo"-t
említ.
276Lásd még Eusebius...
Provincialem.. . Eggerer: Fragmen panis... annalium eremi-coenobiticorum
Ord. Fattrum
Eremitarum Sancti Pauli Eremitae, Viennae, 1663.76. p.
277Kékesi értekezlet. Visegrád közelében, a pálosok kékesi kolostorában 1308. nov.1 O-én találkozott egyezkedés céljából
Gentilis bíboros pápai követ és Csák Máté.
278XXXVIII. Eremitae S. Pauli, in Hungaria reguiam S. Augustini profitentur. A. l308.
Dilectis in Christo filiis, Priori Prouinciali, Fratribus S. Crucis de Eremo, per Hungariam constitutts, tam praesentibus,
quam futuris, in perpetuum. Qui saecularia desideria abnegantes ad coelestia promouenda
festinant, se subdendo
regularibus disciplinis, sunt non immerito in suis votis efficaciter promouendi, vt inceptum cursum eo facilius valeant
feliciter consummare; quo sibi viam propositam perspexerint certiorem; et praecipue, qui carnem suam cum vitiis et
concupiscentiis crucifigere cupientes, pro crucifixi gloria, saeculi vanitate relicta, sub regulari habitu, spontanee virtutum
domino famulantur. Saepe petitio vestra nobis exhibita continebat, quod quondam Prouincialis, et alii Priores, ac Fratres
dirersorum locorum vestrorum, olim ad felicis recordationis Vrbani IV. praesentiam accedentes, sibi humiliter supplicarant,
vt eis reguiam B. Augustini, ad quam de cultu eremitico se transferre cupiebant, concedere dignaretur; quorum precibus
misericorditer annuens, bonae memori ae Paulo, Wesprimiensi Episcopo, suis dedit literis in mandatis, vt eis, dumrnodo, de
quibus sustentari possent, facultates habeant, regul am ipsam apostolica auctoritate concederet, si ei expediens videretur; et
quia per inquisitionem ipsius Episcopi compertum extitit, quod tunc temporis non erat eis competentia facultatum, quae
sufficeret ad obseruantiam regulae memoratae, concessioni huiusmodi supersedens, eadem auctoritate indulsit eisdem, vt in
praedictis locis et domibus, quibus tunc erant tanquam licita collegia, in cultu eremitico liceret ipsis de caetero domino
famulari. Cum itaque in tantum, vt asseritis, vestrae largitione diuina excreuerint facultates, quod de ipsis potestis iuxta
exigentiam ipsius regul ae, congiue sustentari, vobisque non liceat auctoritate propria nouum Ordinem instituere, aut etiam
recipere aliquam de regalis approbatis; nobis supplicastis humiliter, ut eandem S. Augustini regulam, per quam in salutis
semitam valeatis dirigi, ab eo, qui via, veritas et vita est, vobis con cedere dignaremur. Nos itaque vestrum pi um et fixum
propositum attendentes, dignumque arbitrantes et congruum, vt loca religione conspicua, apta obseruanuantiae regulari, in
quibus feruet charitas, refloret honestas, virtutum plantaria, per bonum operum studia, et praeclara meri ta sanctitatis iugiter
reuirerescunt, approbatae religionis insigniis efferantur; vestris piis precibus annuentes, dictam S. Augustini regulam, vobis
auctoritate, qua fungimur, duximus concedendam: statuentes vt eadem a vobis et successoribus vestris, perpetuo futuris
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engedélyezi a terjeszkedést és az új kolostorok alapítását, és "Eremitae S. Crucis"-nak nevezi
őket.Hasonlóképpen engedélyt adott, hogy szerzetesi szabályokat alkossanak. 1309. február
18. Buda, Fr. Gentilis, miseratione Divina ... kezdetű okirat.
1309-ből van adat arra, hogy pünkösdkor ott tartották az évi nagykáptalant
(capituium generale), de nem adták ki újra a szabályzatot, hanem csak bizonyos részeket foglaltak össze.279 Később XXII. János pápánál István rendfőnök újra kieszközölte a rend megerősítését, Szent Ágoston Regulájának újra jóváhagyását. XXII. János pápa (1316-1334) a
magyarpüspökökhöz írt levelében ''fratres S. Pauli primi Eremitae, alias dicti de S. Cruce in
Eremo"-kéntemlítarendet.A
fratres
heremitarum
ordinis
s. Augustini)
nem tévesztendő össze aMagistri Augustini Canonici Ecclesiae, vagyis Ágostonos kanonok
rendjével, akik ebben az időben szép számmal találhatók voltak az országban.
1318-ban Tamás esztergomi érsek, Péter esztergomi és Benedek casai perjelek kérésére átírják XXII. János, IV. Orbán (1261-1264) és VIlI. Bonifác pápák (1294-1303) okleveleit:hogy biztonságosan megörződjenek.i'"
.
Gyöngyösi Gergely pálos szerzetes 1515 körül elkészítette és kiadta a Directorium
című könyvet; majd 1520-1526 között írt rendtörténeti összefoglalója: Vit a e fra t rum
her e mit a r u..R1ord ini s San c tiP a uli p r i mih ere mit a e = Az első
Remete Szent Pál rendjén lévő testvérek életrajzai című hatalmas történeti rendszerezése.i'"
Hasonlóképpen írt Tamás esztergomi érsek,
pápai legátus Gyöngyösi Gergel182 (G eng yes - i
Ger gel y) pálos generálisnak s a Pálos- rend valamennyi vicariusának, priorjának és rendtagjának. Mivel panaszai szerint több régi, pápai és királyi kiváltságlevelükben, főleg XXII. János pápa bulláiban ők
tévedésből "fratres ordinis sancti Augustini" nevezetnek, megerősítve valamennyi privilégiumukat "in eo
dumtaxat passu, quo vos fratres ordinis sancti
Augustini per errorem declararunt, corrigimus ac
ordinis sancti Pauli primi heremite sub regula sancti
Augustini perpetuo
did, nuncupari et censeri
decern imus ", -továbbá felmenti őket minden egyházi
átok, s ítélet alól, és felhatalmazza őket, hogy évenként
tartandó generális capitulumaikban "constituciones,
decreta et statuta" hozhassanak, illetőleg a kevésbé
megfelelőket citörölhessék?83
A Buda melletti Szentlőrinc monostora, amely
1300-1304 között épült, fokozatosan átvette a rend
temporibus inuiolabiliter
101.

obseruetur (seqitur ipsa regula) Anno MCCCVIlI.

Anna!. Ord. S. Pauli Eremitae Libr. 1. cap. 5. p.

Továbbá: Eggerernél: 80,101-103.
279DL 13288: I439-ben Albert király Talloucz-i Mathko dalmát, horvát, szlavon bánhoz, a királyi kamarák ispánjához. Szigorúan meghagyta nekik egy másik oklevél ben, hogy a Buda melletti Szent Lőrincről elnevezett pálos kolostornak és szerzeteseinek a minden esztendőben pünkösd tájárt ott tartatni szokott capituIum generale idejére annyi sót adjon ki
alamizsnak éppen, amennyit Zsigmond királyrendelkezése
alapján eddig is minden évben kaptak. Meghagyja, hogy e rendelkezését, mint a sókamarák comese pontosan hajtsa végre. A szöveg alatt pecsét. A szöveg szélén jobbra és a pecsét alatt:
De commissione domine regine.
_
280Gyöngyösi Gergely: 1. Remete Szent Pál Remete Testvéreinek élete, ford. P. Árva Vince, Csanád Béla, Csonka Ferenc.
bev. tan. V. Kovács Sándor. Fráter György Alapítvány, 1998.
281Gyöngyösi Gergely emellett még egyebet is készített: rendi jegyzékeket
(Invertarium), jogtudományi
kommentárt
(Declarationes) stb .. Gyöngyösi 1545-ben hunyt el, 73 éves korában. In: Varia Paulina 111.Gyöngyösi Gergely 1. Remete
Szent Pál Testvéreinek Élete
282Latin név használata: Gregorius Gengyesinus, Gregorius de Gengees
283Kelt Esztergom, 1521. április 19-én, Bakócz Tamás esztergomi érsek, (1495-1508) DL 34464
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központjának szerepét. A káptalanon választották generális perjelüket, aki kinevezte helyettesét (v i c ari us gen era 1 i s) és a monostorok perjeleit.
Az általános generális megválasztásának
ideje kezdetben halálig szólt, majd később 4
284
évre korlátozták.
Azokat a generális perjeleket, akik a rend számára megfelelők voltak és az
egészségi állapotuk is megengedte, visszaválasztották.
1327-ben mintegy 30 monostoruk'"
volt, a Zsigmond-korra286és287 ez a szám megduplázódott.
1342-ben Miklós szentléleki perjel lemásoltatta XXII. János pápának azt a köziratát,
mely tartalmazza a Regula jóváhagyását, és azt, hogy rendfónököket is választhatnak.
1367-ben Nagy Lajos288 kérésére került sor a rend újabb pápai jóváhagyására,
ami lehetővé tette a továbbiakban a megyéspüspökség'"
joghatóságától
való önállóságukat.
1371-ben András rendfőnök a rendi tanács atyáinak beiegyezésévei
Tamás esztergomi érsek úrnak bemutatta V. Orbán pápa pünkösd keddjén kiadott bulláját, mely a Pálos-rend
ellenfeleiről szól, és kérte, hogy hirdesse ki a bullát. Ugyanezen évben megkapta a rend XI.
Gergely pápa .Jvlare magnum" kezdetű bulláját/9o és mindkét pápa megerősítette a remeterendet.
Nagy Lajos 1381-ben megszerezte Velencéből Remete Szent Pál földi maradványait,
és az ereklyér " a pálosok központjában, a Buda melletti Szentlőrincen helyezték el. Néhány
év múlva már tucatnyi !)-émet monostor alkotta a német tartományt.
A 13_ sz. végétől Szlavóniában, a tengerparti Horvátországban
és Isztriában is létesül292
tek monostoraik. A többségében nemesi
alapítású korai kolostorok között rövidesen feltűn-

284Az általános generális kinevezése, holtáig szólt ezt 1439-ben IV. Eugén pápa a rend kérelmére 4 évre szorította.
285Jánki László kalocsai érsek István rendfónök segítségével összeírta Szent Pál testvéreinek számát. XXII. János pápának
(1316-1334) tettjelentésében
30 házról és házanként 20-\5-12 testvérről számolnak be.
286DL 6\4\ oklevéJről:'Ú73-1402"1.
Lajos királya pálos-rendi remetékre fordítva figyelmét úgy találta, hogy ők és remeteségeik, amelyeket király elődjei, nemesek és más Krisztusban hívők alapítollak és lát/ak el birtokokkal, a nyugtalan idők,
a tatárok és más barbár népek dúlása, a királyi koronátói elpártoltak dölyfe és kegyetlen üldözése miatt némely okleveleiktől megfosztattak, kérésükre, nevezetesen Gergely, a Gyosgywr-i (Dyosglewr/ vár melletti) Krisztus Teste kolostor perjele
kérésére megengedi, hogy valamennyi birtokukat, falvakat, földeket, szőlöket, malmokat, erdőket és minden néven nevezendő ingatlant, amelynek már 40 éve, vagyis a törvényes elévülés idejét meghaladóan birtokában vannak, a jövőben minden pereskedés nélkül örökösen bírhassák, s őket sem perben, sem peren kívül ne kényszerí th essék, hogy ezekre a birtokaikra vonatkozóan okleveleket mutassanak be. Átírva a budai káptalan 1402. július 3-án kelt oklevelében. MOL, (AP
Privilegiales f. I n.l) - Az átírás 18. századi másolata ugyanezen ajelzeten. Átírva még Zsigmond király 1424. május 25-én
kelt oklevelében DL 8814 (AP n. 4) jelzet alatt, valamint ennek 18. századi egyszerű másolatai: DL 8815 (AP Pest f.18
n.4)"
2871419-ben "Visegrád (Wissegrad). Zsigmond király Péter pálos rendfónöknek (prior general is) a rend Gwncz (Göncz) közelében levő Szűz Mária és Szent Katalin, továbbá Ezen-i Fülöp és Jakab apostolokról nevezett, valamint Dedes-i Szentlélek kolostora nevében előadott kérésére oklevelébe foglalva átírja és megerősíti Erzsébet királyné 1384. június 2-án Budán
(BLÉ V [1985) Regéc 6I.!) Mária királynő ugyancsak 1384. június 2-án Budán kelt oklevelét (BLÉ V [1985) 584) továbbá
saját brandenburgi őrgrófként kibocsátott 1383. október 29-én kelt (BLÉ V [1985) 584) továbbá római királlyá választása
után kibocsátott 1406. december 31-én kelt (BLÉ V [1985) 585-586) oklevelét. - Hártyán, a hátoldalon rányomott pecsét
nyomával az oklevél jobb felső szélén Commissio propria domini regis kancelláriai jegyzettel." DL 8825
288Megjegyz.: A Zöld-kódex alapján 1381-es év a keltezési időpont. Nagy 1. Lajos (1342-1382) adományozza az örményesi
kolostort a pálosoknak: "A zalai konvent tanúsítja, hogy 1. Lajos király 1381. március 21-én középpecsét alatt kibocsátott
parancsára Chapy-i András fia Péter királyi ember és Vencel zalai custos április 27-én beiktatták a Zala megyei Ewrmenus
(Örményes) "Erényes" birtokba a pálos remetéket. XV. századi egyszerű másolat, papír, szakadt, mellette XVIII. századi
egyszerű másolat. A keltezést utólag javították 1382-röI1381-re."
DL 6763
289XXII. János pápa engedélye alapján első Remete Szent Pál testvéreinek nem kell megjelenniök az egyházmegyei zsinatokon. Hasonlóképpen nem kell dézsmát fizetniük ama szőlők után, melyeket saját maguk művelnek. Mindezeket és az
előbb mondottakat is megerősítette VI. Kelemen és V. Orbán. In.: Gyöngyösi Gergely: 1. Remete Szent Pál Remete Testvéreinek élete, ford. P. Árva Vince, Csanád Béla, Csonka Ferenc. bev. tan. V. Kovács Sándor. Fráter György Alapítvány,
\998.

290Tertullianusértelmezte először: Egyébként pedig az a hajó az Egyháznak volt előképe. Az Egyház is a tengeren - vagyis e világon - hullámok, vagyis üldözések és megpróbáltatások közt hányódik, míg az Úr mintha aludnék - ez türelmének jelképe - ,míglen a végső időkben a szentek
imádságai által felébresztve megfékezi a világot és visszaadja övéinek a nyugalmat." (Kühár F.
Ford.)
291ereklye (latin reliquia, maradvány) A keresztény vértanúk, ill. szentek maradványai és mindazon tárgyak, amelyek Jézus
Krisztussal vagy a szentekkel kapcsolatba hozhatók. Az ereklyéket templomokban oltárokba építették be, vagy azokra helyezték, általában díszes kivitelű ereklyetartókba foglalták.
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nek a királyi alapítások is (1270-94 Pilisszentlászló-Kékes, 1287 Pilisszentlélek), melyeket
már 1294-ben kivettek az egyházmegyei fennhatóság alól. Természetesen, a XIV. század elejétől már a főurak és főpapok is kolostoralapítókká váltak, szerte az országban is. A 14-15.
században élte egyik fénykorát a magyar alapítású szerzetesi közösség: a Pálos-rend, a "fehér
barátok.,,293
1425-ben Zsigmond királ/94 a Pál os-rend iránti tiszteletből az összes magyarországi
pálosrendházakat és kolostorokat abban a kegyben részesíti, hogy bármely nemes vagy báró,
vagy más helyzetű személy javait, éspedig birtokait, falvait, művelt és nem művelt földjeit,
erdőit, rétjeit, malmait, vizeit, halastavait, szőlőit és bármely más birtokjogait életében vagy
halála esetére a pálosokra hagyhatja.

2920rdinis S. Augustini in Thurul, idest Patribus diui Pauli primi. Eremitae, D. Augustini Ego iam Belae IV. regis
temporibus luculentam Sarospatakini mentionem inuenio in litteris eiusdem regis, ex ipso prototypo a me exscriptis, qui ob
remedium et salutem animae suae fratribus Ordinis S. Augustini in Thurul, idest Patribus diui Pauli primi Eremitae, D.
Augustini reguiam profitentibus, quatuor mansiones vinitorum suorum, villam inter Potoch, et Olosz positam donat, litteris
manu Smaragdi, electi Colocensis, aulae regiae Vice-Cancellarii
signatis. MCCLvll.";
2. A Kőkút (Köveskút) l 307-ből
tudunk egy birtokadományról.
Így tehát a "köznemesi" alapításra csak tévesen lehet következtetni a "Kőkúti Saul-fia Turul" említéséből. Kaprinai Hung. Dipl. P. II. P 205. MS. Andreae Mosoczy.
2931368_ban: Róma. II. Idus Marcii. V. Orbán pápa megerősíti a Pálos-rendet szabályzatában és öltözékében, mert bár megújította előde, XXII. János pápa privilégiumát, aki engedélyezte a magyarországi pálos rendfónöknek és szerzeteseknek
és
a világ más részein élő, Ágoston reguláját követőknek, hogy Szent Ágoston reguláját megtarthassák, némely kíváncsiak és
együgyűek ócsárolták a rendet, mivel a nevezett privilégiumban a megerősítés szó nem szerepelt. XVl ll. századi egyszerű
másolat, papír. Theiner II. 85. p DL 8809
294DL 11704. Eredeti, hártya, mell ette egy darab egyszerű, 18. századi másolat és egy darab hiteles másolat.
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Zsámbék (Sambok) (első pálos perjele Váci János

295

generális helyettes).

A kolostorok száma és a tartományok: 1300-1400 között hazánkban 57, külföldön
pedig 26 kelostora volt a Pálos-rendnek.296 Mátyás király időszakában, jelenleg biztosan adatolható, a működő kolostorok száma: 69. A különböző időszakokban pálos nagy számban
működtek a Magyar Királyság területén, ami igen jelentős, figyelembe véve az ország akkori
léÍekszámát. Kürcz Antal szerint 102 kolostorunk volt (az akkori elnevezéseket használva és
, ebbe beleszámolva a 7 erdélyit, 5 horvátországit, 3 dalmáciait, 10 tótországit). Pázmány Péter
pedig már 150, sőt, Orosz Ferenc 170 kolostort említ. "A Szentiványi tudós jezsuita szerint,
az 1702-ben megjelent művében a pálosokról mondatik, hogy azoknak 21 helynökségük és
43-nál több perjelségükvolt Magyarországon.t'" A pálos monostorokat Pázmány Péter kardinális a Mária-völgyi, kolostorban őrzött régi iratokból jegyezte ki, és hozzájuk még újabb
zárdákat adott Gyöngyösi Gergely könyvecskéjéből, majd megjegyzi a lajstrom végén az emIített kardinális, hogy nem hiányoznak olyanok, kik állitják, miszerint a magyar Szent Korona
alatt a fejér szerzetnek még sokkal több kolostora is volt, amelyeket azonban ő nem ismeri.
Az 1'629. évi esztergomi zsinat okirataiból megtudható, hogy a pálosok 21 vikáriátust
töltöttek be. 298 A történészek is a pálos monostorok számát 170-re szokták tenni, ide nem
Varia Paulina lll. ford. P. Árva Vince OSP, Csonka Ferenc, Csanád Béla, 110-11 L p.
Orosz Ferenc, Synopsis, p. 373.
297 Szentiványi
tudós jezsuitának 1702-ben kinyomtatott művében (Dissertationes Paralip. Rer. merorab. Hungariae, 111112. oldalon.) azt írja a pálosokról, hogy "azoknak 21 helynökségük és 43-nál több perjelségük volt Magyarországon.
1. A
Buda melletti Szent Lőrinc helynöke alatt voltak: a pilisi, kékesi (Borsod megyében) s veresmarti perjeségek. 2. A
márianosztrai helynök alatt: a renai, máriavölgyi, tornaljai és az elefánti perjelségek. 3.A diósgyőri helynök alatt: a dédesi
és a máriamagdolnai perjelek. 4. A gornbaszögi helynök alatt: a nyárádi (ennek a Kurittyán birtok felé eső romjai máig is
látszanak) és a háromhegyi perjelek. 5. A sajóládi helynök alatt: a szentannai és a tokaj-i perjelek. 6. A sajóládi helynök
alatt. a sz-katalini, gönczi és fülöp-jakabi perjelek. 7.Ungvári helynök alatt: az eszeni perjel, a Tiszánál, Szabolcs megyében. 8. Bereghi helynök alatt: a máramarosi perjel. 9. Kápolnai helynök alatt: a szilágyi, szentjeromosi és a kalodvai
pejelek. 10. Erdélyi helynök alatt: a.székelyházai, pókafalvi és a szent-rnihálykövi perjelek állottak. ll. Baranyai helynök
alatt: a sz.-salvatori (a drávai kikötönél), bajcsi és a pataesi perjelek. 12. Toldi helynök alatt: a szerdahelyi (Sümeg megyében), sz.-pali, veta-hidai és mindenszenti perjelek. 13. Sz. péteri helynök alatt: a szakácsi perjel. 14. A garichi-i helynök
alatt: a sz. benedeki, s dobrakútyai (Körös megyében) perjelek. 15. A zágrábi helynök alatt: a sterczai (Tótországban), a
kamonczai perjel. 16. A csáktornyai helynök alatt: a lepoglavai perjel. 17. Gyüzd-i helynök. 18. Az örményesi helynök
alatt: az enyerei perjel. 19. A jenői helynök alatt: a sz.-jakabi perjel Zalában. 20. A csonkai helynök alatt: a porvai perjel.
21. Övesdi helynök alatt: az istriai, sz.-salvatori (tengerparton Dalmácia) czirquniczai, sz-jánosi és lykai perjelek voltak."
298 Pázmány
Péter: Opera Omnia, Budapestini, 1904. Serios Latina, Tom. VI. 548-552. p.
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számítva az egykori palesztinai, római, horvát, dalmát, isztriai, lengyel, litvániai, porosz,
orosz,299sziléziai, morva, cseh, osztrák, stájer, svéd és portugál, szintén tekintélyes számra
rúgó kolostorokat, melyek öt tartományt (magyar, német-horvát, lengyel, isztriai és svéd) képeztek. A rend vezetője, a Prior Generalis, azaz fóperjel székhelye előbb Keresztúr 1304-ig,
azután a Buda melletti Szentlőrinc-i monostor, később, a török dúlás utáni időszakban, a Mária-völgybe, a Pozsony megyei Maria- Talba300 tették át a székhelyüket.
A mohácsi csatavesztést követő török előrenyomulás tovább súlyosbította a rend helyzetét,
mivel számos, a rend életében nagy jelentőséggel
bíró kolostor került török uralom alá, vagy pusztult
el. Míg a rendnek a XV. században 170 kolostora
volt, a XVI. század második felére ez a szám a felére csökkent. A Magyarországot sújtó paphiány
azonban arra indította mind Pázmányt, mind pedig
a Propaganda-Kongregációt.l'" hogy felkarolják a
reformok ügyét. Abban bíztak ugyanis, hogya létszámában megújult Pálos-rend képes lesz kinevelni
azokat a hithirdetőket, akikre a magyarországi
missziókbarr'i" oly nagy szükség volt. Az események igazolták a várakozásokat. A hitterjesztés
szempontjainak beépítése is jótékony hatással volt
annak keresztülvitelére.

299Ballagi Aladár (1853-1928): Búcsújáróhelyek Oroszországban IWallfahrtsorten in Russland/, Budapest, 1888.
300Maria Thal = Mária-völgy zarándokhely
An. Ch. 1377. Idem Ludouicus Eremitarum S. Pauli coenobium in Maria Thal fundis auget.
Ludouicus - - Quod nos spem et deuotionem nostram, quam ad beatissimam et gloriosam Virginem Mariam habe mus, et
ad ordinem fratrum eremitarum S. Pauli, primi Eremitae, gerimus specialem, volentes claustra ipsorum fratrum eremitarum
numerositate et locis in regno nostro ampliare, Ecclesiam B. Virginis in terra Thall vocata, supra Castrum Porusthian
(Borostyan) ab ipso castro et eius iurisdictione et dominio eximendo, Ordini fratrum Eremitarum perpetuo dedimus
possidendam. - Anno M.CCC. LXXVII." Ex annalibus eiusdem ordinis ad h. annum.
30lA korabeli gyakorlattói eltérően a pálosok reformjával nem a Szerzetesek Kongregációja, hanem a Propaganda foglalkozott. Már ez is jelzi, hogy a Propagandát milyen elképzelések vezérelték a pálosokkal kapcsolatban.
302A pálos misszionáriusok nagyobb terjedelmű jelentéseit - más rendekhez tartozó hithirdetők beszámolóival együtt Tóth István György adta ki: Tóth, I. Gy. (ed.), Relationes missionariorum de Hungaria et Transilvania 1627-1707, RomaBudapest 1994. A II. világháború előtt Galla Ferenc egyháztörténész feldolgozta a pálos missziók XVII. századi történetét.
Sajnálatos módon műve kiadatlan maradt. A kéziratot ismerteti: Fazekas, 1., "Galla Ferenc »Pálos missziók Magyarországon« című kiadatlan munkája", Lásd még: P. Árva Vince (szerk.), Pálos rendtörténeti tanulmányok, Csoma 1994.219-228.
p.
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A rend megúj~ának
fontos részét képezte a képzés reformja?03 A pálos rendfőnökök évtizedeken keresztül sikerrel küzdöttek azért, hogy a rend növendékei ún. alapítványi
helyekhez is juthassanak a jezsuiták híres római, bécsi, prágai és olmützi kollégiumaiban.r'"
A pálos növendékek külföldön is történő nevelése döntőnek bizonyult a magyarországi pálos missziók megszervezése szempontjából. Legfőképpen ők voltak azok, akik hazaérkezve, véghezvitték a rend megújulását, és a missziófőnökség megszervezésével- nemcsak
a kor elvárásainak megfelelően, hanem mindig, mint az elmúlt időkben is - a lelkipásztorkodásra tették a hangsúlyt.
A lengyel és a magyar pálos provincia közti szoros kapcsolat fennmaradt egészen
1784-ig. II. József a pálosok magyar tartományát Ordódy Károly fóperjelsége idején feloszlatta és a lengyelek saját visitator generalist választottak. A magyar Pálos-rend közvetlenül a
mohácsi vész előtt volt a legnagyobb kiterjedésű Magyarországon, 8 tartománnyal, több,305
mint 170 kolostorral működött. A Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Intézete által végzett, magyarországi Pálos-rend és európai kapcsolatai 1526-ig című, legfrissebb,
így a legújabb kutatási eredmény előrejelzése alapján sokkal több az adatolható kolostorok

Bakk Isrván-Bakk Erzsébet: Pálos szerzetesrend szerepe a magyar oktatásban, szerk. Gyárfás Ágnes, Miskolc: BME,
650. p. (Kiadás alatt).
304 ACGU
Hist. 1-2. Nomina Alumnorum Collegii Germanici et Hungarici, 1-11.A magyar vonatkozású bejegyzéseket Veress Endre adta ki: Veress, András (ed.), Matricula et acta alumnorum Collegii Germanici et Hungarici ex Regno Hungariae
oriundorum, vol. 1. Matricula (1559-1917), Budapest 1917.
305 A magyarországi
Pálos rend és európai kapcsolatai I 526-ig, Témavezető: E. Kovács Péter. MTA Történettudományi
Intézete A támogatás összege: 3,000 E Ft. Kutatási időszak: 2001-2003 OTKA ny. szám: 34676. Az előzetesen leadott kutatási terv értelmében megtörtént a Magyar Országos Levéltár E, szekciójának az átnézése. Erre azért volt szükség, mert
számos alkalommal a Mohács előtti okleveleket átrnásolták későbbi dokumentumokba.
A gyűjtés során ez a feltételezésünk
messzemenőleg bebizonyosodott, és számos újabb adattal és oklevél lel bővült a gyűjtés. Elsősorban gazdasági vonatkozású
okleveleket találtunk másolatban, amelyek a Pálos Rend eddig kevéssé kutatott aspektusai ra is konkrét adatokkal szolgáInak. Szárnos olyan irat is előkerült, amelyek eddig ismeretlen, pálos birtokokról és kolostorokról szólnak. Ez utóbbiakat
összehasonlítottuk
a Művészettörténet KutatócsoportPálos
munkacsoportja által ismert adatokkal, és örömmel állapitottuk
meg, hogy gyakorlatilag egyik adatot sem ismerték. Ez is bizonyit ja a mi rnegközelítésünk fontosságát. Jó ütemben halad,
de nem zárult le az okleveles anyag számitógépre vitele, számítógépes adatbázis kialakítása. Az adatbázis első olvasatban
elkészült. Ez tartalmazza valamennyi feltárt oklevél regesztáját. Rómában a munkacsoport tagjai találkoztak a pálos rend
generálisával, a Rendi Generálissal, aki nagyban segítette a csoportot, hogy lengyel adatokkal is ki egészítsük adatainkat. (A
Magyarországon Il. József által feloszlatott pálos rend Lengyelországban ma is virágzik.) A kutatási eredményeket
Eördögh István és E. Kovács Péter ismertette több konferencián, belföldön Szegeden, továbbá külföldön, Lengyelországban, Krakkóban és Varsóban, Ausztriában, Grazban, Olaszországban, Rómában, és a portugáliai Portóban is, mert a pálos
rend a középkorban sajátos módon Magyarország mellett éppen Lengyelországban
és Portugáliában virágzott. A legnagyobb
303
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száma, mint amit a fentebb említett szerzők említenek.i'" .Pálos Rend eddig kevéssé kutatott
aspektusaira is konkrét adatokkal szolgálnak. Számos olyan irat is előkerült, amelyek eddig
ismeretlenpálos birtokokról és kolostorokról szólnak. Ez utóbbiakat összehasonlítottuk a Művészettörténet Kutatócsoport pálos munkacsoportja által ismert adatokkal, és örömmel állapítottukmeg, hogy gyakorlatilag egyik adatot sem ismerték. "

Orosz Ferenc: Orationes Regum et Principum

Orosz Ferenc: Pálos rendtörténeti

könyve
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Boldog Özséb

A Pálos-rend alapítóján, Boldog Özsében kívül néhány kiemelkedő pálos utód: Benedek, és István, András nostrai és__Gergely diósgyőri perjel 1373 táján; Báthory László307
gondot az okleveles anyag összeolvasása jelentette, de ezt folyamatosan elvégeztük az év folyamán. A javításokat folyamatosan végezzük, az eredeti oklevelek másolatai! CD-ramra visszük, hogyaszakembereknek,
akik érdeklődnek a téma után,
rendelkezésére álljanak a dokumentumok, legalább elektronikus formában. A feltárt forrásanyagot oklevéltár formájában is
közreadjuk,
a kötet nyomdai
kiadásának
előkészítése
is megkezdődött,
az oklevelek
begépelése
megtörtént.
<http://www.otka.hulindex.php?akt
menu=2882> 2008.október 28.
307Megjegyzés: .Báthory (Bátori) László a pálos szerzetnek Buda-Szentlőrinc-í
tagja, hihetőleg Erdélyben a Báthoryak előkelő családjából származott. A hittudományoknak
élt, és meghalt Eggerer szerint 1456. febr. 27-én. Gyöngyösi Gergely
szerint pedig még 1484-ben is élt. Arcképe a Nemzeti Múzeumban, festette egy Szentl6rinc-i pál os 1456-ban." A pálosok
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(megh. 1456.); Bakk Mátyás Fehéregyháza perjele az Árpád sír őrzője, Bak Péter (1308)
kalodva perjele, Gergely, volt esztergomi kanonok, kinek 1479-ben történt halálát még Má
tyás király is megsiratta; Gergely, kit a törökök 1473-ban megöltek; Tatai Antae08, ki Velencében nyomatta ki a rend Missale309 könyvét; Dénes, a jeles kőfaragó (1484); Zákoly János,ki
váradi ~üspökből lett remete (megh. 1494.); Bakk István híres hitszónok, tanár (megh.
1517)31 Csanádi Albert, a kitűnő szónok (megh. 1492.); Dénes, korábban egri püspök; Lő'
rinc, ajeles festő (megh. 1522.); pálos írok: Szombathelyi Tamás, Hadnagy Bálint, Gyöngyösi Gergely, Fráter György, bíbornok (megh. 1551.) stb.
A kolostoraik környékén jól szervezett és virágzó gazdaságok, grangiák (g ran II m:
gab o nam a g) működtek; ezekben kertművelés folyt, malmok épültek, ostya- és kenyérsütők, sajtot készítettek, szőlő- és bortermelésük kiváló volt, és a legtöbb mellett egy, vagy több
halastavat is létesítettek. Ezen gazdaságok felszámolásával az országunk termelése is visszaesett. A török időkben és az azt követő korszaktól napjainkig a Pálos-rend kiemelkedő személyiségei voltak: Fráter György, Benkovics Ágóst, utóbb váradi püspök; Cseppelényi György,
Eszterházy Imre, Kéry János, Széchenyi Pál, utóbb kalocsai érsek, Ányos Pál,3)) Verseghy

évkönyveiből tudjuk, hogy fordította nyelvünkre, számos szent életén kívül, az egész Szentírást. A kézirat közhit szerint a
múlt században az elefánti pálos klastromban még létezett. Ezen kódexet 1782-ben a nagyszombati klarisszák megszüntett
kolostorából Fába Mátyás kapta, kitől az 1820. máj. 29-i ajándékban a tinnini püspök, Jordanszky Elek birtokába jutott. Ezt
nevezzük Jordánszky-kódexnek
(1516-19), magába foglalja: 1. Mózes öt könyvét. (Az elöl hiányzott részből két levél,
mely az 1. könyv első negyedfél részét tartalmazza, Nagyszombatban
Jankovics birtokába jutott, és ennek gyűjteményével
együtt a Magyar Nemzeti Múzeumba; a többi 22 levél Csemez József fógimn. tanár birtokából I 880-ban Esztergomba, került, és ezzel a kódex közel teljes.) 2. Józsué könyvét. 3. Bírák könyvét. Ezen részei a kódexnek 1519-ben írattak. 4. A négy
evangélista. 5. Az apóstoloknak járásokról való könyvet. 6. Az apostoloktól írt episztolákat. 7. Szent János evangélistának
látásáról való' könyvet, Jelenleg az esztergomi prímási könyvtárban őriztetik. Kiadta még a Régi Magyar Nyelvemlékek
(RMK) V. kötete A Jordanszky-kódex
bibliafordítása címmel Toldy Ferenc; a régi nyomtatványt az eredetivel összevetette,
a Csemez-töredékkel kiegészítette, és előszóval ellátta Volf György, Budapesten, 1888-ban.
308Antonius de Tata: a nevéből következtetni lehet: tatai, azaz Komárom megyei származású, s magyarországi pálos szerzetes volt. l454-ben szerzete számára Breviáriumot szerkesztett, melynek egy a XVI. század elején nyomatott csonka példánya a lepoglavai zárdából került a Budapesti Egyetem Könyvtárába. Megvan ugyanitt az 1540-ben, Velencében nyomatott
másik példány is, mely azonban már javított és változtatott kiadás. Könyvszemle Ill. 23. Knauz, Libri Missales 98. 100.
309Misekönyv: (missale) a régiegyház
szertartáskönyvei
a mise szertartásait teljesen nem tartalmazták, hanem csak azt,
amit az áldozópapnak kellett imádkoznia vagy mondania, azért az Istentisztelet alkalmával más könyvek is szükségeltettek,
nevezetesen antifonarium, azután a lectionarium és az evangeliarium.
Az egyes, a miseáldozat alkalmával használt minden
könyv misekönyvnek neveztetett. Könnyen érthető, hogy ezt a négy külön könyvet szükséges volt egyesíteni azon helyek
és alkalmak miatt, amikor és ahol az áldozópap a diakónus és a szubdiakónus segédlete nélkül misézett, ezt az egészet magában foglaló szertartáskönyv azután teljes M.-nek s később egyszerüen M.-nek neveztetett. "Az ily részletes könyveket
egyesítő teljes M.-ek már jóval a tridenti zsinat előtt mindenütt léteztek, de, jóllehet a Gergely-féle szertartás szolgált nekik
alapul, egymástól igen elütő, oly sok hozzáadással bővítve, hogy az egység tekintetében az újjászervezés után való vágy
mind hangosabban megnyilvánult,
nemcsak a baseli és kölni, hanem a tridenti zsinaton is; az utóbbin e célból a zsinati
atyák a 18. ülésben bizottságot neveztek ki, mely azonban a reá bízott munkát nem fejezhette be, amiért is a 25. ülésben
határozatba tették, hogya breviárium, rituálé és M. a pápára bízassék. Ez a munka V. Pius alatt fejeztetett be; aM. új kiadása 1570.júl. 14-énjött ki, ezt követte két revízió vm. Kelemen és VIlI. Orbán pápa alatt."
310Megjegyzés: Rövidesen önálló tanulmányban emlékezünk meg F. Stephanusról, a magyar pálos atyáról.
311Ányos Pál István (fajszi nemes), pálos szerzetes és gimnáziumi tanár, szül. 1756. dec. 8. Esztergom, Veszprémmegyében; egy ideig Komáromban nagyanyjánál neveltetvén, Győrbe, s utóbb Pápára küldték iskolába. 1772-ben szerzetbe
állott Első Remete sz. Pál Mária-Nostra-i klastromában, Hont-megyében,
hol is a Pál nevet vette fel. l773-ban a nagyszombati egyetemre küldetett tanulását folytatni, hol 1776-ban bölcselettudorrá avattatott. 1777-ben az egyetem Budára tétetvén át, itt folytatta hittudományi tanulmányait, s ezek elvégeztével 1781. nov. a felsőelefánti klastromba, Nyitra megyébe, és az ottani próbaév elmúltával 1782. okt. a szék-esfehérvári gimnáziumhoz tétetett át az első osztályt tanítani. 1784. júliusban betegen Veszprémbe vitette magát, hol szept. 5. víz-kor vetett véget életének.
Életében csak néhány alkalmi munkája látott világot:
1. Igaz hazafi, azaz: Károly Antal úrnak jeles példával megmutatott hazája szerelme. Pest, 1778.
2. A szép tudományoknak áldozott versek a budai királyi universitásnak felszentelése alkalmatosságával.
Buda, 1780. (Az
egyetem száz éves jubileuma alkalmából I 880-ban újra kinyomatott külön, és a Hon 119. sz.-ban is megjelent.)
3. Az Orvosi Oktatások szerzőjéhez. Pest, 1778. (Rácz Sámuel prof-hoz, ennek idézett munkája második kiadása előtt.)
4. Kártigám nevezetes írójához. (Dobokai Sárközi István álnév alatt, a Kártigám 1780. 2. kiadása elött.)
5. Nagymélt. gróf Eszterházy Pálnak pécsi püspökségre lett emeltetését ünneplő versek. Pest, 1781.
6. Énekek könyve, szükséges Iitániákkal és imádságokkal a magyar ker. katholika anyaszentegyház
szolgálatjára. Pest,
1785.
ő
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Ferenc, Virág Benedek, Ordódy Károly, Szabó László, Gyéressy Béla Ágoston, Bolváry Pál,
Arató László, Árva Vince. A rend tagjai között az elmúlt 536 (1250-1786) év alatt több mint
300 szentéletű pálost (P álo s Min den sze n tek) tartanak számon a rendi évkönyvek:
Cseppelényi Török Márton, Szvetana Miklós vértanúkat, Bársony György vértanút, Jámbor
Ferenc, Báthory László, Angyal Tamás hitvallókat, Boldog Özsébet, Boldog Istvánt, Boldog
Lőrincet etc.
Szent Ágoston a zsolozsma szentleckéjében így fogalmaz: "Nem ők szorulnak a mi
ünneplésűnkre, hisz az égben az angyalokkal együtt örvendeznek. De örülnek nekünk, nem, ha
tiszteljük csupán, hanem, ha utánozzuk is őket. Ambár ha tiszteljük, csak nekünk használ, nem
nekik. De tisztelni és nem utánozni őket: hazug hízelkedés ... " (Sermo in Natali Viginti
Martyrum).

----_.

Pálos Mindenszentek

Aquinói Szent Tamással

7. Ányos Pál munkái: Bécs, 1798. (M.-Minerva l. kötete. Ányos maga gyűjtötte össze munkáit, és azok elébe ajánlólevelet
is iktatott barátjai hoz, mely munkái előtt csakugyan olvasható is; ezeket Bacsányi még többekkel bővítve kiadta, a szerző
életrajzával és arcképéveI)
8. Ányos Pál költeményei. Jegyzetekkel és életrajzi adatokkal ellátott bővítet! új kiadás. Kiadja Abafi Lajos, Bpest, (1875.
Magyar Könyvesház. l. 4. 5.)
9. Egyházi beszéd 1783. Kiadta Csaplár Benedek. U. ott, 1888.
10. Ányos Pál elmélkedései, melyeket a székesfehérvári kir. oskolákbeli ifjúsággal a háromnapi lelki gyakorlat folytán tartott 1783-ban. Közrebocsátotta Csaplár Benedek Ányos erkölcsi méltatását tartalmazó Függelékkel.
U. ott, 1889. Megjegyez.: A többi Írása megtalálható a RMK köteteiben.
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Karcsú Antal Arzén szerint "A rend /
tagjai kozűl l kardinálist, 4 érseket (tudniillik 2
esztergomi, 2 kalocsai), 22 püspököt (nagyvárad 2, váci 2, veszprémi 2, pécsi 1, csanádi 1,
zágrábi 3, szerémi 4, tinnini 1, scardonai 2,
sardicai 1, epiphaniai 1, liviniai (Lengyelhon.)
1, főpásztori általános helyettest 3 (1 esztergomi, 1 kalocsai, 1_egri) 5 prépost, 4 apát, 4 kanonokot, és egy fehérvári őrt adott az egyháznak. ,,312 Többek pedig az irodalom és tudomány művelése körül szereztek érdemeket.
A Magyarok

Nagyasszonyának

Szik/atemp/oma.313

(Magyar Panteon) Árva atya felújítási munkája után 1989.

312
313

Karcsú Antal Arzén (szerk.): A szerzetesrendek egyetemes története, Pest, 1867.217. p.
Árva Vince: Nagyasszonyunk budapesti szentgellérthegyi sziklatemplomának
története (Kegykép)
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"A rendnek az idők során zárdája volt Palesztinában, Isztriában, Lengyelországban,
Litvániában, Poroszországban.
Sziléziában,
Morva- és Csehországban,
Oroszországban,
Ausztriában, Stájerországban,
sváb földön, Portugáliában
stb. Európában összesen 207 kolostora volt. "

Személyi állomány
151 felszentelt pap

- 1987. év végén166

86 kispap

93

67 fogadalmas testvér

71

25 klerikus újonc

23

7 kisegítő testvér újonc

10

13jelölt

18

Összesen: 359 fő

381

Néhány yatistiikai adat 1987.február 4-én: A lengyel kolostorok száma 15; Róma 1;
Jugoszlávia 1; NSZK 3; Ausztrália 1. Osszesen 25 ház. Napjainkban - Magyarországon kívül
- Lengyelországban, Németországban, Olaszországban, Fehéroroszországban, Ukrajnában,
Horvátországban, Szlovákiában, Csehországban, Belgiumban, Kamerunban, Ausztráliában, a
Dél-Afrikai Köztársaságban és az USA-ban, 54 rendházban több száz szerzetes él.

Lepoglava.
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A zarándokhelyekről

Az (lreg)-hegyi Szent Jakab egyháza: Bálint, pécsi püspöki kormányzó okleveJe
1386-ból:
.
" Pécs, Octobris d. 4. Bálint bíboros írja (aki a pécsi püspökség kormányzója) mindazon hívőknek, akik a Pálos-rend (Ireg)-hegyi Szent Jakab egyházát a pécsi egyházmegyében
az oklevélben felsorolt ünnepeken és ezek nyolcadain felkeresik és bűneiket meggyónják, 1év
iétyez. ,,314
ocsanatot engeae
80 nap büun bocsá
A hazánkban kialakult zarándokhelyek elsősorban magyar szentek sírjánál, Székesfehérváron voltak, de több kolostor vált olyan szakrális központtá, amelyet tömegek kerestek
fel, de ilyen zarándokhely Fehéregyháza, ahol Árpád sírja is található. A zarándokok a kereskedelmi utak mentén haladtak. Az utazás kezdetekor a helyi pap áldotta meg a zarándokokat.
Többnyire csoportosan indultak el, így jobban kivédhették az útonállók, vagy a vadállatok
támadását. Külön menedékházak nyújtottak pihenési lehetőséget az utazás alatt, a célhoz érve
pedig sokféle szálláshely várta a gazdagokat és a szegényeket egyaránt. Törvényben szabályozták, hogy a zarándokokat meg kell vendégelni, és szállást kell nekik nyújtani, ingyen. Két
főközpont alakult ki, az _~gyik Jeruzsálemben, vagyis egész Szentföldön, a másik pedig Rómában.
/

Santiago de Compostella

Az idők során más zarándokhelyek is "keletkeztek", mint amilyen Compostella az
Ibériai-félszigeten, Szent Jakab sírjánál. Szent Mihály arkangyal zarándokhelyei: Monte
Gargano Itáliában, vagy Mont Saint-Michel Normandia partjainál; ezek mind egy-egy csodás
esemény színhelyei. Természetesen, gondoskodtak a külföldre haladó magyar zarándokokról
is. Zarándokházat alapítottak Jeruzsálemben, s hogy az odafele vezető úton is legyen pihenőhely, egyet Konstantinápolyban. Természetesen Rómában is volt magyar zarándokház, amihez Ravenna is csatlakozott. Ezeket a magyar király felügyelte. A magyarok német területre is
szerettek járni. Aachen-be például minden hetedik évben egész sereg zarándok kelt útra, hogy
Péter és Pál apostol ünnepén megnézze az ottani híres ereklyéket. Aachenben Nagy Lajos külön kápolnát is építtetett a magyaroknak. 1475-ben fe lj egyezték, hogy egy magyar püspök
314Eredeti, hártya, mellette 17. és 18. századi egyszerű másolatok,
gások a hártya alsó részén." OL 7222

186

rózsaszín-zöld

pecsétzsinór,

3 függőpecsétre

utaló bevá-

egyenesen IV. Sixtus pápa előtt büszkélkedett azzal, hogy milyen sok magyar zarándokol
Rómába. 1445-ben pedig VII. Károly francia király, királyi embere azt írta a magyarokról,
hogy olyan gyakran járnak zarándoklatokra Itáliába, hogy többen, mint bárki más. A római
Szent Társulat anyakönyve is tartalmazza ezt. 1446 és 1523 között 1253 magyar vonatkozású
bejegyzés található, s a könyv név szerint 3833 embert említ, akik adományt adtak, hogy felvétessenek ebbe a kötetbe.
Pálosok a Szentföldön
Zulárd János (J o han n esZ u 1u ard us 315),a Szent Sír lovagjainak tagja írja, az
1578-ban megjelent naplójában: "Fuit etiem magna Ecclesia fabricata per Sanetum Helenam;
cum uno Monosterio bene dotato a seranissimo Rege Hungariae, quod in habitat magna
multitudo Monachorum Hungarorum Ordinis S. Pauli Primi Eremitae. / Volt itt (a Táborhegyen) Ilona császárnő által emelt nagy templom, a magyar király által jól dotált monostorral, melyben Első Remete Szent Pál rendjének sok szerzetese lakott." II. András, Palesztinában tartózkodásának idejében a kelostort adományokkal látta el.3\6 A király ténylegesen keresztes hadjáratot vezetett a Szentföldre, aki evégből a Hierosolymitanus "melléknevet" kapta.317 Sajnos, a k~b6{ időkben a táborhegyi monostornak nyoma vész. Zulárd János
Hierosolimytana -Péregrinatio anno 1587 könyvében: "Remete Szent Pál fiai laknak, kiket,
mint a magyar haza szülötte it ismertek" Eskandeli Máté szerzetes nevét ismerjük.v'" Ebből a
kolostorból ment Escandel Mattheus misszionárius Kínába? 19
Ausztria-Csehország
A~szöihszédos Ausztriában 1414-től Johann Neidegh báró Rannán, a Dunához közel
a pálosoknak, kolostort épített számukra, ahol ők a plébánia vezetését is elvállalták. 1459-ben
Ill. Frigyes császár Bécsújhelyen emeltetett a pálosoknak kolostort. 1722-ben a .Fiemala"
nevű kálvária hegyen alapítottak egy pálos monostort.
Ausztriai pálos kolostorok:
RANNA (Alsó-Ausztria, passaui egyházmegye)
1414
? 1672
ÚJHELY, Wiener Neustadt (AlsóAusztria)
1480 előtt
1775
Szűz Mária
1414-ben alapították az osztrák kolostort, ahol a plébánia vezetését is elvállalták a pálosok. A rannai kolostor a Duna melletti Spitztől nyugatra áll.
Újvár, Németújvár, Vas megye: Güssing, Ausztria (ma): Első Remete Szent Pálról
nevezett monostor. Alapítási éve 1453.

315Megjegyezés: Johannes Zuluardus jeruzsálemi útját tartalmazó, 1587-ben megjelent napló: Hierosolimytana Peregrinatio
246. p. Werböczy part. 2. Oper. Tripart. tit. 14. Lásd még: Ferrarius Sigismundus: Oe rebus ungariciae sac. Ordinis
Praedicatorium. Viennae, 1637.
/
316Karcsú Antal Arzén (szerk.): A szerzetesrendek egyetemes története, II. köt. Pest, 1867. 184-200. p.
317Orosz, Synopsis 272-273. p. Eggerer: Fragmen panis corvi protoeremitico, seu reliquiae annalium eremi-coenobiticorum
Ordinis Fratrum Eremitarum S. Pauli primi Eremitae, Viennae Austriae 1663. p. 58. Tóth Tihamér, Szentbeszédek Krisztus
királyságáról, Bp., 1927. S. 302. p.>
318EREMITA: " ... id est solitarius. In quo autem differt Eremita ab Anachoreta, dictum fuit in dict. Anachoreta. FR. de hoc,
antiquissimo, ac venerabili Anachoretarum statu egit O. Hieronymus in vita S. Pauli primi Eremitae, qui inter alia cap. 5.
sic ait. [Vidisse me monachos, de quibus unus triginta iam per annos clausus hordeaceo pane, et lutulenta aqua vixit.] Haec
avutem eremitica abdicatio non si ne licentia Ordinarii, vel Abbatis cum eorum benedictione permittebatur, quam Balsamon
Consueta cantica vocat. Varia eremitarum genera in Palestina. Vide Laura.
319Eggerer András: Fragmen panis corvi proto eremitici seu r.eliqiae annalium eremi - coenobiticorum
Ordinis Fratrum
Eremitarum Sancti Pauli Eremitae, Viennae, 1663.58-59. p.
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Az osztrák örökös tartományok közül először (1653) Morvaországban telepedtek le
pálosok. Itt gimnáziumot vezettek. Csehországban l680-ban, Stájerországban l663-ban nyitottak kolostort?20
Ma Csehországban 1 kolostor van 3 szerzetessel.
Monyorókerék, Vas megye - Eberau, Ausztria. Szent Berecről, utóbb Boldogságos
Szűzről nevezett monostor 1473-ban.
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Eggerer A. Annalium ...

Jézus fiad előtt
könyörögj érettünk,
mert ha nem cselekszed,
egy szálig elveszünk.
Magyarországról,
édes hazánkról,
ne felejtkezzél
el szegény magyarokról
(pálos imádság)
Lengyelország (Polonia)

Nagy Lajos királyunk bőkezűen támogatta+" a pálosokat. 1366-ban megalapította a
márianosztrai monostorukat. Márianosztráról 12 szerzetes ment az opoliai (oppelni) herceggel
Lengyelországba, ahol a Czestochowa melletti Jasna Górán 1384-ben alapították meg a lengyel tartományuk első pálos monostorát.

320Karcsú Antal Arzén: A szerzetesrendek egyetemes története, Pest, 1867.
3211. Lajos 1381-ben már el is adományozta budai városi szálláshelyét, a Kammerhofot a Buda melletti Szentlőrinc-i pálos
kolostornak Remete Szent Pál Budára hozott ereklyéi ideiglenes őrzésére. A király egyik 1381-es ok levelét is "Budán, a királyi palotánkban" C"Bude in nostro pallatio regali") megjelölésseI keltezte. A déli királyi palota megépítését igazolja a város két plébániájának határait leíró I 390-es ítéletlevél is, mely a curia regiát a Várhegy déli részére lokalizálta.
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" ... László kit Lajos magyarés lengyel király a sarmaták urává
rendelt, meghallván, a Boldog Szűznek Szent Lukács által festett (mint a
hagyomány tartja Jeruzsálemben) innen Bizáncba, azután pedig Oroszországba Belez nevű városába hozott
kép számtalan csodát eredményezet,t
ezért ő Oroszországból Opoliába
akarta átvinni. Útközben a képet
Czestochowán éjjel (J Nagyboldogaszszony templomba helyezte, másnap
folytatni akarta útját, de a képet a
legnagyobb erőlködéssel sem lehetett
a he 1ye'b o"1kitmoz diitani.. ,,323
Az első szerzeteseket
Lajos
király a magyarországi
kolostorból,
Márianosztráról
(Hont-meFei
MariaN o s tra) híres zárdábóe 4 küldte át;
öröm volt a pálos szerzetesek megjelenése a herceg előtt, ők gyümölcsöt
hoztak neki ajándékképlen.
A pálosok
lengyel
kapcsolatai'
közismertek
voltak abban az időben is, hiszen a
korabeli művelt világ tudta, hogy az egyedüli magyar alapítású rend elterjedt Lengyelországban is. A czestochowai kolostort alapító Opulai (oppelni) László nádor (Nagy Lajos király rokona) Jasna Górába pálosokat telepített Márianosztráról.
Azt, hogy mennyire jól ismerték, azt
jól mutatja Szakoli János (1466-1493) csanádi püspök története, aki bár előkelő származású
volt, lemondva méltóságáról,
Czestochowaba
vonult kolostorba, hogy a világ zajától félrehúzódva, elmélkedéssel töltse életének hátralévő részét. A pálos atyák tehát nem véletlenül kedveskedtek gyümölccsel a hercegnek, jól ismerték a rend lengyel kapcsolatait.r" Nagy Lajos
király 1352-ben Márianosztra építésében is segítette - a magyar alapítású és az általa nagyon
kedvelt - pálos szerzeteseket. A település a templom titulusáról, védőszentjéről
kapta nevét:
Maria Nostra = A Mi Máriánk. A bőkezű királynak köszönhetjük
a máriacelli kegyszobor
művészien faragott hajlékát, illetőleg a távoli, Rajna menti Aachen dómjának magyar kápolnáját.

322Árva Vince: Nagyasszonyunk budapesti szentgellérthegyi sziklatemplomának
történele (Kegykép) p. 10.
J2JJoseph Lompa: Geschichtliche Nachrichten über das ... welches Uladiszlaus, Hercog von Oppeln ... 1382. aufgestelIt hat.
Warschau 1860. 6-10. p.
324Historia Palatinorum Regni Hungariae, Tyrnavie, 1760.74-75. p.
325Kisbán Emil dr. szavai: "A lengyelek nem' feledkeztek meg ... egykori bölcsöjükről. Ragaszkodásuk a magyarok iránt
mindig megható volt. Magyar eredetükre mindég büszkén gondoltak vissza, amit a kolostorokban található nagyszámú,
gondosan őrzött magyar vonatkozású műemlék is bizonyít (25 olajfestmény és 5 freskó). Itt őrzik a czestochowai kolostor
kincstárában a Nagy Lajos leánya-Hedvig által készített, gyöngyökkel kirakott, értékes miseruhát és Báthory István aranyveretű díszes kardját. stb."
326Blazovich László: Szeged rövid története Lásd még: Dr. Molnár Gyula szavai: .Jos. Ratzinger "A mustármag reménye"
c. művében a Szűzanyát egyetemes anyának mondja, Mater Catholica-nak. Ebben a ratzingeri koncepcióban 20 esztendő
szakadatlan folyamatában, az eddig több mint 7 ezerszer ismétlődő Medjugorje, vagy a négyesztendős
Garabandal két
ezerszeres jelenésének pedagógiája lelkileg bizonyára váratlanul, de reméljük, nem előkészületlenül hozzánk is érkező Úr
Jézus minden egyes ember szívében, láthatatlan második jövetelét készíti elő. Ez talán a legmélyebb megközelítése a Szűzanya számára oly nagyon kedves szentistváni Kárpat-medence Erdélyében Szőkefalva Mária-jelenésének
is."
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A czestochowai

kolostor oklevele

Márianosztrát segítette Hunyadi János is, a
besztercei örökös gróf és országos főkapitány bizonyítja, hogy egyrészt hivatalából kifolyólag,
másrészt László királynak a jólétéért és lelke üdvéért, azután szem előtt tartva a régi magyar királyok
gondoskodását a Bold. Szűz tiszteletére épült
Nosztra-i klastrommal szemben, a Nógrád megyei
Zob királyi birtokban, amely Damas várnak a tartozéka, egy szabad háztelket adományoz a nevezett
Nostre-i klastromnak, hogy abban szedhessék a
vámot, amelyet Lajos király adományozott a kolostornak. Megígérte egyúttal, hogy az adományt László királlyal is meg fogja erősíttetni. 327/,A kolostorok száma gyorsan szaporodott, és így képződött a lengyel tartomány.
Lengyelországi

pálos kolostorok
-/

BESZOVA, (Lengyelország, Tarnow környéke)
BRÓW, 328(Lengyelorszáf,Wloclawek körzete)
CZ~STOCHOWA (Jasna Gora), (Lengyelország)

1421

1819

1436
1382-1384

1819
Máig fennálló

KRAKÓW (Skalce), (Lengyelország)
1471-1472
MOCHOW,329(Szilézia, Lengyelország, Opole
környéke)
1398
OPOROW,330(Lengyelország, Kuto környéke)
1453
PINCZÓW, (Lengyelország, Kielce környéke)
1436-1449
WIELGOMLY, (Lengyelország, Radomskokörnyéke)
1476
WIELuN, (Lengyelország, Krakkó környéke)
1393
WIERUSZÓW, (Lengyelország, Wielun környéke)
1401

Máig fennálló

További lengyelországi

működik
Szűz Mária

pálos kolostorok

J813

működik

1819

működik

1819 Szent János ev.
1819
J819
1864

,,1759-ben a czestochowai pálosok elküldték márianosztrai testvéreiknek a híres Fekete Mária-kép másolatát, (a " C sar naM
a don n á t " a hog y 1 eng y e 1 l mon dj á k) egy lengyel pálos munkáját, mégpedig annak emlékére, hogy 1382-ben Márianosztrárol
. h at magyar pa '1os szerzetes a l engye l k o l ostor mega lapitásara.
'"
331
ment ttzen
Lengyelországban
1982-ben ünnepelték a Fekete Madonnajelenlétének
hatszáz éves
évfordulóját. A jasna-gorai
pálos kolostor első lakói 1362-ben költöztek Márianosztrárol
Czestochowába. A jasna-gorai kolostort magyarországi pálosok alapították 1382-ben, akiket
Nagy Lajos királyunk kormányzója, Ulászló opoliai herceg telepített ide Márianosztrárol.
,,332
ű

327DL 14662 1453. április. 9.
3281952-től újra működik.
3291973-tói újra működik.
33°1957-től újra működik.
331Magyar Kurír 1982. szeptember ll.
332Magyar Kurír 1982. január 28. Lásd még erről: Virág László Gábor: A Pálos Rend Boldogasszony tisztelete In: Magyar
Pálosok, II. Pálos emléknap a 750 éves Pálos Rend tiszteletére és Árva Vince atya emlékére, Budapest: MVSZ, 2009. 161167. p.
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"Csesztochowa, Orosz-Lengyelországban, Krakkó és Varsó közt, kerületi székváros,
mintegy ötödfélezer lakossal. A városhoz félórányira, hegynek menő négyszeres fasor végén
emelkedik a Fényes halom (Clarus mons, lengyelül Jaznagóra), melynek tetejét a pálosok
nagyhirű monostora koronázza. E rendház első lakóit a hont-megyei Mária-nosztrárol
telepíté ide 1382. Ulászló opoliai herceg,333előbb Nagy Lajos korában, Magyarország nádora. A szerzet itt rövid időn úgy meggazdagodott, hogy telepítése után alig száz évre már Lengyelország egy-tizenötöd részét bírta örökjogon v. zálogban. Kincseinek védelmére a különben isfontos stratégiai pontot 1500-ban kezdették megerődíteni, s ettől fogva sok ostromot állott ki, melyek közül legnevezetesebb az 1655-ki, amikor is Kordetz, paulinus perjel, dicsőségesen védelmezte meg a svédek ellen. A labirint-szerű zárda, jelenleg is, ötszögletes csillag
alakú várőrség közepén emelkedik. A külső várkapu fölött az Isten Anyja van kőből faragva, e
jölirattal: Sub tuum presidium. Felvonó híd vezet a második kapuhoz, melyen Szaniszló Ágost
király márványba vésett képe díszlik. A harmadik kapun a «hétfájdalmú szűz», a negyediken
Ulászló opoliai herceg van kifaragva, amint a Fekete szűz ikonét átadja a pálosoknak. A négy
kapun áthaladva jutunk a hétemeletes főtemplomhoz samelléje épített zárdához. A főtemplomban van elhelyezve a csodatevő kegyelemkép, mely, mint Regina Regni Polonie tiszteltetvén, egész éven át, de főképp szept. 8-án, tömeges búcsújárások célpontja. E csodatevő képet
az ájtatos hagyom~
szerint Szent Lukács evangélista festette Jeruzsálemben a Szent Szűz
ciprusfa asztalának deszkájára. A Boldogságos Szűz képe görög ízlésben van készítve, vagyis
aranyos mezőben, sötétbarnára van kifestve. Arca színéről nevezik «Fekete Madonnának» is,
melynek másolatai nálunk is igen elterjedtek, s ma is láthatók a budapesti egyetem templománakfőoltárán, az esztergomi Bakócz-kápolnában, Gyöngyösön, Lepoglaván stb. Mint szentkép
is el van terjedve, s menten fölismerhető arról a sajátságáról, hogy akármint forgassuk, nézzük bár jobbról vagy balról; Szűz Mária mindenkor a szemünkbe néz. A magyar pálosokkal
való szoros kapcsolat magyarázza meg, hogy a C.-i kolostorban tömérdek magyar vonatkozású tárgyra bukkanunk.
A templom
bejáratánál
Szt.lstván
és SzentLászló
magyar
k i r lyok
és Szent
Imre
m ag y a r k i r l y f i életnagyságú
álló
alakjai
láthatók.Azárdaelőcsarnokát
Utjesenovics
Fráter
Gy ö r gy, egy k c.Jr itt eni,
maj d s aj ó !á d i pálo spe r jel, kés ő bb
váradipüspök
és b i b ar n o k építtette.
Erre vall az a körülmény, hogy az egész pitvar kizárólag az ő életéből vett freskókkal
van borítva. A földszinti folyosókon a magyar pálosok őseinek olajfestményű arcképei őriztetnek. Ott van Szent András Zoerardus és tanítványa Benedek, a nyitrai remeték, Boldog Vác,
valamint Salamon király, pálos rendi fehér kámzsában. Az első emeleti folyosókon igen nagy
kép tárja föl azt a jelenetet, amint Nagy Lajos magyar király fényes kísérettel viszi Szent Pál
tetemeit Buda- Szent-Lőrincre. Ugyanott látható Tamás atya, amint Mátyás király előtt jövendőt mond, Eusebius esztergomi kanonok, Bertalan pécsi püspök. A második emelet folyosója
merőben csak magyar paulinusok arcképcsarnoka. Ott látjuk Dénes kalocsai érsek, Mihály
zágrábi, Péter nyitrai, István szerémi, Szabályi János csanádi, Fráter György váradi püspök
képmását, úgyszintén Szent Gellért arcképét, ki afölirat szerint «e Pal est ina Pau 1 i n
u mEr emu min
Ung ari a m p r i mus int uli tet
c o l u it». De legnevezetesebb Báthory Lászlónak, a Biblia legrégibb magyar fordítójának arcképe, melynekfölirata az
egyetlen bizonyíték arra nézve, hogy Báthory László 1457-ben halt meg. A rendi könyvtárban
vannak összegyűjtve az orosz-lengyelországi feloszlott pálos-klastromok összes könyvei, azon
értékesebbek kivételével, melyeket szekérszámra vitetett az orosz kormány a szentpétervári,
moszkvai, kijevi és vilnai konyvtárakba. A könyvtár melletti kis épületben (jelenleg gyalogsági
kaszárnya) volt e század elejéig a zárda nyomdája, melynek összes magyar tárgyú termékeit
á

á

Lompa J.: Geschichtlicbe Nachrichten über das alterhümliche Marien-Bild, welcbes Uladiszlaus,
auf dem Klarenberge Csesztochova im Jahre 1382 aufgestelIt hat. Warshau, 1860. 8-10. p.
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Ballagi Aladár Írta le a Magyar Könyvszemle 1887. évfolyamában. A zárda kincstára megfelel nevének: valóságos kincsesház. Különösen értékes benne egy szőlőtőke alakú arany monstrancia, mely 2366 darab drágakővel s 213 gyöngyszemmel van kirakva. Itt is sok a magyar
vonatkozású emlék, melyek közül kiválóbbak Báthory Istvánnak kardja és feszülete, valamint a
Hedvig királyné, Nagy Lajos leánya által a klastromnak ajándékozott szebbnél szebb, drága
gyönggyel és aranyfonállal kivarrott domborművű misemondó ruhák. ,,334
A pálos szerzet a mai napig fennáll Lengyelországban. Az 1786-évi esemény előtt
Szaniszló Ágost lengyel király sürgetésére egy 1784. december 3-án kelt apostoli brévéjével a
lengyel rend tartomány a többitől elkülönült. Saját látogatót választhatott 1785-től, ki egyben
az egyik zárdának a perjele és egyben az egész rendtartománynak a feje. ,,A rend elöljárója
Csesztokhovában lakik." Az 1862-ben kiadott szöveg szerint: "Catalogus Officialumae
Residentium Patrum ac Fratrum Ordinis Monarchorum S. Pauli 1. Eremitae" szerint a rendnek 12 zárdája van, csak a csesztokhovai kolostor népes, a többiben csak néhány szerzetes
van.
Budapest Egyetemi (Pálos) templom.

334

Karcsú Antal Arzén (szerk.): A szerzetesrendek
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egyetemes története, Pest, 1867.236-240.

p.

A Duna- és Rajna-mente és a mai Németország területén élő pálosok

A magyar Pálos-rend 1340-től van jelen német területen, nevezetesen az
andenhauseni, hallei, áwéi, és a baseli kolostorok elfogadták a magyar Pálos-rend szervezetét
és életmódját. Az új tartomány gyors fejlődésnek indult. Miklós rendfőnök a német fejedelem
segítésével több kolostort alapított, mint például a lagnauit, a tannheimit schvöbisch Hall közelében és a pasleit, szám szerint tizenhatot. A Rajna vidékén a baseli, constanci és a
strassburgi megyék területén éltek még remeték. 1. Péter kormányozta a pálosok szerzetét a
német területről két követet küldtek (Rudolf Mezeller, Hermann Tennebach rendtárs) a Sz.
Lőrinc-i kolostorba tartott egyetemes káptalanra, hogy ott a szerzeti szabályokat, a rend nevének felvételét, remete Szent Pál szervezetébe való belépésüket kérjék. 1345-ben már Miklósnak, a rend kormányzójának 16 monostorról tesznek jelentést, és továbbiakat alapítanak. II.
Péter rendfőnök elsőnek maga rendszeresítette a vizitátorokat Német-, Szlayón-, Horvátországban. 22 konvent je és háza lett a rendnek, melyeknek nagy része azonban a reformáció
idejében Gusztáv Adolf svéd király seregeinek esett áldozatul. Ekkor pusztult el a Fájdalmas
Szűzet ábrázoló szobráról híresgrünwaldi zarándokhely is. A harmincéves háborúban, sajnos,
a kolostorok többsé~erösen
sérül, vagy áldozatul esik. Az életképes tartomány az 1600-as
évek végére kihevefté a pusztításokat.

LANGNAU, (Németország,

Württemberg

tartomány).

Németországi pálos kolostorok
BONNDORF, (Németország, Schwarzwald környéke)
GRÜNWALD, (Németország, Baden környéke)
LANGNAU, (Németország, Württenberg tartomány)
ROHRHALDEN, (Németország, Württenberg tartomány)
TANNHEIM, (Németország, Baden .kÖrnyéke)

1402
1389
1405

1807
1802
1786

1342

1786

1353

1802

Szent Péter és Pál
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Nérpetországi pálos kolostorok.

Grünwald.,,...;...--

Pálos kolostor, Rohrhalden.

Pálos kolostorok Németországban
1981-ben
pálos kolostor.

a pálosok Németországban

újra alakultak.

Jelenleg

ma 6 helyen található

MAlNBYRG

Diözese Regensburg

1981

TODTMOOS

Erzdiözese Freiburg

1987

ERDlNG

Erzdiözese München-Freising

1992

REGENSBURG

Diözese Regensburg

1994

St. MÁRGEN

Erzdiözese Freiburg

1995

PASSAU

Diözese Passau

2002

Az épület nem nagy, és jól megőrizték a díszes építészeti formáktól gazdagon tagolt
épületegyüttest,
amely kiválóan alkalmazkodik a hegyi környezethez. Mariahilfe esztétikailag
is vonzó zarándokhely. A zarándokok a zarándoklépcsőn
közelíthetnek a kegyhelyhez. Ez az
"égi létra" a passaui InnstadtbóL fedett lépcsőfeljáratként
vezet fel a hegyre. A zarándokok
imádkozva haladnak felfelé a lépcsőkön. A templomtér kialakítása kimondottan egyszerű, de
mégis távlatokban gazdag és megfelel a búcsújárás céljainak. A három boltmezős főhajót a
keleti boltmezőben alacsony kereszthajó töri meg. Mögötte emelkedik a félkörösen zárt, a
falpillérek és boltív által kiemelt szentély. A nyugati boltívet egy-két boltíves empóra tölti ki.
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A főhajót és a karzatot is körülvevő, gerendacsíkkal összekötött, széles, toscanai falpillérek

tagolják a falat.

Kirche Bonndorf.

Mariahill-Passau Ke/lom

Horvátország

- (Muralföz)-- SzlovéniaIsztria.

és pálos kolostor.

Az 1270-es években 3 kolostorral alakul meg a horvát-szlavón
tartomány.
Leghíresebb
kolostoruk
az
1400-ban
alapított,
Lepoglaván.F" Első vikáriusa 1504-ben Dombrói Márk lett, az egyik
pálos történetíró. 1575-ben a török elől ide, a már így is gazdag kincstárba menekítették a magyar tartomány kincseit. 1576-ban pedig a rendi
székhely is ide került rövid időre. Északon és északkeleten a Mura, míg
délen a Dráva folyó által övezett, Muraköznek nevezett térség ma Horvátország legészakibb részén található. Noha Muraköz évszázadokon át
a magyarországi Zala vármegye részét képezte, ma zömében horvátoklakta területnek minősül, mivel az itt élő nemzeti kisebbségek (magyarok, szlovénok, albánok, romák) alig érik el a 4 százalékot. Csák után Csáktornyát és a Muraközt, Németújvár-i (Kőszegi) Henrik gróf kapta meg, akinek Magyarországon voltak hatalmas
birtokai. Németújvár-i Henrik 1267-1274-ig szlavón bán is volt. A IV. Béla utáni időszakban
trónviszály tört ki a magyar királyságban, majd 130l-től a magyar-horvát trónra az Anjou dinasztiabeli Károly Róbertet hívták uralkodónak, akinek egyik 1333-as oklevelében először
említették meg magát, Csáktornya várát. Az utódja 1. Lajos király lett, aki 1350-ben Muraközt
egy egész birtokként, Lackfi István erdélyi vajdának adományozta. Az 135l-től horvátszlavón-dalmátbáni
címet viselő Lackfi, a Csáktornya közeli Szent Ilonában (Senkovec) egy
pálos kolostort is alapított. A Lackfi családnak az 1397-es körösi "véres országgyűlésen" áldozott le. A Muraközt ezután a Kanizsaiak kapták meg, akik Zsigmond király hívei voltak, ám
már l405-ben elvették tőlük, amikor is a királya Cillei grófoknak adta zálogba 40.000 dukátért. Cillei Hermann szlavón bán birtokcseréje a pálosokkal Budán?36 1410. július 10-én a pálosokat felmentette az adófizetés alól Alapi Gáspár, horvát bán.

335Megjegyz.: E monostor annyira gyarapodott, hogy Hollós Corvin Jánosnak, Mátyás fiának adományai miatt az első helyet foglalta el a horvátországiak között. Az ajándék rézfazekakból, amelyet Corvin János a pálosoknak adott, Eggerer szerint még megtalálható volt 1640 körül. In: Annal. Volum. 1. 272-273 p. - Guzsik Tamásnál: a rend megszüntetésekor
még
fent állt.
3361423_ban 3. d. Visit. Virgo glor. Cillei Hermann szlavón bán tanúsítja, hogy a Buda közelében levő Szent Lőrincről nevezett pálos kolostor vikárius generálisával, Györggyel és többi szerzetessel az alábbi birtokcserében egyezett meg: a pálosok
átengedik a bánnak a Buda városban, a Zombatkapu közelében levő Chamerhoff nevű házukat, amelyet 1. Lajos királytól
kaptak, az udvarházhoz tartozó Szent Márton kápolnával, összes épületekkel és haszonvételekkel,
valamint egy kőpadozattal borított földdarabbal együtt, a bán ezért cserébe Buda városban a Középső utcában (media platea) levő házát adja,
amelynek északról András váradi püspök háza, délről a Szűk utca (vicus strictus), nyugatról Ozorai Pipo temesi ispán háza
szomszédos. 15. századi egyszeru másolat, papír." DL 11384
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Az 1458-ban Mátyás király által kiállíttatott kiváltságlevél (világi adómentesség) a
Pál os-rend iránti tiszteletből... " az összes szlavóniai pálos kolostorokat: de Lepoghlaua, de
Monte Garygh, de Dobrakutha, de Dubycza, de Bakua, de Promontorio Zagrabiensi, de
Zrcza, de Kamanzka et de Chaktornya és ezek birtokait, rész birtokait, prediumait és majorsá
ga it, továbbá az ezeken élő népeket és jobbágyokat felmenti a bármilyen néven fizetendő adók
fizetése alól, akár a király, akár a szlavón bán rendeli el azokat. Erre nézve utasítást ad a
'
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1427-ben Ztreza-i Mindenszentek pálos kolostor, Lukács pálos generális perjel:
"Ztreza. V a. Laurenc. Lukács, pálos rendfőnök tanúsítja, hogy a Ztreza-i Mindenszentek pálos kolostor perjele, Gál és szerzetesei perbe fogták Zerdahel-i Márton bán özve·
gyét és fiait: Derzet és Pétert, a Brikmech-i Churcz (dictus) Péter fia, Ztanko által a kolostorra hagyott telek miatt, a zágrábi vikárius előtt. Végül afelek megegyeztek: Márton bán özvegye és fiai kifizették a telek árát, ugyanis 21 arany forintot a pálosoknak. " 338 Vagyis a király
nem váltotta vissza a Muraközt, így az a Cilleieké maradt egészen 1456-os kihalásukig. A
Cilleiek minden birtokát Vitovec János horvát bán szerezte meg, majd örökösei minden jószágukat elvesztették. A csáktornyai vár339 a Zrínyiek uralma alatt számos építészeti átalakítást élt meg, de erről semmi írásos dokumentum sem maradt fenn. Természetesen, akkoriban
egy várnak a védelmi feladata fontosabb volt, mint a lakófunkciója, ez egyébként azon többi
vár esetében is így volt, melyeket ez időben építettek át, vagy bővítettek ki. Az építkezésekről
csak közvetve tudunk, mégpedig egy olyan oklevélből, melyben a pálosok egyes birtokainak a
várépítési kötelezettségen kívül, mindenféle mentességet megadtak. A katolikus hívők is elhagyták a Muraközt, egyedül a Szent Ilona-i, (Senkovec) Szt. Ilona kolostorának pálosai maradtak itt, akik ezért az üldöztetést és a mártíromságot is vállalták. Ennek következtében a
protestánsoknyomására hamarosan, 1580-ban le is bontották a pálos kolostort. A horvát tábor
1609-1;>enegy olyan rendeletet hozott, hogy Horvátországban és Szlavóniában is, a katolikus
egyházon kívül, minden más vallási felekezetet számoljanak fel. A horvát papság, különösen
a pálosok, arra törekedtek, hogy Zrínyi V. György - aki jóllehet fiatalabb volt a fivérénél mégis örökölte apjuk javait - térjen vissza a,katolikus vallásra. Ebben sikerrel is jártak, mivel
1613-ban György nyilvánosan lemondott a lutheranizmusról. A Muraközben a pálosok a katolicizmus újbóli elterjesztésébe fogtak. A katolikusok hamarosan megkezdték elhagyott ősi
templomaik felújítását és felszentelését. Csáktornyán 1723-ban és 1741-ben is hatalmas tűzvész pusztítotf. A Muraközt 1738-ban hatalmas földrengés is érte, melynek során a csáktornyai vár, a plébániatemplom és az időközben helyreállított Szent-Ilona-i pálos kolostor is súlyos sérüléseket szenvedett. A vár megsérült falait, tornyait és a palotát is kijavították. A földrengés jelentős hatással járt a csáktornyai vár későbbi kinézetére. A várak eltűnésének a legvalószínűbb Oka a 18-19. századi, magyarországi, rendszerszerű várrombolásokhoz köthető.
Gjuro Szabo, a horvátországi és szlavón várakat alaposan kitárgyaló áttekintésében, egyetlen
muraközi várat sem említ meg, aminek az lehetett az oka, hogy munkáját még az 1. világháború előtt írta meg, amikor Muraköz még Magyarországhoz tartozott?40 A Szent Miklósról nevezett zenggi (ma Senj) kolostor algirnnáziumot vezetett. 1786-ban, a Pálos-rend eltörlésekor
16 kolostoruk volt.
é
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337DL 15253 MOL
338DL 11922 MOL
339Csák nevű főúr építette l266-ban az első várat itt, mely egy árokkal övezett toronyból állt. A Muraköz elnevezés első
említése még a 13. században (1203. és 1226.) történt meg, mégpedig a veszprémi és a zágrábi püspök oklevelében, aki
számunkra valójában azért is érdekes, mert itt is temették el.
340Nadilo, Branko: A horvátországi Gradevinar folyóirat 2004/56. évfolyamának 5. száma. ford. Szatanek József.
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Horvát tengerpart és Isztria
Buzim (Busan) (Horvátország, zágrábi e. m.)
Cepié, (Horvátország, Isztria, zágrábi e. m.)
Crikvenica, (Horvátország, Fiume körzete, zágrábi e. m.)
Modrus, (Horvátország, tengermellék, zágrábi e. m.)
NOVI, (Novi Vindolski, Horvátország, tengermellék)
SENJ (ZENGG) (Horvátország, tengermellék, zágrábi e.
m.)
SENJ (ZENGG) (Horvátország, tengermellék, zágrábi e.
m.)
Sy. PETAR u SUMI, (Horvátország, Isztria, zágrábi e. m.)

1452
1287
14121422
1425
1452
l381

?
1783
1786
1553
1786
1552

Szent Megváltó

l390

1558

Szent Ilona

1459

1783

Dráván-túli pálos kolostorok
BAKVA,34\ Szent Benedek (Horvátország, tört. Verőce m.),
DOBRAKUTY A (Dobra Kuéa, Horvátország, tört. Körös m.)
GARlé,342 Mons Garog (Horvátország, tört. Körös m.)
KAMENESZKO (Horvátország, zágrábi e.m.)
LEPOGLAVA343 (Horvátország, tört. Varasd m. zágrábi e.
m.)344
REMETE (Zágráb) (Promontorium
szág)
_

l301-28
1412
1272-1295
1404-1407

1537
1537
1571
1786

Szent Anna
Szűz Mária

1435 előtt

1786

Szűz Mária

1274-1288
l373

1786 Szűz Mária
1537 Mindenszentek

Zagrabiense, Horvátor-

Sztreza (Streza, Pavlin Klostar, Horvátország,

tört. Körös m.)

/

3411455 után a toldi vikárius alá került templom ma is használatban van
342Bela Crkva templomrom
343Horvát rend tart. központ ja
344Eggerer András:"Castrum
doloris parentandis manibus [...] domini Joannis Petheő liberi baronis de Gersee. Sacrae
caesareae regiaeque majestatis campestris militiae capitanei in ecclesia Lepoglavensi Ordinis S. Pauli Primi Eremitae
erectum a reverendo p.f. Andreas Eggerer Ord. praefati p.t. residentiae Ulimiensis in Styria priore." In: 1672, Grác.
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Lepoglava.

1440-ben: IV. Jenő pápa345 Dénes
esztergom bíboros-érsekéhez /: titulo Sancti
Cyriaci in Thermis presbitero cardinali:/. A
minap a Pálos Rend generalis perjele a rend
összes tagjai nevében kérelmet nyújtott be
egyes telepek eredetét és azok törvényes jóváhagyását illetőleg, mert kezdetben a rend csak
puszta, elhagyott, erdős helyeken, az emberi
lakóhelyektől távol telepedett le, és kis cellákban, kis kápolnákban élte le szerzetesi életét,
amint több helyütt most i~ de idők folyamán
egyesek adományai révén a cellák hatalmas
monostorokká, a kápolnácskák nagyszeru
templomokká alakultak, és a monostorok körül
mindenfajta más, szükséges épület is létesült;
viszont több helyen, így Magyarországon is.
Részben a régiség, részben a nemtörődömség,
gyakran az ellenséges betörések és az okmányok elvesztése miatt bizonytalanságban vannak és ennek folytán egyes rendtársak kétségben vannak, jogosan gyakorolják-e ők azokon
a helyeken az Istennek tartozó szolgálatokat.
Azért a maga nevében megbízza az érseket,
hogy az összes monostor eredetét kutatva,
bármily címen létesültek is azok, minden esetleges mulasztást pótolva, erősítse meg azokat
apostoli meghatalmazásánál fogva, mintha már az alapításkor is minden törvényszerűen történt volna, hogy valamennyien részesülhessenek a rend kiváltságaiban.
Corvin János 1491-ben a lepoglavai kolostort és a-templomot is újjáépítette. E kolostor346 nagy szerepet töltött be a horvátországi vallásos élet irányításában. Az újjáalakított
lepoglavai kolostor kincstára is messze földön híres volt: a XV. és XVI. század ötvösművészetének legszebb remekei mellett itt őrizték Mátyás király Beatrix királyné által készített
gyönyörű palástját. A krónikások egy itteni kazuláról írnak, melyen és a hozzátartozó két
dalmatikán ezernél-több drágakő díszlett. Értékét több mint 40 ezer aranyra becsülték.
Corvin János, Mátyás király fia, a lepoglavai kolostorban választott magának sírhelyet; Ott helyezték örök nyugalomra fiával, Kristóffal, és 10 éves Erzsébet lányával együtt.
Kristóf, az utolsó Hunyadi-leszármazott is támogatta a pálosokat. 1884-ben a sírboltot felbontották, s a koporsók még épen találtattak ... Horvátországban megemlékezést tartottak Corvin
János halálának 500. évfordulóján. Ivanis Korvin, ahogy ott hívják, a lepoglavai pálosok
rendházában támogatta az első horvát gimnázium, a filozófiai és teológiai egyetem megnyitását. Több püspök elő- szeretettel küldte ide tanulni papjait, akiknek kiképzésénél különösen a
moralis, a dogmatika és a kánonjog tanítására helyezték a fó hangsúlyt.
A magyar tartományt az 1700-as években a következő kolostorok képezték: Máriavölgyi, elefánti, újhelyi, bondorffi, pápai, pesti, nagyszombati, szakolcai, nisideri, terebesi,
vranovai, késmárki, és pécsi. A német-horvát tartományt: lepoglavai, bécsújhelyi, remetei,
csáktornyai, uliminai, krurnlovai, rannai, obozisti (Csehországban) a szveticai Crikvenica ma
Kelt az okirat Firenzében: DL 13521.
A kolostor körül több kápolna épült, melyek közül a művésziesség
Anna és a Szent György kápolna vált ki.

345
346
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szempontjából

különösen

az 1612-ben épült Szent

Horvátországban Primorsko-goranska
megyében. Crikvenicában
található Horvátország
legnagyobb kikötője. Neve a horvát crkva (= templom) főnévből való, és régi pálos templomára
és kolostorára utal. A horvát tengerpart e vidékét a 8. században szállták meg a horvát törzsek.
A terület birtokosai 450 évig a Frangepánok voltak. A Dubranica folyó torkolatánál épített,
Szűz Mária Mennybemenetele
templomot 1412-ben adományozta Frangepán Miklós a pálosoknak, akik 1659-ben felújították és bővítették. A pálos kolostor köré épült ki a későbbi város. Nevezetessége a hófehérre meszelt saroktomyos Frangepán-kastély.
Ma szálloda. A városka a 19. század végére a tengerpart egyik legfontosabb nyaralóhelyévé
épült ki, 1891-ben
épült első szállodája.
Ma a régi isztriai és horvát-szlavón tartományok területén 3 kolostor van 7 szerzetessel és 3 növendékkel (Horvátország).
Rómában 1350-ben is volt egy pálos kolostor, ahol a Procurator Generalis lakott, akinek az volt a feladata, hogy a Szentszék és a Prior Generalis között közvetítsén.
A Coelius-hegyi magyar Zarándok házról: A pálosok először az Üdvözítőnek szentelt
kis házat birtokolták a Városban, majd az V. Miklós által Szent Istvánnak szentelt temploma347 melletti kelestorba mentek át.
Rendi kolöstor lesz a római Coelia-ház István rendfőnök idejében és V. Miklós pápa
ajándéka Coelius-hegyerr " levő Santo Stefano Rotundo kolostor, vagyis a Szent István kolostor.

A csáktornyai vár látképe M. Stier rajza Olaszország (Itáli) földjén.

Fraknói Vilmos: A Szent Istvántói Rómában alapított magyar zarándokház. In.: Katolikus Szemle 7. évf. 1893. 179-190.
Kisbán Emil: A magyar pálosrend története (1711-1786) II. köt. Budapest, 1940. 70. p.; V. Miklós pápa bizonyítja, hogy
az örök városban a Mons Coeliuson lévő Szent István egyházát nem kis költséggel helyreállította és abba Szent Pál remete
Rendjét helyezte be, hogy az isteni tisztelet benne állandóan viruljon. Az egyház és a maguk fenntartására nekik adományozza a Casale Jubileum nevű prédiumot, amely az örök városnak Isola nevű részén fekszik és nekik adományozza az
egyik nagy házat a Híd közelében, a Contrata Sancte Marie de Postenula-ban és e nagy ház szomszédságában 3 más házat
ugyanabban az utcában a hozzájuk tartozó kertekkel és más tartozékokkal; adja pedig mindezeket a nevezett egyháznak és
általa Capus-i egri egyházmegyei Lőrinc fiának: Bálint testvérnek, az minor penitentiariusának,
mint olyan javakat, amelyeket ő szerzett a pápai kamara részére, amelyekbe tehát szabadon vezettethetik be magukat. Ha ellenben bármilyen címen, akár pápai engedély címén is ezeket el akarnák adni, a tulajdonjog azonnal a Szent Péter apostol bazilikájára száll.
Végül azt az adományt, amellyel egyrészt a Via Latan lévő, a Bold. Szűzről elnevezett társas káptalan, másrészt a Szt.
Ciriacus mártírról, meg a Szt. Miklós hitvallóról elnevezett társas egyház engedte át az új telepítésnek minden jogát, jövedelmét és évjáradékát, amely őket az előbbi ekből megillette. In: DL 14870. 1454. július 12. Megjegyzés: Pálos szerzetesrend, római egyház (Szent István) Casale Jubileum prédium.
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l447-ben Bálint mester pápai
gyóntatot" és a Rómában lévő Coeliushegyi Santo Stefano Rotundo kolostor
perjele.
Ott halt meg, és a Szent István
kolostorban temették el; síremlékére
maga vésette rá: "Tudom, hogy megváltóm él!" 1475-ben Esztergomi Gáspár a
Santo Stefano Rotundo kolostor perjele.
Rómában élt 1512-1522 között
Gyöngyösi Gergely többször megválasztott rendfőnök. A Santo Stefano
Rotundo templom volt a pálosoké, e kolostort, valamint egy másik Szent István
magyar királyról nevezettet, melyet a
Sz. Péter nevű templom mellett 123 évig
lakta a magyar pálosok; vagyis a San Stefano350mellett 1669351és 1786 között, egy újabb kolostort birtokolt a-magyar Pálos-rend Rómában.
Paolini, Róma.

Az utóbbi kolostorhoz NagyMagyarországból idesereglett zarándokok számára a pálosok gondjára bízott kórház volt csatolva. Az oszmán
,utalom miatt Magyarországon a szerzetesek száma megfogyott, s ezért új
tagokat Rómába küldeni nem lehetett,
így a római pálosok száma' igen lecsökkent.
A _Collegium Hungaricum
megalapítása érdekében a rend nagy
anyagi áldozatokat hozott. A kollégiumot 1584-ben a Collegium Germanicummal egyesíttethette XIII. Gergely, úgy, hogy a két kolostort megszüntette, javait anémet-magyar kollégium
alapjához35.=-~satolták,hogy ott 12 magyar papnövendéket neveljenek, akik között mindig volt
pálos szerzetes. 1669-ben 1. Leopold közben járására ismét kapott a magyar Pál os-rend egy
monostort az örök városban. Szent Pál, a rend Atyja nevét kapta a kolostor. A kolostor a
Quirinálon, közel a Maria Maggiore egyházhoz épült fel, ezt a pálosok 1700-ban kibővítették.
Kolostorok: Róma: S. Salvadore in Onda templom mellett, alapítva a XV. század elején. Róma S. Stephano Rotundo in monte Coelio templom mellett, 1454. Róma: S. Pauli primi
Eremitae in Platea Montis Quirinalis, 1669-ben Róma közelében, Lombardiában. Új rendi
székház Rómában (V i a della
C a r e t a O. S. C a tha r ina e del a Rot t a)
1934.Velitreia, Nápoly, Milano,353 Pávia.354 Ravenna (Santuario della Madonna Greca), a
Selvaggio di Giaveno (S ant ua r í oN. S. d iLo u r des), a Genova-Acquasanta
Fraknói Vilmos: A római magyar gyóntatók In.: Katolikus Szemle 15. évf. 1901.390-392. p.
IV. Sixtus 1478-ban kiállított oklevele.
351 A római Santo Stefano Rotondo templomot
és a mellette lévő pálos kolostort a Szentszék 1579-ben, az akkor alapított, a
jezsuita rendre bízott római Magyar Kollégiumnak adta.
A pálosok kártérítés gyanánt kérték a garantált helyeket a kollégiumokban: a rómaiban, bécsiben, prágaiban és olmütziben.
352 Cordara: Collegii germanici
et hungarici Historia libris IV. comprehensa, catalagus virorum illustrium.
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A milanói és nápolyi pálosokat a XVII. századi reúniós törekvések

generális, máriavölgyi
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idején említi Ludovicus de Nazareth portugál rector

'káptalan hoz intézett levelében. Ebora 1642. május 14. A. P. 'Tom. 1.

San t II ari o N. S. dell'
A c q II a san ta); e ultirnamente anche nella
parrocchia dei Santi Urbano e Lorenzo a Prima Porta a Roma. X. Leo pápa megbízottja, János
római perjel Lepoglavában volt vendég, és a rendnek örök időkrrengedélyezte
a Római
Szentlélek Konfrátemitást a stációkkal és a kiváltságokkal. Ezt újra X. Leó pápa adta meg,
bővítette és megerősítette. Itáliai Rimini magyar pálos kolostora, és máig működő templom
van Rómában, amelyet a pálosok építettek. Megtalálható Boldog Özsébről, a rend alapítójáról
készült festmény a templom oltárán. Jelenleg a Rómában székelő katonaság központi temploma.355
1934 óta egy háza van a rendnek Rómában, a Via di S. Maria dei Calderarin. Ma
Olaszországban 5 kolostorban 18 szerzetes él.
/

Róma,

s. Stephano

Rotundo.

,.

Selvaggio di Giaveno.

-3 (5

354Jakossics szerint.
355P. Árva Vince atya előadása 1986. november 27-én a kecskeméti Piarista Gimnáziumban.
356Megjegyzés: Santuario N. S. di Lourdes - Selvaggio di Giaveno (TO), Il Santuario N. S. di Lourdes si trova a circa 40 di
Km (km) da Torino, ed e da sempre luogo di pellegrinaggio, spiritualítá e conversione. La devozione marina assai sentita e
oggi curata dall'ordine monastico dei monaci di S. Paolo Primo Eremita.
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Benvenuti al Santuario del Selvaggio.

Santuario N. S.

A Gargano-hegység.

dell' Acquasanta.

Franciaország (G~llia)
1595-ben Eremitarum Sancti Pauli primi Eremitae Congregatio ne in Gallia néven
(Franciaországban) F~flúilelmun Callier teológia professzora 1614. júl. 15-ig vezeti a rendet.
1620-ban a rend s~uflyait írta meg a rend számára, VI. Pál pápa 1620-ban hagyta jóvá. Szent
Ágoston szabályához s az elfogadott
életrendhez olyan szigorúan ragaszkodtak, hogy az új perjelnek ünnepélyesen meg kellett esküdnie, hogy
a rendi szabályzatot további értelmezés, fejtegetés nélkül, betű szerinti értelemben, pontosan megtartani
törekszik. A ruhájukon viselt halálfej-jelvény miatt Ifajó halál testvéreinek" nevezték őket. Főként halottak eltemetésével, betegápolással, és
rabok lelki gondozásával foglalkoztak. "Memento mori357 "<val köszöntötték egymást a testvérek. Franciaországban meglehetősen elterjedt
lett a rend, jámbor éltük miatt és
buzgó szolgálatukért igen kedveltek
lettek. A rend főzárdája Rouenben
volt. 1640-ben VIII. Orbán pápa feloszlatta a franciaországi pálos remetéket.358

Rouen, Franciaország.

357
358

Emlékezz a halálra!
Gyenis András: A pálosrend múltjából. Kalocsa, 1936. 53. p.
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Saint-Ouen, Rouen.

St. Mac/ou, Rouen.

_ Luzitánia: Portugália - Spanyolország
Szent Jakab apostol mártír ereklyéit Jeruzsálemből Spanyolországba hozták át, és az ország
északnyugati részén elhelyezkedő városban, San
Jagodi Compostellában lett eltemetve. Itt a XI. században egy székesegyházat emeltek, amely nemsokára a világ minden részéről érkező zarándokok célpontjává lett.
1492. október 12-én Kolumbusz az Újvilág
földjére lép. Kísérete élén megcsókolja a földet,
imádkozik. A világtörténelem legnagyobb eseménye
ez a nap. A magyar pálosok így jutottak el Ameriká, ba. Ezen nem kell csodálkoznunk, hiszen ez a rend
volt a legméltóbb arra, hogy Izabella királyné őket
hívja és küldje téríteni Amerika földjére, Kolumbusz
hajóira. A Lisszaboni Állami Levéltárban őrzik
Szombathelyi Tamás generális búcsúztató beszédét,
amit a Portugáliába távozáskor 123 pálos atyának mondott. Barcelonában pedig megtalálható
a magát büszkén a "magyar királyi vér leszármazottjának"
tekintő, Katolikus (Kasztíliai)
Izabella (1451-1504) meghívó levelének másolata, melyben a következő szavakkal kér pálos
hittérítőket Fráter Tamás magyar rendfőnöktől: .Kűldjon újabb munkásokat az Úr szőlőjébe,
mert valóban munkásokra lesz szűkség, akikre nehéz testi munka vár ". VI. Sándor pápa
(Rodrigo Borgia) (1431-1503) megbízásából többször mennek Amerikába, hogy ott hittérítést
végezzenek a pálosok, akikre kezdetben bízza Amerika krisztianizálását. Magyar főpap volt
Borgia Rodrigo, aki kardinális korában egri érsek és péterváradi apát is volt, így jól ismerte a
pálosokat. Hunyadi Mátyás nevezte ki a kardinálist péterváradi apáttá, hiszen a fején a Szent
Koronával apostoli királyi uralkodó volt, aki egyébként, tudottan jó kapcsolatban állt a pálosokkal. Spanyolország és Portugália szembefordult egymással, és VI. Sándor megint a pálosokat kéri fel, hogy csillagászati eszközökkel meghúzzák a határvonalat a két veszekedő hatalom között. Ennek következményeképpen jött létre 1493-ban, az Inter caetera kezdetű bulla,
ennek nyomán jön létre 1494-ben a tordesillasi egyezmény, Kolumbusz felfedezése, ami után
a kelet felé nyomuló portugálok és a nyugatra tartó spanyolok között egyezséget kellett teremteni. A Zöldfoki-szigetektől nyugatra 371 mérföldnyire jelölték ki a határvonalat. Ezt a pápai
vonalat később a portugál király nyomására végül a 46. nyugati hosszúsági fok felé tolták el.
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VI. Sándor pápa meghozta döntését az újonnan felfedezett földek felségjoga tekintetében/"
1501-ben a"Las Reyes Catholicos" kezdetű bulla, nemcsak igazságot tett az új hódítások tekintetében, hanem kereszténységet is rendelt az Új Indiákba. A bulla alapján tisztán kiolvasható, hogy a magyar Pálos-rend szerzetesei voltak Amerika első hithirdetői.

Compromisso da Misericórdia,

impresso ...

/

Szűz Mária - a tengerészek patrónája.

"Ie Indie di la".
/

Fernádez festménye

Alejo

(XVI. sz.) a sevillai

A/cazárban.

359 A

Vatikán levéltárában megtalál ható még három olyan pápai bulla is, me ly szerint a szerzetesek
felmérésében is részt vettek, ezek az ISOI-IS07-as évek között íródtak.
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a kontinens földrajzi

Portugália
S. Pauli primi Eremitae in Portugallia
Portugália'i" terül etén már a IV. századtól éltek remeték. A XV. században a közösség természetesen csatlakozott a Pálos-rendhez (1464-ben), amit VI. Sándor 1493-ban ismételten jóváhagyott.i'" 1495-ben több misszióban is részt vettek Dél-Amerikában. Portugálián
keresztül, Argentínában szállt partra 16 magyar szerzetes, ahonnan eljutottak Bolíviába és Peruba is. 14 pálos missziós atya vértanúhalált halt. A régi pálos kolostorok közül jó néhány
még ma is létezik, más - rend tulajdonában - a mai Paraguay és Argentína területén. A távolság és a háborúk miatt 4, majd később 8 évenként jártak el a magyarországi nagykáptalanra.
Ebben az időben már 22 perjelséggel és 5 vikariátussal rendelkeztek. A pálosok kegyhelyeket
vezettek, lelkipásztorkodtak, gimnáziumokat is tartottak fenn. Nagy hangsúlyt helyeztek a világi ifjúság nevelésére. Több kolostorukbafi gyógyfürdőt is működtétték; A XVI. században a
I
portugál tartománynak 17 monostora volt. Ezek közül a
leghíresebb, a Szent Pálról:
elnevezett, Serra de
Ossában?62 A XVIII. század elején az újraegyesítési kísérlet nem sikerült, különösen, XIII. Gergely pápa által
megerősített önállósági tevékenységük miatt. A Serra de
Ossa-i és a mendolivai főmonostoron kívül még 14 zárda
és az evorai kolostor működött. A bragazi házból való
Don Pedro a többi szerzetesrenddel együtt ezt is eltörölte
Portugáliában.

Alexandriai Szent Katalin' templom.

~

/

/

360Transtagana tartományban Eborától öt kilóinéternyire az Ossa-hegyen épült hatalmas kolostor helyén remetéskedett Lázár anachoretá, iki ennek szomszédságában, a Szent Antalról nevezett Val et de Infante-i (Valdinfant) kolostor helyén, 321ben emelt eremitoriumot. AVallis Abraham-ban pedig Abrahám nevű remete alapított kolostort 472-ben. A portugál remeteélet igazi megteremtője azonban Benedek római polgár volt. A remeték eleinte külön kunyhókban laktak, s egymástól
fliggetl91ül élték a természet ölén szép és fáradságos életüket. Tömörítésüket a Szentszék szorgalmazta. XI. Gergely kívánságára a conimbricei püspök utasította őket, hogy négyenként, XII. Gergely óhajára tízenként lakjanak együtt, Lisszabon
közelében~trrőC
Benger, Nicolaus: Annalium eremi-coenobiticorum
Ordinis Fratrum Eremitarum Sancti Pauli primi
Eremitae Vol. II. (1663-1727), Posonii 1743. Továbbá: Benger i. m. cap. 41. Krisztolovecz i. m. nr. 64., Krisztolovecz i. m.
és Benger: Chronotaxis cap. II. Benger: Chronotaxis cap. 44. Egy levéltöredék szerint "monte Turun in Croatia".
Fuhrmann Mátyás: Acta sinc era 169. p. A király leánya a cIaromontanumit
Ossa közelében, és Sebestyén király. (1577)
136 p. az elefántvölgyit Eleonora fejedelemnő, a lisszabonit (1640) IV. János király, a portelit VI. Alfonz, a serra-d' ossa-it
és a villa-vicosa-it, az első portugál pálos monostort 1. János luzitán király, a satubalit Alfonz király, a derosait Mihály gróf.
a borbait a conimbricei katedrális dékánja, az eborait Henrik bíboros alapította, Ez utóbbi monostorban elhelyezett híres
kollégiumot Emánuele á Stlncto Salvatore létesítette (1578). A városok polgársága is felkarolta őket, ezért Elvasban,
Souselben és Tavirában emelt nekik kolostort és templomot.
A tudományos eredményeik révén a serra-d' ossai, claromontanumi, eborai, lissaboni, porteli, de serpai, satubali, valdinfanti
és villa-vicosai rendházaik tűntek ki. A portugálok anyaházában, a serra-d'ossaiban állandóan 100 szerzetes élt. Itt volt a
rend noviciátusa és hatalmas könyvtára. Valóságos kultúrcentrum volt ez. Csupán csak a pálos írók itt összegyülemlett rnűvei is felülmúlták a 400 kötetet. A könyvtár főleg a teológia, filozófia, szónoklástan és a szentírásmagyarázat
körébe vágó
művek pazar gyüjteménye volt. Ezen kívül igen sok ereklyét őriztek itt. A Claromontanumiban
és a villa Vicosaiban nyert
elhelyezést a rend filozófiai stúdiuma, az Eboraiban a teologia speculativa, aPorteliban
és Satubaliban pedig a theologia
moralis. Egyes kolostoraikban a világi ifjúság nevelésévei is foglalkoztak. Így Portelben és de Serpában a humaniorákat tanították, vagyis gimnáziumuk volt. A tanításon kívül kegyhelyek vezetésével és a pasztorációval is foglalkoztak. Továbbá
Alferrarában, Arosában, a claromontanumi és a balsai kolostoraikban híres kegyképeik voltak.
361VI. Sándor pápa Sed ut juxta ... kezdetű oklevele, ami a S. Pauli primi Eremitae in Portugalliaról szól.
362Biedenfeld, I. Bd. S. 135. p. A portugál pálos kolostorokat a tartomány historikusának, Henricus el Sancto Antonio atya
adatai alapján közöljük; továbbá Streszka Márton rendtörténeti munkája: Streszka, Martinus: Annalium Ordinis Sancti Pauli Primi Heremitae (1744-1786) alapján.
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Portugál kolostorokr'f
Alferrara (Alfarras) 1383, Moronuovo . (Rio-morerinko,
Morro-Nuovo) 1400, Villa-Vicosa, 1405 és 1595, C1aromontenum Ossa közelében
(Clarémont) 1407, Serra d'Ossa (Ossa hegy) 1420 előtt, Satubal 1420, Balsa 1439, De Serpa
(Alemtio) 1440, Allanquez (S. Alanquer) 1441, Arosa 1450, Elvas (Elve) 1458, Ebora mellett,
(Evora) Elefántvölgy (Val d' élefant) Vale de Infant, Valdinfant, Vallis Abraham, Gondisalv,
Tavira, Souze1 (Sóuza), Seixa1, Portel, Lisszabon (Port Lisboa) Borba 1640, Borba 1704,
Canimbrice 1749 stb?64

Vasco da Gama. Jerónimos Monastery of
Santa Maria/ de Belém, LISBON, Portugal. 365

Igregia pau/istas.

Igreja'e Convento de St. António.

Jerónimos Monastery of Santa Maria
de Belém, LISBON, Portugal. 366

364Kisbán Emil gyűjtése alapján.
365http://www.pbase.com/alastaimeilljeronimos
366Jerónimos Monastery of Santa Maria, de Belém, Lisbon, Portugal. A kolostort Manoel király rendelte meg 1501-ben,
Vas co da Gamma visszatéréséreI501-ben.
Mindketten, a király és Da Gama is ezen a helyen van eltemetve. A kolostor
Manueline stílus egyik legjobb példája. A szentélyt klasszikus stílusban a XVI. évszázad az utolsó negyedében újjáépítették.
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Szent Katalin - Igreja Paulistas - Igrei) de Santa Caterina.

A Bairro Altonak déli' peremén a Calcada
Combron, áll a barokk templom Igreja Paulistas, vagyis
az Igreja de Santa Caterina. Igreja de S. Paulo da Serra de
Ossa: 1647-ben a templom épült meg, de eredetileg ide
tartozik egy kolostor, amely jóval korábbi időre tekint
vissza, ugyanazon névvel. A XIX. század közepén és
1920-ban is a templomot az építészet aktuális stílusában
állították helyre. A homlokzatot többször átalakították.
Érdekessége, hogy ellentétben a többi portugál templom
belsőivel, szokatlanul díszes és fényes. A mennyezet gazdagon díszített díszvakolattal és strukturált, pompás festésű, a barokk használta arany festes sok fafaragásori dúsan
" megtalálható.
SANTA

CAT~NA

••. "'LJS~

~

-------

Krisztus.

Lisszabon.

Spanyolország
Fratres de Hispania / Augustiniana Sancti Pauli primi Eremitae Congregatione
Hispanica
A magyar pálos szerzetesek ismertek voltak a középkorban úgy a spanyol, mint a
portugál királyi udvarban, ezért magyar pálosokat hívtak Dél-Amerika belső részeinek felfedezéséhez és az indiánok megtérítéséhez is?67 Az atyák gyakran barlangokban laktak ott is
(hasonlóan a Pilis hegységbeli lakhelyeikhez), s a barlangok falán nagyon sok magyar nyelvű,
balról-jobbra haladó rovás-felirat maradt fenn. De levelezéseikben, térképek feliratozásánál
szintén használták a pálos-rovásírást. Helyüket később jezsuiták vették át, de a közöttük lévő
magyar jezsuiták még egy darabig.használták ezt az írást is, sokszor latin írásmódjukkal vegyesen.
Fra t res d e His p ani a néven közösséget hoztak létre, amely a satubali remetéket gyűjtötte össze a közös életrendre, rövidesen a többi remete is követte példájukat. Az
előbbi két kegyhelyüket gyógyhatású forrásaik vízéért is sok zarándok kereste fel. Tekintélyben a XVII. század második felében a lisszaboni monostor vezetett. Ez volt a XVII. század-

367

Paulistas do Século XVII. Paulo Setúbal.

Dr. Afonso Taunay: "História Geral das Bandeiras Paulistas" .
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ban a rendi élet központja, anagykáptalanok lefolyásának színhelye, a definitorium tagjainak
tartózkodási helye és a rector generális székhelye. Különválásukat az anyatartománytói 1578·
ban hagyta jóvá XIII. Gergely. A rend újjáalakulása után a rendfőnökök sokszor foglalkoztak
a por t u g ál tar tom á n y r e uni ó j á nak a kérdésével. Gruskovics Márton rendfőnök megbízásából Vanoviczi János, a rend római procurator generalisa tárgyalt a reunió
ügyében Ludovicus de Nazareth rector generálissal és Anselmus a Sancto Pauloval. A villavicosai368 konvent rektorával 1642-ben. Stassewsky Miklós és Kriszfolovecz János (1714)
rendfőnököknek a két tartomány egyesítését célzó törekvései azonban nem hozták meg a kivánt eredményt. Az akadályok: a távolság és a háborús veszedelem továbbra is fennálltak. A
portugál kolostorok a XIX. század közepéig maradtak fenn. A forradalmak és az Egyházzal
nem sokat törődő kormány rendeletei végül is feloszlatták remete Szent Pál portugáliai szerzetét. A két ország közötti távolság - Európa két végpontja - és a háborúk miatt négy-, majd
csak nyolcévenként jártak el a magyarországi nagy-káptalanra. 1550-ben megalakították a
Remete Szent Pál kongregációt (ez terjeszkedert Sp any o 1 - és 01 asi or s z ágb a II
is), "Augustiana Sancti Pauli primi Congregatione Hispanica ": Paulus Morigia írja le történetében az eseményeket. A kongregáció fennhatósági területe Rómától Hispániáig terjed. Az
itáliai: Sabina, Umbr.ÍJ!.- tartománnyal. Az 1555. augusztus 8-án tartott rendi gyűlésen
Chrosophoro Patayinc volt az elöljáró. A pasztorációról, peregrinációról (v á n dor lód i
ko k), vag~is a tanulásról és a regula szigorításáról tárgyaltak, vicarius Fr. Petrum Vargas jelenlétében. 69
A rendi gyűlés folytatásában 1556. február 3-án: Fr. Franciscus Mugnoz Hispanus az
Isten szolgálatáról és a kongregáció megújításáról, a vikárius választása és a prior választása
történt.
1556 szeptemberében a Sabina-i monostorban megválasztották újra az imént említett
elöljárót Christophoro Patavinot. Itália 6 kolostorával, Hispániában S. Mária Magdolna kolostorban tartják a konvent gyűlését.
1571-ben pedig - amikor már külön r e c tor gen era 1ist:
"ügyvezető" rend, főnököt választottak - végleg elszakadtak a/rendtől. Ezt a szakadást sem a spanyol, sem a magyar pálosok nem akarták, de a kapcsolatot nem voltak képesek tovább fenntartani. Ottani források szerint ekkor már 5 vicariátussal (a 1- tar tom á n y) és 22 perjelséggel rendelkeztek.
Serra d'Ossa városában volt a Szent-Antal anyakolostoruk'["
á-

368Ennek a kolostornak a helyén remetéskedett 1407-ben Gonsalvus.
369Bibliotheca Angelica sub sig, B. 6. 1. ad praefatum an 1555, et 8. Aug,
37°A spanyol vonatkozás ú dokumentumok az alábbi oklevelekben találhatóak: Monachorum excalceatorum s. Pauli primi
eremitae congregationis Lusitanae, Olisipone 1785, és a ALTRO E ALTRE CONGREGAZIONI
da pag. 763 a 780; dal
cap, cm al CXIV, INDEX ADDITAMENTORUM
AD CRUSENll MONASTICON
Augustiniana Sancti Pauli primi
Eremitae Congregatione Hispanica CVII DE CONGREGA TlONE S, PAULI PRIMI EREMITAE - p. 771, In: Circa annum
1550 in Hispania instituta fuit, prout scribit Paulus Morigia in historia Ordinum Religiosorum
pag. 329, quaedam
Eremitarum Congregatio, quae a S, Paulo primo Eremita nomenclationem acceperat Haec Congregatio habebat sex loca in
Romae districtu, et totidem in Hispania, Inter Italiae loca extabat eremitorium Velitrarum, et aliud Montorii prope Reatem
in Sabina, Ad eosdem Eremitas pertinuisse videtur conventus S, Pauli primi Eremitae sito supra parvum collem Episcopiae
in dioecesi Sabinensi, qui anno 1650 recensebatur inter coenobia nostratis provinciae Umbriae. De hac ipsa Augustiniana
Sancti Pauli primi Eremitae Congregatione Hispanica sermon em facit Lucius Ferraris ubi agit de Religionibus Regularibus
art. 3, n. 57 scribens quod incoepit in Hispania anno Domini 1530, et ibi quamp/ura habet monasteria, et in Italia prope
Ve/itrensem civitatem habet monasterium satis illustre. Hujus autem Congregationis sodales usque ad annum 1555, quo ad
Regulam, et Ordinem nostrum post iteratas ipsorum instantias aGenerali Christophoro Patavino sub die 8 Augusti recepti
sunt, prout idem Generalis affirmat, erant peregrinantes
sine duce, sine pastore, sine professione, sine regu/a, sine
obedientia, et quasi oves errantes non mu/tum proficientes. In filios suos eos recipit, et decernit appellandos esse Fratres
Eremitas S. Augustini. Fr. Petrum Vargas suum Vicarium facit, cui (sui nomine, et loco) professionem deponant..
Ita
habetur in manuscriptis excerptis ex Generalium regestis, quae asservantur in Bibliotheca Angelica sub sig, B, 6, L ad
praefatum an. 1555, et diem 8 Aug, Huc referri posse videtur quod in praefatis excerptis ad an, 1556 sub die 3 Feb, legitur
scilicet: Fr. Franciscus Mugnoz Hispanus cum sociis suis Deo servientibus ad Ordinis habitum, et professionem acceptantur
per modum novae Congregationis Qrdinis in Hispania, cum facultate sibi eligendi Priorern, atque etiam Vicarium, ut aliae
Congregationes ... Item in iisdem excerptis ad memoratum annum 1556 sub die 4 Septembris legitur laudatus Generalis
Christophorus
Patavinus Eremitis S. Pauli, qui Montorii in Sabina capituium erant celebraturi in suis ibi domiciliis,
Praesidentem instituit cum solitis auctoritatibus Fratrem Petrum Vargas Hispanum ... [po 772] ad annum vero 1557 sub die
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Igreja St. António.
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Lusitania.

Brazília
A kezdeti időkben pálos kolostor Nossa Senhora de Mont Serrat, jelenleg bencés kolostor,31\ ami Sao Paolo-ban van, Brazíliában.
A pálosok tevékenységéről'F
egykori levelezésekből idéz a modern humán kutatás
szerzője. Russell-Wood a Jézus tanításának lényegi részeit tárja fel, mint az evangelizáció, a
27 Januarii Eremitis S. Pauli dantur facultates nova eremitoria, seu domos extra oppida construendi, capitula celebrandi,
Vicarium eligendi, prafessionem nomine Generalis faciendi, Breviarium Romanum recitandi, et absolvendi a peccatis
quibuscumque per Vicarium, sicut potest Generalis ipse. Habitum nigri coloris e vili panno ferendi etc. Habent 6 domicilia
in Italia, ac fere tot in Hispania, inter quae est conventus S. Mariae Magdalenae. Commendantur
Vicario Lusitaniae
Ludovico de Montoja, cum aliqui illuc iverint cum suo Vicario Fr. Petra Vargas ad excitanda ibi ermitoria. Vargas vir
simplex, et probus, cujus pium propositum a Deo esse creditur. .. lnferius autem, nempe ad an. 1609 sub die 6 Aprilis
refertur quod P. Generalis Fr. Joannes Baptista-de Aste misit Fratrem Rochum Eremitam S. Pauli ad eremitorium de Santa
Maria la Pura in Monte Gargano. Tandem 'an, 1595 alia Eremitarum S, Pauli primi Eremitae Congregatio in Gallia per
quemdam Fr. Guilelmum Callier sacrae theologiae prafessorem instituta fuit, quam ad ejusdem Fr. Guilelmi instantiam
Paulus V die 15 Julii an. 1614 Ordini nostra univit. Quoniam autem ipsorum habitus erat valde similis illi, quem nostrates
Discalceati gestabant; idcirco P. Generalis Galluccius sub die 20 Julii 1620 praecepit Eremitis S, Pauli ut cuspidem caputii
haberent in posterum minus acutam, minusque distentam. Vid, Ord, Reg, ad an, 1620, fol. 70,
37\Michael Emílio Scherer, OSB obl. - D, Miguel: um grande abade beneditino. Munique, Editora da Academia Beneditina
Bávara, 1964" José Lohr Endres, OSB - A Ordem de S, Bento no Brasil quando Provincia: 1582-1827. Salvador, 1980.,
Affonso de E. Taunay -- História antiga da Abadia de S. Paulo. S. Paulo, Mosteiro de S. Bento, 1927.
372Russell-Wood, A J.R: Charles Boxer's use of literary sources for the study of race relations in colonial Brazil and the
Maranhao.(Race Relations in the Portuguese Colonial Empire, 1415-1825)(Critical
Essay) Publication: Modem Humanities
Research Association, Portuguese Studies, 2005,
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megváltás, a "megszelidités " az oktatásban. Hogyan védték a pálosok az őslakosokat az agresszió és gyarmatosítás ellen? Jól ábrázolja a szerző, hogyan alakul át a végtelen derűlátás az
adott pillanatban. A pálosok kiábrándulásának új fázisa kerül a rendszerbe: a kétségbeesésnek
és a dühnek adnak hangot. Mert rossz felé indul a gyarmatosítás, s a tolerancia hiánya a Jézusi
ajánlatnak véget vet és végül Jézus tanításának szemlélete a ráerőszakolás eszközévé válik. A
pálosok nem vettek részt a gyarmatosításban, a tanítást és a közös munkavégzést használták a
Krisztus tanítás megismertetésének eszközéül. Majd később barlangokba húzódva, mint a Pilisben, innen végezték az őslakosság krisztianizálását.

Mosteiro e a Basílica de Sao Bento.

Mosteiro e a Bas í 1 i c a deS a o Ben t o a neve. Kezdetben Szent Pál, a későbbiekben Szent Benedek lett a monostor neve.
Vicente D. Francisco de Sousa nevű tábornok került ide, aki a bencések egyik jeles
tagja volt. A monserrati Mi Asszonyunk a pálos kápolna védőszentje. 100 évvel később,
1720-ban a kápolnát elnevezték Nos saS en hor a d a Ass un <; li o nak. 1562-ből és
1634-ből vannak adatok a kolostorról. Fr. Álvaro Carvajal vizitációs látogatása 1635. május
14-én volt, mint a spanyol pálos tartomány-része, és ezt felügyelte.
Pálos kolostorok: Amador Bueno de Ribeira, Mosteiro de Sorocaba, Mosteiro do Rio
de Janeiro, Mosteiro de Santana de Jundiaí stb.
Szentiványi Márton 1777.

A magyar Iiiihirdetökkel nyert addigi jó tapasztalatok arra indították a pápákat, hogy Közép-Európából főleg
csak magyarokat küldjön Latin-Amerika földjére. A magyar hithirdetők kiváló személyi tulajdonságait VI. Sándor
pápa már korán felfedezte. Ő Rodrigo Borga, kardinális korában egri érsek és péterváradi apát volt, így személyes
kapcsolatban is állt velük, különösen a pálosokkal, kikre
kezdetben ő bízta Amerika krisztianizálását. A magyar hithirdetők Latin-Amerikába, majd valamennyi rnisszós házba, a spanyol és portugál missziókba kerültek. A magyar
szerzetesek ott vannak az épülő új világrész minden
emporiumában. A mai Venezuela, Columbia, Ecuador,
Mexikó, Guatemala stb. Buenos Aires első parcellázási térképén találkozunk Mathe Istvany nevével.
A magyar pálosokat a szent buzgalom hevítette az
evangelizáció hirdetésére a távoli tengerpartokon. Őket az a
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szent cél vezérelte, hogy vallási és társadalmi fejlődés következzen be. Így lett híres
paraguaya-iküldetésük, amely az első tartós telefülés megalapításáhozis vezetett.
Sao Paulo Portugália tartománya volt? 3 A városok alapításánál a pálosok voltak az
úttörők.Bátran szembeszálltak a sokfajta akadállyal, dacoltak a vadon élő állatok veszélyével.
Nagyellentmondás volt a pálosok szent élete és az aranykeresők kapzsisága és brutalitássá fajulómámora között. 374
Az összes energiájukat az indiánok védelmére fordították. A magyar papok magas
tudományos műveltségüknél fogva nemcsak misszionáriusok voltak, hanem egyetemi professzorok, geográfusok, csillagászok, botanikusok és másfajta tudósok, kiknek munkája nyomán ma is virágzó egyetemek létesül tek, birodalmi és országhatárok alakultak, vagyis munkásságukjegyeit évszázadokra kiható módon ott hagyták Latin-Amerika minden országában.

1500-ban.

"A Pálos rendnek a középkorban 150 kolostora volt Nagy
Magyarország terűletén. Van egy dolog, amiről nem akar tudni a
magyar történelem. (. ..) Szombathelyi Tamás generális búcsúztat
magyar pálosokat, akik -VI. Sándor pápa megbízásából mennek
Ámerikába, hogy ott hittérítést végezzenek. Főleg az indiánok között jártak, és emlékük ma is él. Spanyolország és Portugália szembefordult egymással, és megint VI. Sándor kéri fel a pálosokat,
hogy csillagászati eszközökkel húzzák meg a határvonalat a két veszekedő hatalom között. (Az akkoriban
egy nagyon komoly
tudomány volt.) A spanyolok elfoglalják Guatemalát, 300 pálost
kivégeznek, néhányat pedig csónakba ültetnek, és elküldik őket a világ végére. Guatemalában, ahol a pálosok éltek, húzódik egy hatalmas hegyvonulat. Ebben vannak a remetefülkék, barlangok,
amelyek falain még ma is elég sok rovásírás jel található. Ezek a

373DA VID GAMUT: UNITED STA TES OF BR.\ZIL

I., New York Times Archiv. március. 9. hétfő 1890.

374The books in the collection, to illustrate the history of wood engraving in book illustrations, are the "Travels" of Breydenbaob, editions of 1486 and 1502; the "Revelationos Sancte Brigitte," Nuremberg, 1500; the Nuremberg Chronicle," in
Latin, of 1493, a copy with rough edges, the "Samiaoia," the blaiuc leaves, the portrait of Pop o Joau, and bound by Matthews; tho Books of Hours of Pigoucuei Simou Vostre and GiileL and Germulu ilar.ioum; tho "Hyp-nerotomac-liia
Poliphili," the iirst edition ofVenice, 1410, the second edition, 1545, the Paris editions ot 1501 and 1600; a collection or the"
Dance of Death," comprising the Bcries in various editions or Basle, one in aepia drawings made in 1721, the Danae Macabre" of 1490 reproduced by Pilinski, the Dresden "Todton-Tauz" in Hilsoher's edition of 1705, eight reproductions of the
Holbein made at Munich, Mugdeburg. Weissennurg, London, ana Parts, the "Walasser" of 1570; the "Oratorhe artia
cpitomata" ofPublicius, Venice, 1482.
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speciális pálos rovásírás elemei, melyről a magyar tudományos ro-

vásírás képviselői nem vesznek tudomást. (Walterné
F e hér
Ann
a k ö n y v ébe
n tes
z ról
a e m I í t é s t,
és egy
német
szerző
is idéz
a pálos
r o v á sír
á s - e m lék e k b ől.)
Lisszabonban felkerestem a volt pálos templomot. Ez egy
csodálatos, hatalmas bazilika, tele aranyoszlopokkal. A pátriárka
titkára kísért el oda, aki megkérdezte, kik azok a szentek a templomban. Mondtam, hogy az ott Boldog Özséb, a rend alapítója. A
titkár elcsodálkozott, hogy egy ekkora szent van a templomukban.
Ott nagyon tisztelik a pálosokat. Hívott a pátriárka, hogy menjek
kihozzájuk, de akkor egymagam nem mertem nekivágni. Ha a jóisten megadná, hogy itthon helyreállítsuk a rendet, azonnal hívnék
portugál fiatalokat képzésre. A pátriárka meghívására tehát azt v6laszoltam, hogy ha Magyarországon sikerül legalább egy kolostort
visszaállítani, Lisszabonban fogom folytatni a kutatást.
(A lisszaboni
levéltárban
nag y o n sok pálo s von at k o z á_7'
375
S Ú a!yy a g van
.)"
Amerika felfedezésétől kezdve kialakult kapcsolatok a XVI-XVIII. században is a
magyar história legsürgősebb feladatai: a dél-amerikai gyarmatok, korabeli levéltárak magyar
vonatkozásainak feltárása, a magyar-ibériai történelmi kapcsolatok, a spanyolországi és portugáliai levéltárakban való kutatások. Úgy, mint Simonyi Ernő 1865-66-ban megkezdett barcelonai Archivo General de la Corona de Aragon, a madridi Bibliotheca Nationale levéltárának és a simancasi országos levéltár magyar vonatkozású anyagának lemásoltatását, mely túlnyomó részt az óceánon túli magyar vonatkozásokat érinti. Thallóczy Lajos Barcelonában és
Simancasban, valamint Szittyay Dénes Simancasban végzett munkáinak folytatása. Felderítetlenek, a sevillai és lisboai levéltárak magyar vonatkozású anyagai, stb.

Nossa Senhora da Assunfiío/Siío

375 Árva Vince atya: A Pálos rend története:
<http://www.dobogommt.hu/dobogo/irasok.php?id=200501
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Fernando Colón könyve első kiadásának címlapja.

Nosso Senhora de Monte Serrat, Salvador.
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USA

A San Franciscó-i pálosok templomában. San Francisco az Újvilág első századaiban
spanyol településnek számított. A templom története, hogy 1854-ben épült, és a Szeplőtelen
Fogantatás dogmájának római kihirdetése után két héttel, a világon elsőként nevezték el a
Szeplőtelen Fogantatásról. 1880-ig a kaliforniai egyházmegye katedrálisa volt. 1894 óta a pálosok temploma, ahonnan a katolikus megújulás számos amerikai mozgalma indult el századunkban. Itt szervezték meg az első kínai missziót Amerikában, vezetésük alatt katolikus ifjúsági klubok sora működik régóta és a II. világháborúban a pálosok által szervezett szociális
központ 450 ezer katonai szolgálatot teljesítő, otthonától elszakított embemek nyújtott "második otthont".
(... ) "Jóleső érzés volt tapasztalni, hogy Boldog Özséb Pálos-rendje a világ másik
végén is meggyökeresedett, és szépen tevékeríykedik az Úr szőlőjében.,,37ő
Doylestown.I"

Pennsylvania
-/-

1953-ban MIchael M. Zembrzuski, egy lengyel pálos szerzetes Lengyelországból
ment Amerikába, és vett egy farmot Doylestownál. Néhány év alatt épített egy
Czestochowához
hasonló zarándokhelyet, vagyis elkészült a Poland's Milleneum. Az elnök
Lyndon B~ Johnson üdvözli az elkészült munkát, és közel százezer zarándok érkezik
Doylestownba. A templomhoz kijelölték az építészt, George Szeptyckit: "Íme, Angyalnak épített" mondja, modem és hatásos stílusban. A belépő szembe találkozik a templomi üdvözlettel: Isten hozta a -látogatót! Hatalmas színpompás táblák, üvegablakok. A kereszténységnek
Lengyelországból
az Egyesült Államokba hozatala lengyel módra történt, vagyis létrehozva
egy elkápráztató " bizalomnak - montázs" részét. Ez ma, az Amerikai Czestochowa; 170 hektár terület, egy hatalmas templom, kolostor, temető, ajándékbolt, önkiszolgáló étkezde, kint
szolgáltatások és óriásparkoló.
Pálos templomok vannak Amerikában: Buffaloban a Corpus Christi templom,
Cadogan, St. Lawrence templom, Chicago, Il - St. Rosalic templom.I" Kittaning, Pauline
Fathers monostor, New York, St. Stanisiaus templom, Summerfield, St. Mark templom,
Rockville, St. Joseph templom, Yonkers, St. Casimir templom.

Church of Saint Joseph, Rockvitle.

Church of Saint Stanislaus. New York.

Jn: Egyházközségi levelekben 1994-1999. Úrnapja a San Franciscó-i pálosok templomában. Kesselyák Péter írásai
Doylestown, PA - PAULINE FATHERS MONASTERY, 654 Ferry Rd, PO Box 2049, Doylestown, PA 18901,
378 http://www.saintrosalie.org/
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Ausztrália
Order of Saint Paul the First Hennit "The Pauline Fathers": Rendelése Szent Pálnak
az Első Remetének. "Apálos testvérek" Ordo Sancti Pauli Primi Eremitae (OSPPE)
A rend Ausztráliába 1981-ben költözött, és ma 3 kolostora van. Az első kolostor,
amely: Berrima, majd a Tamborine, később a Tumbarumba is felépült.
Berrima: már 1984-ben 2000 zarándok járt minden hónapban imádkoznia Szűz Máriához. 1989-ben megépült Tamborine, ahol Máriát és Krisztust választották templom védőszent~éül. 1992 óta a legtöbb hívő Tumbarumbába jár, ahol lelkipásztori munkát is végeznek? 9 "Penrose Park", Berrima, "Marian Domb", Tarcutta (m i ndk é t Nb an. S. W.) és
"Marian Völgy", Canungra, (Q II e ens 1and), valamint Tumbarumba és Tarcutta plébániája, (N. S . W .) és Dromana, (V i c tor i a). A papságuk a Vianney-i fóiskolán tanul.

/ Berrlma.

/

379

Pauline Kolostor "Marian Völgy" Canungra, Qid 4275 Penrose Park" NSW Ausztrália
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TO SYDNEY

TO GOULBURN
& CANBEIPlA

I

T

!,enrósapark.

Boldog Özséb kápolna (Marián

Val/ey, Canungra) épült 201Z-ben.

Marian Valley, Queensland (A u szt r á 1 i a) a Gold Coast-hoz 40 kilométerre lévő
Canungra közelében, festői környezetben elhelyezkedő Mária-völgyben lévő a Boldog Özséb
kápolnát az Ausztráliában élő magyar közösség saját erőből építette Dr. Kolozsy Sándor ter-
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vei alapján. Felépült az ausztráliai magyar közösség összefogásának
A kápolna
felszentelése
2012. június
18-án
történt.38o

eredményeként.

Dél_Afrika381

Order of St. Paul the first Hermit Pauline Fathers in Africa

Francis Pfanner.
Centocowa 1888-ban alakult meg, amikor Francis Pfanner apát trappista szerzetes
egy gazdaságot vett Urnzimkulu folyónál; a Creighton kerületben.
A Centocow alapítói létszáma kezdetben 27 fő volt, közöttük hat nővér, ők 1888. november 25-én érkeztek ide. Fr. Gerard Wolpert382 pap lett az első igazgató. A téglaépületet iskolának és templomnak is használták. Ez 1892-ben készült el, és ma is ott látható.
1895-ben Fr. Gerard Wolpert apát Mariannhillben meghirdette a szegényekkel való
közösségyállalást,
amelynek a neve a Szentelt Szív közössége lett, és ez a név rövidesen egész
Dél-Afrikában ismertté vált.

380 Megjegyzés: Megtekinthető
a btvhungary.eu
gyar Egyesület Vezetősége készítette 2012-ben
381 Cím: Vocation Director Pauline Fathers PO
382 Trappista szerzetesek.
Reformált Ciszterciek

web oldalon. In: Boldog Özséb kápolna felszentelése.
alapítótta, és egyben a filmet.
Box 21 Creighton 3263 South Africa,
Rendje.

A Gold Coast-i Ma-
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1909-ben a ~orihsok
száma 953-ra emelkedett a misszós tevékenység következtében. Ez csak a kezdet volt, mert 1912-ben kettő ezer lett a katolikusok száma. A növekedés
miatt Fr. Emmanuel Hanish tervezett egy újabb, nagyobb templomot, amelyet Szentelt Szívnek neveztek el. 1910. október 24-én a templom alapkőletétele megtörtént. Gerard apát, Br.
Nivard és Fr. Emmanuel munkája nyomán a kolostorhoz tartozó új templom ünnepélyes felavatása 1913.december 28-án volt.
A centocowi Szentelt Szív templom fennkölt tornyával olasz stílu su mestermű. 1920ban Centocowban már 4300 feletti a katolikusok száma. A hittérítők gazdaságban dolgoztak,
mint ácsmesterek, mint patkolókovácsok és minden más munkában, így az építkezésben is.
Virágzó gazdasággá fejlesztették, szőlőskertet, erdőt és gyümölcsöst hoztak létre. Meg kell
említeni itt egy odaadó pap és rendkívüli hittérítő munkáját; nevezetesen Fr. Apollinaris
Schwambergeret. Ö volt a hittérítő és egyben Centocow igazgatója is 1920-1936 között. Nem
csak pap volt egyidejűleg, mint tanár
doktor és építész is szolgálta a közösséget.
Hirtelen halt meg 1936-ban, éppen, a kórház építésének befejezése előtt.
Az ott lakó ember kívánsága az volt,
hogy hálából és egyben emlékül vegye
fel a nevét az épülő kórház. Így ma "St.
Apollinaris Hospital"-nak hívják a kórházat. 1995-ben 10000 tagja van a Jézus
Szíve közösségének Dél-Afrikában. Ma
Centocow a zarándoklatok egyik kiemelkedő helye. 383
Dél:Afrikai, templom.

38lTrappista küldetés. Kloster Mariannhill (Freiburg, 1907); Vergissmeinnicht,
Zeitschrift des Mariannhiller Küldetés,
1883-1910; Mariannhiller Kalender, 1883-1910; Acta S. Sedis, 20 Dec., 1909; Tett du Chapitre Gén. des Cistereiens
Réformés (1904-1907); Abt. Franz Pfannerben (1885); BOEKEN, Um und Afrikaban (Cologne, 1903).
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Szlovákia384 (Felvidék)
Pozsony.

Család, Mária család (Vel kéL o v ce), Szlovákia, (tört. Bars m. Esztergom e. m.). Első temploma 1331
előtti, kolostorát 1512-ben Haraszti Ferenc és Lévai Zsigmond, Balassi Menyhért helyi nemesek hatalmaskodása miatt lerombolták, a szerzetesek 1550 körül Elefántra költöztek. Ma Családpusztán a romokból átalakított épület áll. Itt
Szűz Máriáról nevezett kolostor működött.
Gombaszög, Gombaszeg, (P els i vec) Szlovákia,
Slavec, (tört. Gömör vm. Havasalja, Esztergom e. m.).
1371-ben alapította a Bebeki Csetneki család. A szerzetesek
1555-ben Rozsnyóra költöztek. A kolostor 1566-ban megsemmisült. Ma még néhány részlete
Slavec határában fölismerhető. Szűz Mária kolostora volt.
.
Havasalja monostor/ Gombaszög.
Középnémeti, Tomyosnémeti (tört. Abaúj megye). Ma Némca, Szlovákia. Szent
László- kápolna (és monostor?) 1319-ből.
Új-Beszterce ~a N~ v á B y s t f i c e, Szlovákia).
_. 1 D U
1533-ban a törökök fölégették, 1626 körül újjáépült. 1502:
Szűz Mária kolostor.385
Mára-völgy, Mária- Thal, Pozsony megye, Marinka,
Szlovákia, Boldogasszony monostor, 1377-ben épült. 386
Tőketerebes, (ma T r eb iso v, Szlovákia). Mai állapot: temploma-fennmaradt. Perényi Imre nádor alapította.
1530-ban Perényi Péter kiűzte a szerzeteseket. l652-ben
visszatelepültek. 1756-ban Demáthné Zichy Terézia a birtok ura, négy évvel később a régi kolostort újraépíttette.
Sasvár, a kegyhely neve szlovákul Satyin
(S ast in). Pozsonytói légvonalban 55 km. A középkori oklevelekben már hétszáz éve jegyzik, jobbágyfalu,
sáson (mocsáron) épült. Innen a neve is.
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Sas vár kegyhely történetéről szóló kiadvány.

E kezdet után 168 évvel az esztergomi hercegprímás kivizsgáltatta az összes sasvári
csodás eseményt. A kétségek kizárása végett a legtekintélyesebb szakemberek végezték a kivizsgálást. A laikus tanúk eskü alatt mondták el személyes eseteiket. A kivizsgálás végeztével
Pongrátz, 1., Triumphus Sancti Pauli, Posonii 1732.
J. József Dániel Mihály: Pálosok könyve.
386 A Máriavölgyi
kegyhely története Holik József dr.-tól: "Alig három óra járásnyi Pozsonytói, három hegy által körülzárt
vadregényes völgyben fekszik Máravölgy, ahová történetesen már 800 évnél is régebben zarándokolnak a hívek. Itt rakják
le Szűz Mária lábai elé nyomorúságukat, gondjaikat, minden bajukat, mert tudják, érzik, sziklaszilárd hittel remélik, hogy
könyörgésük meghallgatásra talál. "Egy szegény asszony; aki férje mellett az élet golgotáját járta, aki kimondottan szenvedett, nem vesztette el Istenbe vetett föltétlen bizalmát. Bizakodó reménységgel fohászkodott Istenhez, Szűz Máriához, hogy
ezt a borzasztó csapást tőle elhárítsa. Tántoríthatatlan hite és bensőséges imája nem is maradt meddő. Egy éjszaka, amikor
újból imádkozott teljes bensőséggel, álmában megjelent neki a Boldogságos Szűz, és utasította őt, hogya
közeli
Thalerwaldban egy odvas fa tövénél csergedező forrásban mossa meg a szörnyszülötteket.
S csodák csodája: a szülemények mindinkább elvesztik állatias külsőjüket, gyermekszem ek mosolyognak emberi bájjal egy boldog anyára. Ez volt az
első föltűnő nagy csoda, melyet Szűz Mária e kicsi forrásnál Máriavölgyben művelt. Egy remete a csörgedező forrás eredetéhez megy, ahol megpillantja Szűz Mária fából faragott szobrát. A remete boldogan elvitte a szobrot a testvéreihez, a
cönobiumban ahol pálosok kimondhatatlan örömmel és bensőséges áhítattal vették körül Máriavölgy e kiváló kincsét. A
drága kincset azután egy kis kápolnába helyezték el, a forrás eredeténél, ahol az kétszáz évnél tovább maradt. A környékről, a távolból mind többen és többen zarándokoltak ide, és a csodák száma folyton szaporodott."

384
385
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1732-ben az egyházhatóság a sasvári szentélyt kegyhellyé nyilvánította. A következő évben
az esztergomi prímás a kegyszobrot a Pálos-rend gondjaira bízta, akik akkor megkezdték építeni a hatalmas új templomot. A mocsaras talajon nagy gonddal kellett megalapozni a kolostort a templom óriási súlya miatt. A kegytemplomba hatezer ember fér el.
1862-ben a tornyot Hrebicsek István esperes-plébános harminc méterre felmagasította, Berta József építész kivitelezésében. 1864-ben, a kegyszobor tiszteletének háromszáz éves
évfordulóján Szcitovszky János bíboros, esztergomi hercegprímás vezette a zarándoklatot
százezer hívő részvételével.

Fatd;Jlmas SliiziIlIY;-tS;,IS\'ikvu.
(;u:'Hl!'lIhild ZII ~Jal'lH ~1·hu~'Sbl·l'Q.
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Szcitovszky János bíboros címere.

1786-ban a Pálos-rend eltörlése után
az egyházmegye papjai gondozták a kegyhelyet. A kegy templom Sasvár plébániatemploma lett, 'a kolostor pedig királyi tulajdonba
ment át.
A pálosok emlékét őrzik a templomban a remete szentek - Pál és Antal - szobrai,
Szent Jeromosé és Szent Bonaventuráé.
"Sajnos a Pálos-rend eltörlése után a kolostor minden=irata elveszett. "(?) 1964-ben, a
kegyszobor négyszáz éves ünnepén VI. Pál
pápa a sasvári templomnak bazilikai rangot
ad (b asi 1 i c ami n or). Sasvár búcsúja
a Fájdalmas Szűz ünnepe, szeptember 15.3 7
I

A pálos sasvári Hétfájdalmú

Sosvár: kegyhely, bazilika.

Mária szobor

Vácon (o ferences templom előtt).
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Ipolyvölgyi Németh 1. Krizosztom:

Búcsújárók

könyve, Novitas b. Kft. Balassagyarmat,

1991. p. 247-248.
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Ukrajna (Kárpátalja)

Kárpátalja - Szatmár egyházi fennhatóságar" hol az erdélyi, hol az egri püspökséghez tartozott, 1346-tól az egri egyházmegye része. A Vatikáni Levéltárban fennmaradt feljegyzések alapján 50-nél több templomos helyet sorolnak fel.
Akisberegi (N i z s n i j Rem e t y) pálos kolostor alapítása 1329-ben történt.
Templomát a Boldogságos Szűzről nevezték el. Okmányaikat 1447-ben rablók felégették.
1470. június 24-én: "in festo nativitatis Iohannis bapt." A budai káptalan előtt Kezy-i (K esz
i) Bak György fia (K esz i Bak) Balázs deák, a felesége, Anestasia terhét is magára vállalva a beregmegyei Naghmusan birtokon lévő részét a Berek-i Szűz Mária-kolostornak és az
ottani pálos rendi remete-szerzeteseknek adja, oly feltétellel, hogy azok tartoznak érte minden
nap a Szűz Mária tiszteletére a Rorate coeli officiummal misét mondani, továbbá a birtokot
évi 12 arany forint bérért holtáig megtarthatja, holta után pedig az teljesen a barátokra szálL389
1562-ben a közösség és a kolostor pusztulásáról értesülhetünk.
Pálos remeték Huszton és a környékén is éltek, templomukat 1500-tól ismerjük.
Ugyanitt egy - feltehetően.domonkos rendi - apácakolostor is állott. Szent Ilona tiszteletére
szentelt templomuk romfot a múlt században még látni lehetett a Huszt patak déli partján.
Eszény a (tört. Szabolcs vm.), Javrove, Ukrajna (egri e. m.). 1358 előtt alapította
Baksa nb. Simonfi Tamás (Csánki390 szerint 1356-ban Sze n t - Jak ab ti szt ele tér e).
Kis kolostor volt (4 sze r zet es), 1540 körül elnéptelenedett. Mai állaga nem ismert.
A Técső melletti pálos kolostort Nagy Lajos alapította 1363-ban. A reformátusok
zaklatása miatt 1554-ben elhagyták az épületet, amely ezt követően pusztulásnak indult.
Gerényben -is élt egy kisebb pálos közösség, amelyet a Drugeth család hívott meg
1384-ben. Kolostoruk az egykori vár déli sáncai mellett épült. 1562-ből származó adatok szerint e kolostor elnéptelenedett.
Ungvár, (tört. Ung megye) ma Gorjany, Ukrajna. Krisztus Teste monostor, 1384-ből
van adat.
/
Villye, (tört. Ung megye) ma Volkoviji, Ukrajna. Boldogasszony monostor. Azonos a
valkáji monostorral.
Románia (Erdély)391
Nagyváradtól- Gyulafehérvárig
Karcsú Antal Arzén szerint erdélyországi kolostorok: Szent Erzsébeté Alba-Graeca mellett,
1316-ban -alapífcitCSoldog Szűzé Székelyházán vagy Szentkirályon, 1350-ben alapított, Boldog Szűzé Szent Mihály kövén 1384-ben alapított, Pókafalva-i monostor 1416-ban alapított,
Boldog Szűzé Erdélyben, 1469-ben Székely Mihály úr özvegye Potentiana asszonyság által
megadományoztatott, régi alapítványo Szent Jeromosé Nagy-faluban, Pázmány Péter kardiná-

A Kárpátaljai Római Katolikus Egyház rövid, történeti áttekintése: Mivel az egri egyházmegye túl nagynak bizonyult és
Szatmár vidéke is, Máramaros is, és a tőlük északabbra.fekvő területek is (Rahó, Munkács, Dolha) nagyon messze estek az
egyházmegye központjától Egertől, egyház-kormányzatilag
szinte "senki földje" voltak, ezért tervezte még Il. József császár, hogy püspöki helynökséget létesít. Az önálló szatmári katolikus püspökséget 1804. március 23-án alapították meg, és
VII. Piusz pápa augusztus 9-én törvényesítette. A hagyományos Szatmár megyén kívül magába foglalta Máramaros, Ugocsa és Ung megyéket is. Az egyházmegye Ielki fejlődése leolvasható a külső kerettörténeten kívül azon is, hogy püspökeik
mit tartottak fontosnak és a hívek számára boldogítónak. Az egyházmegyét az 1. világháború végéig a következö püspökök
vezették: <http://www.communio.hu/plebanialvendeglkarpatcr.htm>
2008. október 13.
389 DL 17031.
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Csánki Dezső: Magyarország történeti földrajza. Budapest, 1890-1897.
Guzsik Tamás: A pálos rend építészete a középkori Magyarországon.
Mikes Kiadó, Budapest, 2003. Gyöngyösi Gergely: 1. Remete Szent Pál Testvéreinek élete, Fráter György Alapítvány, 2007. Ford. Árva Vince, Csanád Béla, Csonka Ferenc.
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lis szerint. Tófaludi monostor,392 Pázmány Péter kardinális szerint. Szent Mihályról címzett a
vár alatt, - Pázmány Péter kardinális szerint. A tövi si kolostor Fejér megyében, illyefalvi
küldérház, 1701-ben a szent rendnek átadatott, másik küldérház Tordán. 1714 óta a rend birtokában.
/
A tárt karú Jézus szobor a székelyudvarhely;
Zawaczky Walter szobrász tervei alapján készült el.

Nagyvárad

-

----::---

(tört. Krassó m., Ro1393 e.
mánia)
(tört. Bihar vm, Budoi v. Alesd)
1327 e.
BUZGÓ
(tört. Arad vm. Cladova, Romá1272-1290
KALODVA
nia)
KÁPOU.rA
(tört. Bihar vm.
1280-1294
Oredea=N agyvárad)
(tört. Kraszna vm.
NAGYFALU
Szilágynagyfalu= Nusfaláu)
1413 e.
(tört. Fehér vm. Páuca, Románia)
PÓKAFALVA
1416
Remeli (Máramaros, Románia)
REMETE
1363
Sincraiu de Mures (Marosszentkir.)
SZÉKEtYffÁZA
1351-1371
Fughiu, Fugyi
SZENTJEROMOS
1325 e.
(tört. Bihar vm. Berettyómonostora,
SZENTJOBB
Siniob)
1493
SZENTMIHÁLYKÖVE
(Tóti=Tiiuti)
1363
BOLDOGKO

G u z sik
Tam
alapján
a következő

á

s

é s G y
kolostorokról
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1393

?

1424
1541

Szent Miklós
Szüz Mária

1552

Szűz Mária

1602

Szűz Mária

1554
1566
1566
1566
1555

Szüz Mária
SzűzMária
Szűz Mária
Szent Jeromos
Szent István,
Szent jobb
Szent Mihály

siG
erg e 1 y írá
van adatunk:

ö

Boldogkő, (tört. Krassóvín.)
Románia. A Temes folyón túl feküdt, egyetlen
1393-ból ismert, török támadás következtében elnéptelenedett. Helye eddig ismeretlen.

sai
adata

392Megjegyzés: Erről a kolostorrol önálló dolgozatban emlékezünk meg.
393Guzsik Tamás: A pálos rend építészete a középkori Magyarországon. Mikes Kiadó, Budapest, 2003.
Gyöngyösi Gergely: 1. Remete Szent Pál Testvéreinek élete, Fráter György Alapítvány, 2007. Ford. Árva Vince, Csanád
Béla, Csonka Ferenc.
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Buzgó, (tört. Bihar vm.) (B u d o i v. Al e ~ d) Románia, Váradj e.m. 1327 előtt
alapították Turul nb. Széplaki Lőrinc fiai, Szerfin mester, Rubert és Gergely. 1424-ben szűnt
meg Lakcfi Jakab foglalása miatt. A Szent Miklós monostor Sólyornkővártól északra.
Gatal, Gothál, (G a t a i) Arad megye, a Temes folyón túl, ma Románia. Elpusztult
1393-ban.
Gyulafehérvár, a gyulafehérvári monostor (A 1bal uli a) .394
Kalodva,395 Cladova, (tört. Arad vm.) a mai neve Romániában. 1272-1290 között
alapította IV. László, 1359-ben Nagy Lajos király a birtokokat megerősítette. Sarlós Boldogasszonyról nevezett monostor, 1308-tól perjel Bak Péter.
Bak Péter a Maros melletti Bak helységből származik, amely a Bakok ősi fészke. A
Bak helység elhelyezkedése 1 van c s - Pál ü 1é s e - Nyá r r é v szomszédságában volt található. A mai Paulis-Szabadhely (S z o m b at hel y) között. A helység múltja az Árpádkorba nyúlik vissza. Mok nádor (d ege ner e Mo t) időszakára. Mok nádor után fia Bak
(Wog, Both)396,397bihari comes nevét viseli azáradi helység. Erre való utalást is megtalálhatjuk a helység nevében, egy bizonyos időszakban (M o t - B o k - Bak). A Bak település a
család köz~otjává fejlődésében a Bát monostorról ebbe a helységbe való költözésnek volt köszönhető? 8 Egyben a nemzetségi találkozási- vagy gyűlési hely is átköltözik a bátmonostori
Páliportból Pálülésre,-aníf névleg Paulisra költözik Mot, azaz Mok nádor parancsára. A nemzetségi gyűlésre való összejövetel nem volt szokatlan, hiszen a székelységnél is ősi szokás
volt. A Bak nemzetség ezt az időpontot általában minden év július 10-én tartotta meg. A nemzetség tagjai nagyobb számban Arad-megyén kívül (Krassó-, Bács-, Keve-, Szolnok-,
Doboka-, Temes-megye) helyezkedtek el. De az ország más helységeiben is nagyszámban éltek az ősi nemzetségi tagok (Baranya-, Tolna-, Nógrád-, Gömör-, Zala-megye), és természetesen Székelyföldön, A nemzetségi találkozók védelmét a Mokhoz kötődő Solymosvár (ma R: S o im o ~)
biztosította. A Kalodva-i kolostor a pálosokon keresztül az egyházi- és az oktatási hátteret is
biztosította a nemeztség számára. A pálosok kalodvai szerepe a Hunyadiak időszakában különösen felértékelődik, mert a Bak család szoros rokoni kapcsolatban áll a Hunyadi és a Szilágyi családdal is. A Szilágyi család a Bak nemzetséghez tartozik. Szilágyi Erzsébet Nyulakszigeti látogatásakor a B a kek) lányokkal közösen keresi fel Korvin János édesanyját a kolostorban, hogy tájékoztassák gyermek fejlődéséről. Mátyás király halála után Korvin Jánosé lett
a Pálülése birtok. A Harasztiak hatalornkoncentrációja, a Bak családdal történő folyamatos
konfliktushelyzete gyengítette a család gazdasági erejét.
Az enyingi Török család a tolnai Bakok családi birtokait szemelte ki, és számolta fel a
Szilágyi és Bakcsalád múltját. Pálülése, a Bak család nemzetségi területe, később átkerült a
Harasztiak kezébe az aradi ispáni és a solymosvárral együtt. A királyválasztó Bak nemzetségi
ág átkerült Mátyás király helytartónak, Mátyus Sándor hadnagy székelyföldi kézdi-hatolykai
ősi birtokaira. A Kinizsiek a Hunyadiak elárulásával, az enyingi Török a Hunyadi leszármazók Korvin János és gyermekeinek megmérgezésével hatalmas birtokokhoz jutottak. A pálosok sem voltak mentesek Haraszti hatalmaskodásától.399 1507. május 15-én (berendi) Bak
Barnabás mester váradi kanonok és családtagjai a Bak család védelmében újból összeütközés394 Szluha György: Compendium historiae Ordinis S. Pauli primi Eremitae, cum cathalogo monosteriorum
et virorum
illustrium ejusdem ordinis, Vác 1804.42-43. p.
_'
395A Maros folyása mentén a középkor végéig a székely vezető réteg volt abirtokos.
396Ill. Béla királynak Modrus horvátországi vármegyét tárgyazó adománya Frangepán Bertalan számára. 1193. In: Zsigmond királynak 1393.megerősítő privilegiurnából, a budai kir. kamarai levéltárban. Fejérnél Cod. Dip. II. köt. 292.
397lll. Béla király a pannonhalmi apátságot évenkénti három hajó sóval adományozza meg. In: Az u.n. vörös könyvből a
pannonhalmi főapátság levéltárában.
398Erről bővebben: Bakk Erzsébet-Bakk István: A székely vezető réteg az Árpád-korban 1-2. In: Dobogó. Mítikus Magyar
Történelem, fószerk. Sárosi Zoltán, 2009. VIIl. évf. 4-5. szám.
399DL 24631. 1510. február ő-án: A garamszentbenedeki
konvent bizonyítja - eltiltották Harazth-i Ferencet és Lewa-i
Zsigmondot a Bars megyei, a nevezett birtokoktói, zálogjogon bírt NaghHwl possessio további használatától, a Bars megyei Chalad-í pálos kolostort annak elfoglalásától, és a királyt a birtok eladományozásától.
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be kerültek Haraszti (Haraszthy) Ferenccel, aki még Pálülése helységre is kiterjesztette önké'd'k'te400a.
nyeskedési
eSI szan
Az ország más pálos kolostoraihoz Kalodván keresztül is könnyebben el lehetett juttatni a híreket. Azért is fontos volt, hogy a régi horvátországi területeken, úgymint Bakva-i,
Baőki Monostor-i, vagy az északon levő Hanva-i kolostorokban a nemzetiségi kapcsolatok
megmaradjanak.
A Kalodva-i, Bakva-i, Hanva-i egyházi helyre utaló nevek részben utalnak a Nagy
Lajos király idejében fennállt horvát-zágrábi püspöki időszakra is.
A pálosok irányította Kaldova kolostort a Bak(k) család birtokadományokkal is ellátta, többek között Solymosvár várnagy a, Solymosi-, Keszi (Bak) Balázs deák 1455. szeptember 19-én a Szombathely-i birtok részét a Kalodva-i pálosoknak adományozza. Ugyanakkor
az aradi káptalannak adományozza a Fehéregyház-i, Bozegház-i, Haromoltárwtethlen-i, Kamarás-i birtok részeket. Bak Balázs testvére, páznadi (Bak) Ferenc ugyanebben az időben
Hunyad-vár várnagy a, aki tiltakozik Bak pőssessió eladása miatt.401
Bak Gáspár aradi alispán 1517. december 12-én és a Bak család többi tagja az egész
káptalan nevében együtt tiltakoznak, vagyis tiltja a kalodvai remetéket (pálosokat) azon
szombathelyi birtokrészek eladásától és átírásától, és mindenki mást a megvételétől, amit a
család örökre ad~yozott
a rendnek.
II. Lajos bizonyítja 1517. szeptember 9-én, hogy elé járult Frater (Bak) Stephanum,
ordinis beati Pauli primi heremite in claustro beati Laurentii martyris supra Budam, mert bizonyos pereskedés folyamán nevezett remeték (pálosok), Jaxíth Márkot a király elébe perbe
akarták vonni, Csanád városában meg fognak jelenni, hogy megkíséreljenek a békét kötni, de
ha ez nem sikerül, megvizsgálják a felek okmányait, és meghallgatván érvelésüket a
Zombathel.nevű birtokban lévő birtokrész miatt.402
. Szilágyi Mihály Mátyás király megválasztásakor, 1458-ban, literáti Keszi (B a k) Balázs Solymosvár vámagyát küldi Kassa város tanácsához Mátyás királlyá választásának hírét
elvigye.
Kalodva kolostora 1541-ig biztosan adatolhatóan működött. A Maros révjén állt,
romjai a XIX. században még álltak.
Kápolna, Nagyvárad (ma --O rad e a ,Románia) Sarlós Boldogasszony monostorát,
1294-ben alapította a váradi püspök, 1552-ig működött. 1726-ból is van adat az épületmaradványokról. Az egyre szaporodó rendházak sorában volt az 1321-ben már biztosan működő kápolnai is. Ezt a helyet Kápolnának nevezték, feltehetően a kezdetekben itt lévő épület
után. A bihari.hágó felé vezető utat a Csörgő-patak szeli át, aminek forrása fölötti dombon állt
a rendház és a templom. Bunyitay Vince egyháztörténész szerint a Nádas-, vagy Barát-hegyen
1883-ban is épületmaradványok voltak. Ezt megelőzően a régész, Rómer Flóris is felkereste
ezt a helyet, ahol faragott köveket és kerámiadarabokat talált. Szerinte a rend 13. században
épült kápoln~át a 14. században gótikus templommá bővítették. A kolostor helye a mai
Nagyváradtói 03 északra a bihari hágó (B i har
köz ség) közelében volt a 2008-ban is
megtaláljuk a forrást és a patakot, mely felett lehetett a rendház. A hosszú évtizedek óta ott
lakók visszaemlékezéseiben kiásott koponyákról és pincelejáratról hallhatunk. A kolostor területén gyümölcsös van ekkor, ahol középkori cseréptöredékek kerültek a felszínre. Évekig 3
faragott kő volt ott, amivel a forrást fedték le. A terület régészeti feltárása múltunk, egyháztörténetünk alaposabb megismerését jelenthetné Az ásatás sürgős lenne, mert az építkezések
2008-ban már elérték a gyümölcsös határát.

400

DL 59968.

401

Dl 93096.

402
403

Comitatus Orodiensis, Cista Maramaros, Fasc. 4. No. 23.
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Máramarosi monostorIRemete
(R eme t i)
Nagyfalu, Szilágynagyfalu,
Szilágyfalu (tört. Kraszna megye). (N u ~ fal a u) ma
Románia. 1413 előtt alapították. Azonos a szilágyi monostorral.
A kolostor 1602-ig működött. Helyét még téglatörmelék jelzi. Szűz Mária a kolostor
titulusa.
Pathlan, a Kolozs megyei Remete puszta helyén. (H o dis u), Románia. Az egyetlen
adat: 1382-ből.
Pókafalva (tört. Alsó-Fehér megye), (P a u c a), Románia. 1416-ban alapította László
szebeni prépost a Boldogságos
Szűz monostorát. Jelenleg az egyetlen adat, hogy1448-ban
üresen áll. Állapota nem ismert.
RemeteIMáramaros,
Rem
e t i (Máramaros megye, Románia). 1363-ban alapította
Nagy Lajos király, az iratok szerint "remeteség módjára" épült. 1554-ben néptelenedett el.
A templomot 1784-ben még megújították. Helye ismert: Técsőtől 8 km-re, a Tisza
bal partján, de dokumentálatlan.
Szűz Mária-a titulusa.
Szent jeromos, (F u g hiu)
Fugyivásárhely,
Bihar megye, Nagyváradhoz
közel, ma
Románia. A Zovárd-nembeli
Fugyi (F u g g i, Függi) család alapította a Szent Jeromosmonostort 1325-ben.
Székelyhá~~,/Szentkirály,
SIn c r a i u d e M II res
(Marosszentkirály,
Marosszék) Korábban a Boldogságos Szűz, utóbb Szent István tiszteletére felszentelt monostorról
1370-ből van
adat.404
Szent jobb, Szent jog, Szent job, Bihar megye (S ani
o b), Nagyvárad mellett épült 1498-ben II.
Ulászló alapításával az utolsó magyar királyi pálos kolostor. Ennek romjai 2004-ben kerültek újra napvilágra. Előbb Szent István-, majd Szent jobb-monostor.
Azónos a berettyóival.
Szentmihálykő /Gyulafehérvár (A l bal II lia)
Szentmihálykő, Szentmihály, Mihálykő, Szentmihályfalva, Alsó-Fehér megye. (T ó t i, T a II t i, tört.
Fehér vm. Erdélyi e.m.). Eredetileg Szűz Máriáról, később Szent Annáról, végül 1388-tól Szent Erzsébetről
nevezett monostor.
1363-ban alapította Szécsi Domonkos püspök. 1384-ben Goblin püspök egyesítette a
gyulafehérvári
kolostorokkal.
(?) 1551-ig elnéptelenedett. A további-sorsa - állapota nem ismert.
Torda: jelenleg állapota nem ismert.
Gyulafehérvár
Oklevelek Erdélyre, az erdélyi sóra és a pálosokra vonatkozóan:
1. Conventus
Albensis Transilvaniae
testimoniales A. 1300. Nos frater Stephanus ordinis Fra
t rum
Her e mit a rum
S. Aug u s t i de domo Albensi Transilvan. et frater Salomon Lector,
totusque conventus loci ejusdem. (D ant tes tim o n i a les).
Anno Domini M.CCC-o."
Exstant in archivo Capituli Transylvani Cista 1. fasc. 7. nro 33;
2. Deesvar: CLXIX.A. Ch. 1310. Idem Carolus Fratribus Eremitis de Désvár sales a
transeuntibus
dandos cum iure liberae euectionis donat. Ad Zindam in villa B. Michaelis
Archangeli in festo Conceptionis B. V.
Nos Carolus, Dei gratia, Rex Hungariae,
memori ae commendantes
significamus
tenore praesentium quibus expedit vniuersis: quod nos ob reuerentiam et honorem Virginis
Gloriosae, ac ordinis et status ecclesiastici dilectionem, religiosis viris fratribus Ecclesiae
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Önálló tanulmányban

emlékezünk

meg erről akolostorról.

Beatae Mariae de Deesvar, ord ini s fra t rum Ere mit a rum S. Aug u s t ini,
hane duximus gratiam perpetuo faciendam, vt singuli currus Deesakna, Sales in Deesvar
deferentes, in eadem villa Deesvar ipsis Fratribus Ecclesiae Beatae/Virginis soluere, seu dare
tenebuntur duos sales, et vbicunque dicti fratres ipsos sales sibi taliter prouenientes, et etiam
alios sales ipsorum, quos ad opus Ecclesiae memoratae vel ad commodum et sustentationem
suam in praedictis nostris villis aquirere possunt, per subventionem fideli um, et
eleemosynarum largitionem, vendere, aut quocunque voluerint, libere possint tam ibidem in
Deesakna, vel in Deesvar, quam in Zathrnár, aut alias quandocunque ipsorum placuerit
voluntati, absque tributi solutione aliquali, nec quis Comitum Camerae nostrae vel officialium
quorumcunque dictos fratres in venditione salium praedictorum, ratione tributi, siue debiti
alicuius molestare in aliquo locorum debeat, siue praesumat contra gratiam eisdem per nos
factam. Datum prope Zindam in villa Beati Michaélis, in Festo conceptionis Beatae Virginis.
Anno Dominieae Incamationis millesimo, trecentesimo decimo." Ex anthographo. Kaprinai
sub C. nro CXV. p. 347-8. Primum hoc ést Caroli Roberti ab inauguratione sua solemni diploma nobis no tum; illa enim octaua Sancti regis Stephani, idest XXVII. Augusti fuit Albae
peracta; ordine tertia, vnice legalis. 3. Gyulafehérvár: CLXXXXIII.A. Ch. 1311. Conuentus
Ordinis Praedica~nf
de Calidis aquis Benedictum, Transiluaniae Episcopum, aduersus
iniquas Prolegatorum Apostolieorum exactiones ad sedem Romanam solenniter appellasse,
testatur. Feria VI. proxima ante Festum Assumtionis B. M. V.
Nos Frater Petrus Prior, et Conuentus Ecclesiae S. Trinitatis de calidis antiquis,
significamus quibus expedit, tenore praesentium vniuersis, quod anno Domini MCCCXI. feria
secunda, proxima ante Octauas Natiuitatis Virginis Gloriosae, Magister Petrus, Notarius
Venerabilis Patris, Fratris B. dei gratia Episcopi Transiluani, coram nobis constitutus, Vice et
nomine eiusderu Domini sui legit libellum appellationis in haec verba: Coram vobis viris
religiosis, atque Deo amabilibus, Fratre Aegidio Priore, et aliis fratribus ordinis fratrum
Praedicatorum, Paulo Priore, et aliis fratribus Ordinis Fratrum Heremitarum S. Augustini, de
conuentibus Albae Iuliae. In nomine Domini Amen. Anno eiusdem MCCCXI. Non. Kalend.
Augusti. Ego frater B. miseratione Diurna Episcopus Transiluanus, audiens et intelligens,
quod taxatio legationis venerabilis Patris et Domini Fratris Gentilis, Ecclesiae S. Martini in
montibus Presbiteri Cardinalis, Apostolieae sedis Legati quarti anni immineret, et imposita
esset Ecclesiis regni Hungariae, praetimens et praecauens, ne ego et ecclesia mea, totusque
clerus Diaecesis meae aggrauetur in quingentis quinquaginta marcis fini argenti, ad pondus
Budense, in quibus inique et contra Deum et iustitiam per taxationes, tam tempore quondam
Nicolai Legati, quam tempore quondam Pauli legati, quam tempore nunc Domini fratris
Gentilis, Apostolieae sedis legati, Episcopatus et Ecclesia Transiluana cum suo clero toto
grauati fuerint, et sint, cum Archiepiscopatum Colocensem, cum aliis quinque suffraganeis,
nulli sit dubium, multo plus in prouentibus et facultatibus habere, quam sola Ecclesia et
Dioecesis Transiluana habere dinoscantur; sentiens igitur Ecclesiam meam totumque Clerum
Dioecesis meae grauari, et esse aggrauatos, cum ad hoc meae et Ecclesiae meae, totius que
Cleri non suppetant facultates, cum per solutionem praecedentium procurationum de solutione
praecedentium legationum indebite, contra Deum et iustitiam taxatarum in tantam, simul cum
clero deuenerimus exinanitionem, et inopiam, vt ad propriam sustentationem minime
suppetant ipsae Ecclesiarum facultates, non habentes Deum pro oculis, nec considerantes
praedicti taxatores, quod Ecclesia Transiluana propter prolixam vacationem scilicet trium
annorum et medii, vnius videlicet anni Petrum Episcopum, quem MCCCVII. anno diem suum
obiisse patet, ex hac vacantis sedis recensione (per) ingressum ipsius Domini fratris Gentilis,
Apostolieae sedis Legati, duorum et mediis, postquam idem Legatus stat in prouincia, sit cum
toto clero suo, suis prouentibus, et facultatibus, per seculares vastus, prout toti regno est
notorium, penitus spoliata, et mandatum principale tam sedis Apostolicae, quam Domini
Legati contineat, vt, secundum rata prouentuum et Ecclesiarum facultates taxatio ordinetur, et
per Capituium et Clerum, ipsa sede vacante, appellatum fuerat, sed propter sedis vacationem,
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et inopiam necessariorum et paupertatem cleri, ipsa Appellatio non fuit prosecuta, quare ab
ipsa iniqua et contra Deum et iustitiam facta exactione, et a sententia Domini Legati,
praetextu ipsius taxationis, si qua lata foret vel fieret, simul cum clero meo, Apostolicam
sedem appello, apello, ac iterum appello; et a vobis viris religiosis praedictis Apostolos peto,
et instantius peto, me et Ecclesiam meam, totumque clerum, bonaque et Ecclesias eorumdem
protectioni sedis Apostolieae committendo; et si dicetur, quare omisso medio, scilicet Domino
Legato, ab ipsa iniqua taxatione existat appellatum, dico: quod Dominus Legatus est, cuius
causa agitur, per ipsos taxatores, et sententias ac poenas ferre consueuit iuxta arbitrium
ipsorum taxatorum; quare periculosum esset coram ipso Domino Legato in sua causa et contra
suas sententias litigare. Quare Apostolicam sedem appello appello, et iterum appello, et a
vobis viris venerabilibus, vt praemissum est, Apostolos peto, et instantissime peto mihi dari,
terminum autem ad prosequendam appellationem ex beneficio iuris concessum assigno.
Datum et actum in Alba Iule, die et termino praenotatis. Nos itaque communis iuris debito
prouocati, praedictum libelIum appellationis de verbo ad verbum praesentibus inseri facientes,
in testimonium factae appellationis sigiUum nostrum apponi fecimus eidem. Datum et actum
feria sexta proxima ante festum Assumptionis beatae Virginis anno vt supra." Ex autographo
Antonii Szeredai Series Ep ..p. 61. seq.
-.E rem i t aA.
Pau li, P r i m i ere mit ae, alii Eremitae S. Augustini
dicerentu CCCL A. Ch. 1315. Ioannes Augustinianorum Prior Prouincialis confrrmationem
salis pro monasterio Deesvár obtenti a rege Carolo impetrat s. 1. et d. Ioannes,
Augustinianorum Prouincialis, monasterio Deesuarensi a Carolo rege confirmationem salis
beneficii, quod is ante XV (V.) annos concesserat, impetrat. A. MCCCXV.
- A. Ch. 1287. Paulus Praepositus Strigon. Legum Doctor, et Administrator QuinqueEcclesiarum, filios-Comitis Benedicti pro seruitiis Patri suo et sibi praestitis donata vinea sua
in terra Munkad Fratribus Augustinianis S. Annae de Strigonio gratificatos fuisse, testatur.
Vniuersis, praesentes litteras inspecturis, Magister Paulus, Praepositus Strigoniensis, Legum
doctor, et administrator Quinque-Ecclesiarum, et capituium Ecclesiae Strigoniensis salutem in
Domino sempitemam. Ad vniuersorum notitiam tenore praesentium volumus peruenire: Quod
Michael, et Paulus, filii Comitis Benedicti, fratris Domini Pauli bonae memoriae, quondam
Episcopi
Wesprimiensis,
ad
nostram
praesentianÍ accedentes, dixerunt concorditer
per hunc modum; Quod cum viri religiosi et
Deo amabiles, Fra t res
Ord ini s Ere
mitarumS.
Augustini
de claust
roS.
Ann a e deS tri gon i o , ipsum
Comitem Benedictum, Patrem eorum, adhuc in
vita sua, et ipsos fuerint multipliciter fauore
beneuolo prosecuti, eisdem humanitatis officia
et diuinitatis ministeria cum summa diligentia
exhibentes, ac corpus ipsius Comitis Benedicti
post eius transitum, siue mortem in claustro et
in coemeterio eorum condiderint ecclesiasticae
sepulturae; animae quoque apud Deum piis
orationum
suarum suffragiis
et meritis
adiuuantes. Consideratis tot et tantis beneficiis
Patri eorum, et ipsis impensis, ad eorum
salutem et animarum suarum in remedium in
posterum exhibendis, vineam ipsorum sitam in
territorio eorum de Muncad, iuxta vineam
I
Michaelis, filii Thot, olim Iobbaggionis eorum,
communi claustro, seu monasterio S. Annae
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praefatae, ac eius fratribus, diu noctuque in aeternum pro salute fidelium animarum Coeli
Domino porrigentibus et reddentibus pias preces, et confessi sunt contulisse, dedisse, donasse
se obtulisse in eleemosynam sempiternam iure Dominii et proprietatis ab eisdem fratribus
habendam in perpetuum et tenendam, pariter cum suis appendiciis et vtilitatibus vniuersis. In
cuius rei memoriam et perpetuam firmitatem praesentes litteras ad petitionem et instantiam
praedictorum filiorum Comitis Benedicti nostro sigillo dedi mus communitas. Datum per manus discreti viri Magistri Cypriani Ecclesiae nostrae Lectoris. Anno Domini MCCLXXXVII.,
nono Calendas Ianurii."E MSS. Heuenesi Tomo E. nro XVII. p. 278.
Csatka, egy pálos kolostor végjátéka:
Csatka: "Conscriptio" 1806. október 12. Másolati példány, hozzákötött mellékletekkel. 102 eredeti szám. pag., latin. Hitelesítette a kamara vicearchivariusa._ Beírt mellékletei
között német és magyar nyelvűek is vannak. "Conscriptio" úrbéres adatokkal, amelyet a pápai
pálosok javairól készítettek, a rend feloszlatása után a Vallásalapra szállt, ahonnan gróf Eszterházy Károly a besztercebányai és dobrivinai birtokok cseréjével szerezte meg. Csatka elmúlása: Egyet1e~rsegből
áll, a róla nevezett faluból 1786-ban szállt a Vallásalapra, birtoktörténeti adatok. A helység mindenhonnan hegyekkel körülvett, részben erdők is övezik,
völgyben fekszik, határai, szomszédos helységek, ezek birtokosai. 1805-ben történt az átruházás, akkor végzett, a vármegye által kiküldött határjárást, - határjelek helye, megújítása. Határvillongások a Vallásalap idején nem voltak. A Pálos-rend feloszlatásakor a házfőnök bemondása szerint feljegyezve a telkek száma, kőműves, asztalos, ács. lakatos, üveges mesteremberek becslése alapján. Földesúri vendégfogadó, két szobából, konyhából, kamrából áll,
alatta pincerhozzávetőleges kapacitása, téglapadlója van, szalmával fedett; a mészárszék szilárd anyagból újonnan épült, zsindellyel fedett, 16 ló számára istálló; e mellett van a pálinkafőzőház, itt van a göbölyistálló is 20 állatra, pincével, földtetővel, állapotuk, együttes
értékükfelírva. Téglaégető, szilárd anyagból épült, szárítóval, a kapacitása, kőműves- és ácsmunkájának értéke. Ispánház, két szobából, konyhából, kamrából, pincéből áll, 6 állatra tehénistálló, az épület részben földből, részben szilárd anyagból készült, náddal, szalmával fedett, favázas kúttal, baromfiól, disznóól sövényből fonva, szalmával fedve, értéke. Erdészház
a falu északi.végén, szoba-konyha.Ikamra, kis kamra, 4 állatra való istállóból áll, sárból és fából épült; szalmával és náddal fedett, értéke. A templom sekrestyével, kórussal el van látva,
orgonája nincs, tornyában két harang, részben téglával, részben zsindellyel fedett, belsejében
lépcsők vezetnek a szentélyhez, értéke. Iskola, melyben a mester is lakik, a község építette saját költségén, minden földesúri segítség nélkül, paraszti munkával, teteje szalmával fedett,
már romos állapotban van, szobából, konyhából, tanteremből, melynek hátsó része kőből van,
kamrából, 3 állatra való istállóból és kis pincéből áll, értéke. Összegzi a földesúri épületek értékét. Juhászat, svájci tehenészet, disznóhízlalás nincs. Lakosok névsora (ezt a mellékletben
közli, szövegben csak hivatkozik rá), feltüntetve: jobbágy, házas, vagy házatlan zsellér-e, fiak
száma. 29 jobbágy, 48 zsellér, 7 subinquilinus. Jobbágyi és zselléri házak száma, telkek nagysága, belsőség, szántóik befogadóképessége, rétjeik szénahozama, szőleik nagysága holdakban egyenként. Állataik: lovak, ökrök, tehenek, üszők, disznók. Constitutiv földeken kívül a
jobbágyoknak, más földj eik is vannak, kilencedet adnak utána. A földek a helységben részben
a völgyben, részben hegyen és domboldalakon terülnek el, közepes minőségűek, egy elvetett
mérő búzából 3, rozsból 4 mérőt ad. Az urbárium besorolása szerint 2. osztályú helység.
Szántói két nyomásra vannak felosztva, egyik mindig ugaron van, a másikat főleg ősszel vetik. Semmiféle pénzt jövedelmező kereskedést nem folytatnak. A lakosok, de ha a szomszédos
erdőkben nagyobb mennyiségben égetnek szenet, valamint házi szükségleteiket meghaladó
termésüket a győri és fehérvári vásárokra viszik eladni. Saját erdejük nincs, de az urbárium
alapján a földesúri erdőkben szabad fajzásuk van tűzi- és épületfára, melynek fejében a földesúrnak faszáUítással tartoznak. Irtásföldek nincsenek, de lehetséges, hogy a nem telki állo229

mányba tartozó földek irtásföldekből keletkeztek, erről azonban hiteles bizonyíték nincs. Legelő a földesúri erdőn kívül, bár mérnökileg nincs felmérve, nem látszik elegendőnek, azértis
legeltethetnek az erdőkben. A legeltethető lovak, ökrök, tehenek, üszők, disznók száma; az ispán 4 disznóján kívül mást nem legeltet; a mester, aki egyúttal a helység jegyzője is, 2 tehenet
és 6 disznót legeltet, a molnár pedig, 1 tehenet, 1 disznót. A szőlőhegyen 1791-ben telepített
szőlő nagysága holdakban, félévig kocsmáltathatnak bort. Jövedelmek gabonából és szalmából az 1790-98 közötti évekig, az elöljáróság vallomása alapján nem volt annyi, hogy akára
földesúr, akár a lakosok fölöslegüket vásárra vihették volna. Az árak átlagjövedelme pénzben:
búzából, kétszeresből, rozsból, árpából, zabból, morzsolt kukoricából, szalmából ölekben és
kévékben. A lakosok anyagi helyzete közepes, ha a földet jobban művelnék, jobb lehetne. A
szolgáltatásokat egyébként mindig rendesen megadják földesúrnak, ezek a következők: úrbéri
census, házanként 1 forintot fizetnek, összege; a kulinárékat egész telkenként 51 krajcáron
váltják meg, összege; robot szabályozása, napok száma jobbágyoknál, zselléreknél, négy
egész telkenként állítanak ki egy hosszú fuvart, 2 napi távolságra, ez -2 igás robotnak felel
meg, értéke, úrbéri faszállítás, értéke. Fonás helyett telkenként 6 kéve kendert adnak természetben. Pálinkafőző üstjeik nincsenek, a szerződés szerint, ha hosszú fuvart és fonást nem
teljesítenek, az uradalomnak joga van helyette a kilenced gabona beszállítását és a faszállítást
az uradalom által kijelölt helyre követelni. A kilenced jövedelme a cséplési tabellák szerint az
1790/1798. évekből, búzából, kétszeresből, rozsból, árpából, zabból mérőkben, ebből leszámítja a cséplőrészt, évi átlagot megadva számítja a pénzértékét; szalmajövedelem ugyanígy
számítva kazlakban és kévékben. Ezeken kívül kukoricából és krumpliból is adnak kilencedet,
kilenc év alatt bejött mennyiség, átlagát véve értéke. A lencse és lednek (vieia és ervum) kilenced megváltásából befolyt kilencévi jövedelem átlagának értéke. Bor kilenced, tized, hegyjog jövedelme az 1791-ben ültetett szőlőhegy után, értéke pénzben, az egesz kilenced jövedelem összegzése. Az 1786-os összeírásból, melyet a hatóság jelenlétében végeztek, kitűnik,
hogy tizedet nem ad a község, mert János veszprémi püspök 1355-ben a pálosokat felmentette
a papi tized fizetése alól, az 1724-ben újra telepített helység is mentes alóla. A földesúri erdők
'két részre vannak felosztva, a kelet felé elterülő Sátorrét new tölgyes, úgy mondják, nagysága
holdakban, mérnökileg fel van mérve, 1780. évi vágási tervvel, a nyugat felé elterülő Alábük
new erdő-rész nyírfákkal és tölgyekkel kevert, nagysága, vágási terve 10 éves, korát 30 évre
becsülik, előbbi 80-90 éves lehet, jövedelmük fakitermelésből és gallyfából, makkoltatásból
és gubacsszedésből, az erdők jövedelmének összegzése. A földesúri földek két nyomásra
vannak felosztva, 17 tagban, ahogy régebben, most is bérbe vannak a vendégfogadó és a pálinkafőző mellettiek, befogadóképességük, továbbá a malom melletti föld, melyet eddig a
molnár használt, most a kocsmáros árendálja; a község is árendál földet, befogadóképessége,
ezek együttes Jövedelme. Földesúri rétek, számuk, helyük, szintén árendába vannak adva, jövedelmük. Kis földesúri kukoricás, mintegy fél köblös, bérbe van adva a többi regáléval
együtt, a vendégfogadónál adja jövedelmét. A kocsmával együtt bérbe vannak adva a földesúri kertek, nevük, nagyságuk, egyikben szilva, másikban szilva és dió, a harmadikban alma,
körte, szilva és cseresznyefák, a kertek bérösszege. Más kertek, melyek a földesúri házak mellett vannak, ezeket lakójuk használja, jövedelmet nem hoznak. Két kenderföld, nagyságuk
holdakban, ezek is bérbe vannak adva, jövedelmüket a vendégfogadónál tünteti fel. A kocsma, pálinkafőző, mészárszék árendajövedelme, bérlő neve, bérlet tartama. Földesúri malom, a
szántókkal, rétekkel, halászattal a vízen, kis nádassal együtt bérbe van adva, összege, árendáló
neve. Évi jövedelmek végösszege: 2234 Ft 12 fillér. Maleficiumok, hogya szántók hegy- és
domboldalakon feküsznek, e miatt a záporok gyakran mossák; a községi legelő, kicsi és nem
elegendő, az erdei legelőt növeini kellene, különben az állatállományt nem fejleszthetik tovább; a földesúri malom a víz elfogyása miatt gyakran nem tud őrölni, nem tudja az őrölnivalót idejében elvégezni, a helységnek pedig más malma nem lévén, a lakosok más helységekbe
kénytelenek vinni a gabonájukat. Kegyúri kötelezettségek: a község a tőle egy órai távolságra
lévő Suur plébániához van affiliálva, a plébános minden harmadik vasárnapon jár át misézni,
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a földön kívül, melyet a földesúri földekből bír, a hívek a visitatio canonica szerint tartoznak
ellátni, plébániai földek névvel, 4 tagban vannak, helyük, befogadóképességük, a lakosok tartoznak megművelni, azonkívül a stóla mellett 12 öl fát is tartoznak szállítani, párbért pénzben
és gabonában fizetnek; az uradalom semmit sem ad a plébánosnak; az iskolamester a földesúrtól kap búzát, rozs ot, tűzifát, melyet a falu ingyen tartozik levágni és beszállítani, mindezek
értéke. Fentieket leszámítva a jövedelem jobbágyok szolgáltatása, robot szabályozása. Jövedelmet biztosító épületek: földesúri malom, vendégfogadó, mészárszék, pálinkafőző; gazdasági épületek: ispánház és erdészház; kegyúri épületek: templom és iskola; mindezek becslése
zirci mesteremberek által történt az átadás alkalmával, másolatban csatolva. Földesúri malom,
egy kerékre, jó anyagból épült, szalmával fedett, zsilipje a tavon fából épült, javításra szorulna; hozzátartozik a földből épült molnárház, ez is földesúri, egy szobából, karnrából, konyhából, 6 tehénre való istállóból áll, részben náddal, részben szalmával fedett; a két ház együttes
értéke végösszegéből megadja a nettó jövedelmet. Mellékletben mesteremberek becslése
egyenként, a lakosok (már idézett) névsora, az urbárium pótlása, jövedelemkimutatások, kivonatok. Pápai pálosok, majd a Vallásalap, ezt, követően Eszterházy Károly birtoka. (Ves zpr é mm.): Csatka.
,/'

További-kiitatasi témának ajánlom mindenki figyelmébe az alábbi munkákat:
Az 1786-ban eltörölt pálos szerzetek könyvtárainak címjegyzékei:
Catalogus librorum in Bibliotheca p. Paulinorum Albaregalensium repertorum 1786.
(Illati bibl. universitati die 11. dec. 1786.) - Fol. 156.
Pálos iratokról az eredeti anyag őrzési helye: MOL, E szekció (E 153, C 103);
QSZ-K Kézirattár, ELTE Egyetemi Könyvtár Kézirattára;
Czestochowa, Jasna Góra, Archivum Paulinorum.
A Pálos-rend (O r d o Ere mit a rum San c ti Pau 1 i Pr i m i Ere mit a e)
alegjelentősebb magyar' alapítású szerzetesrend, a 14-15. században a legelterjedtebb volt hazánkban.405 A Pálos-rend a törökök előrenyomulása és a reformáció terjedése alatt is folyamatosan működött a máriavölgyi, csáktomyai, lepoglavai, remetei és elefánti kolostorban. A rend
a 17. században újjáéledt és a 18. században új virágkorát élte. A 17. század első felében viszszatelepültek négy korábbi kolostorukba (S o pro n bán fal v a [Wo n dor fl, Sátoraljaújhely, Lád [S aj ó 1 á d], Terepes [Tőketerebes]); Pápán pedig 1638-ban új rendházat alapítottak. A török kivonulási időszak után Nagyszombatban, Pesten és Pécsett is újra megtelepedtek, majd négy elpusztult középkori kolostorukat (N osz tra [Márianosztra], Tüskevár, Diósgyőr, Család) is helyreállították. A rend feloszlatásakor, 1786-ban a magyar rend iratai, hasonlóan a többi feloszlatott szerzetesrendéhez, a Kamara Archívumába kerültek.406 A Pálosrend dokumentumai szerenesés módon igen nagy számban maradtak fenn, s különösen az újkori források szolgálnak fontos művészettörténeti adatokkal. A Magyar Tudományos Akadémia Művészettörténeti Kutató Csoportja három kötetben forráskiadványként publikálta a Pálos-rend magyar rendtartományának irataiból kigyűjtött, művészettörténeti vonatkozású adatokat.407
GREGORIUS GYÖNGYÖSI: Vitae fratrum eremitarum Ordinis Sancti Pauli Primi Eremitae. (Ed. Franciscus Hervay)
Budapest 1988. (Bibliotheca Scriptorum Midii Recentisque Aevorum Series Nova XI.) ennek a műnek ford. Árva Vince
atya, Csonka Ferenc Csanád Béla Megjegyz.: Szent Pál rendjén levő testvérek életrajzai, vagyis Gyöngyösi Gergely: Remete Szent Pál testvéreinek élete. Fráter György Alapítvány. 1998. Változatlan új kiad. 2007., GYÖNGYÖSI Gergely: Arcok
a magyar középkorból. (szerk. V. Kovács Sándor); ford. ÁRVA Vince, CSANÁD Béla, CSONKA Ferenc, Budapest, Fráter
György Alapítvány, 2007. (Magyar Ritkaságok).
406 MAKSA Y 1975,75-94.;
MAKSAY 1992,48-50. A Pálos-rend levéltárából kiemelt tervekre vonatkozóan ld. az A-I-57
cédulasorozat ismertetését. A pálos kolostori térképek (1730-1780) az S 86 törzsszám alatt találhatók.
407 Documenta
Artis Paulinorum. 1. füzet. A magyar rendtartomány monostorai A-M. Budapest 1975 (A Magyar Tudományos Akadémia Művészettörténeti
Kutató Csoportjának forráskiadványai
X.); Documenta Artis Paulinorum. 2. füzet. A
magyar rendtartomány kolostorai N-Sz. Budapest 1976 (A Magyar Tudományos Akadémia Művészettörténeti
Kutató Cso405
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A forráskiadványok a Mohács előtti pálos oklevelekre csak az Elenchus summarius
archivi almae Pro vin c i a e Hun g ari c a e Ord ini s San c tiP a uli P r i m i E r
em ita t a e (E 153, 101. raktári számú), 1750-ben készült lajstrornkönyv alapján utaltak,
1975-1977 között Érszegi Géza és Bándi Zsuzsanna újra kicédulázta a Mohács előtti pálos okleveleket, ennek kiadására azonban még nem került SOr.408A cédulák mennyisége: kb. 12000
darab, Gyéressy Béla, 1964-1974; Érszegi Géza, 1975-1977. Tartalma: Az Acta Paulinorum
(E 153) Az iratok állagának teljes egészéről (fasc. 1-765.) készültek regeszták. A regeszták az
eredeti anyag f. számainak rendjében találhatók.
Az Inventarien der in Hungam aufgelassenen Klöster (Helytartótanácsi Levéltár, C
103) című állag feloszlatott Pálos-rendi kolostorokra vonatkozó anyag teljes egészéről is készültek regeszták.Í'"
A pálos tervekről (MOL T 16) készült regeszták.l!"
Pálos térképekről (1730-1780) (MOL S 86) készült regeszták.
_
~
Az OSZK Kézirattárában őrzött
Pálos-rendre vonatkozó kéz iratokról készült regeszták 411(Fol.Lat. 1144,20232025, 2031, 2699, 3425, 2933. 2031,
Quart Lat 1205, 1856-1857, 1900, 1803,
1613, Oct. Lat 637, Duod. Lat. 74,
Quart. Hung. 252. Elenchus summarius
archivi almae Provinciae Hungari eae
Ordinis Sancti Pauli Primi Eremitae (E
153, 101. raktári számú) századi lajstrornkönyvről készült regeszták.
Az ELTE Egyetemi Könyvtár
Kézirattárában őrzött, a Pálos-rendre vonatkozó kéziratokról készült regeszták (Cod. Lat. 115,
151,153,154,176,177,179,185,188).
Czestochowa, Jasna Góra, Archivum Paulinorum:
Streszka, Martinus: Annalium Ordinis Sancti Pauli Primi Heremitae. (1744-1786) (No. 534).
A czestochowai Pálos Nyomda magyar tárgyú termékei Ballagi Aladártó1.412
Prohászka Ottokár szavaival búcsúzern Önöktől:
"Nekem a Pilis szent hegy, s szivesen merülök el beszédes s megigéző csendjébe. Ha
Pomáz felől iparkodom pilisszentkereszti völgyön folfelé, egyre mélyebb csendbe és embertelen magánybajutok: Erdőkoszorúzott hegyek sorfala szegélyzi az utat s kúpjaik, mintha csak
széles en fölépített románstílű gyertyatartók volnának, strázsát állnak jobbra-balra. A kúpokon
port jának Forráskiadványai XIII.) Documenta Artis Paulinorum 3. füzet, A magyar rendtartomány kolostorai T-Zs. Budapest 1978 (A Magyar Tudományos Akadémia Művészettörténeti Kutató Csoportjának forráskiadványai XIV.); Recenziók:
ÉRSZEGI Géza: Documenta Artis Paulinorum. 1. füzet, A magyar rendtartomány kolostorai. A-M. AH IV. (1976) 325327.; ÉRSZEGI Géza: Documenta Artis Paulinorum. 2-3. füzet. A magyar rendtartomány kolostorai. N-Zs. AH VI!. (1979)
336-337.
408 Az Érszegi Géza által készített
regeszták az anyag jellegénél fogva az A-!-l O cédulasorozatban találhatók. BÁNDI Zsuzsanna: A szakácsi pál os kolostor középkori okleveJei. Somogy Megye Múltjából (1986) 27-66. p. (Levéltári évkönyv 17.);
BÁNDI Zsuzsanna: Északkelet-magyarországi
pálos kolostorok oklevelei (regeszták). Borsod Megyei Levéltár Évkönyve
(1985) 557-725. p.
409
Érszegi Géza által készített regeszták az anyag jellegénél fogva az A-I-10 cédulasorozatban
találhatók. BÁND! Zsuzsanna: A szakácsi pálos kolostor középkori oklevelei. Somogy Megye Múltjából (1986) 27-66. (Levéltári évkönyv 17.);
BÁNDI Zsuzsanna: Északkelet-magyarországi
pál os kolostorok oklevelei (regeszták). Borsod Megyei Levéltár Évkönyve
(1985) 557-725.
410 Ld. az A-I-57 jelzetű cédulasorozat
ismertetését.
411 Fontos forrásul
szolgálnak a Pál os-rend történetére vonatkozóan még az OSZK Kézirattárában, az alábbi jelzeteken őrzött dokumentumok: Fol. Lat. 1999, Quart. Lat. 1138,2444 (ld. az A-IlI-46 jelzetű cédulasorozat ismertetését).
412 Forrás: http://epa.oszk.huJOOOOO/00021100077/pdflmk
_1887 _139-152.pdf.
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mintha lángok lobognának, melyeket a történelem, a genius loci gyújtogat, tiszteletére a
dachsteini mészkőből természet-építetté 750 m magas oltárnak, mely a Pilis hegye. A völgyet s
a hegyet a mennyek óriási barokk boltozata iveli, téralkotó s a fehér felhők közt végtelen távlatokat nyitó művészetével .
... Mikor életet s lelket keresünk, alig találunk egy csepp vizet az emlékek kiszáradt
árkában, alig egy fénybogárkát a múltnak éjszakájában. Mily más az, ha ilyenkor mi magunk
elmenekülünk a pilisi völgybe, s ha látunk megigéző látomásokat s hallunk hétszáz éves múltból felénk csendülő
Bakk István
antifónákat! A Pielnök
lis hegye azonban
Bakk Endre Kanonok Alapitvány
2040 Budaörs efclejcs
1-3.
nemcsak az első
reneszánsz problémáit hozza emlékezetembe,
hanem
Tisztelt Elnök ÚT!
azt is, hogy ez a
Kedws István!
vidék, ezek az er./
dők,
ez
a
/"
pilisszentkereszti
A le általad elvégezett több éve munkával a magyar Pálos-rend jogi helyzete és
szakadék más nagy
szerepe.nemzetünk minden I8gja efott vi lágassá válhatotL
Kőszőnőm. hogy felvállaltad II nyilvánosságra hoztad al: Amerikában . jvilégban)
emlékezést is őrizbetöltött zerepükei a magyar pálosoknak és risztáztad a pálo rovásírás fonlos agat is. oe
nek, azt, hogy vammde:zeken nil segíle,!éJ abban a nehb idő zakban. amikor a 1agyar Püspöki Konferencía
etutasírotta a Boldog Ozséb szentté avatá ának aktor szerepét és a le személyesen méltőan
lamikor
fölöttük
képviselted a Primer zemkatolnai Bakkek történelmi hagyatékát a nemzetünk védelmében.
jártak
a
XlII.
szá.
Továbbá kö zönöm, hogy elintézted azt számomra. hog)' al: aktor szerepét, Boldog
zadbeli
misztikáÖzs~szenlté
avatását a Magyarok Világ. zővet ége Patrubány Miklé elnökségével
a
zentszék elöu képvi etje.
nak fényei s árnyai. A Pilis ugyaViszonzésul örök emlékül adom neked al: egyik rózsafüzéremet ajándékba.
nis
nemcsak
1.1Cll legyen örökké ve.led.;Mária országának hű fiá?!:
antidialektikus,
hanem
misztikus
hegy is, s az erdők
Pili szántó. 2008. július_6.
illatába itt a régi
misztika kincsei is
bele vannak keverKö zőnettel és öszime tisztelen 1:
ve.
Csendjükben
meg énekének szólamai, azok a hatványozott dalfélék,
.mikor a dalt dalos
lélek kommentálja... s a lélek a világ zajából s önmagának
khaoszából menekülni iparkodik; emelkedik folfelé, s magával emeli a világot. "
-megszólalnak az ÉnekekD.

A két kontinenst, Európát és Amerikát összekötő közös szentünk Boldog Özséb atya, kinek
szellemiségét az elmúlt 700 esztendőben folyamatosan erősödni látjuk, hiszen mindannyian
tudjuk, Özséb atya szellemi hagyatéka nyomán jön létre a 20 millió magyar összetartozásának
érzése, akik e nagyvilágban élve imákkal erősítik Őt.
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Az ősi címer - Varia Paulina Ill. kötet.
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Bakk István: A pálos regula, a magyar pálos életrend

o beata

solitudo! O sola beatitudof13

Boldog Özséb atya, a magyar Pálos Rend megalapítója.

ilf

ár több, mint 700 éve annak, hogy Gentilis bíboros
a rend számára, a Szentszék nevében átnyújtotta 1.
Remete Szent Pál Rendjének Szent Ágoston Re-

,', 414
gu1ajat.
2008-ban a 700. évfordulója volt annak, hogy az
1308. december 13-án kelt okmányban V. Kelemen követe
Gentilis bíboros látogatásakor kapta meg a rend az engedélyt, hogy végleg Szent Ágostori regulája szerint szervezze meg életét, és ~~l megtörtént a Pálos Rend hivatalos
elismerése.
/'
A XIII. században, az országban lévő, más országokból jött rendek mellé egy teljesen új szerveződött, az
egyetlen középkori, magyar alapítású szerzetesrend, a pálosok, Thébai Remete Szent Pál remetéinek a rendje.
A XI-XII. században, a remete mozgalornnak
Özséb esztergomi kanonok igyekezett végleges keretet adni. A keré"Sztúri (s zen t ker esz t i) kolostor összegyűjtötte Esztergom mellett a Pilisben
szétszórtan élő remetéket, és őket a Szent Kereszt oltalma alá helyezte. Özséb atya a
pilisszentkereszti templomban oltárt állítatott a Magyarok Nagyasszonyának, Szűz Máriának.
A remeték Thébai Szent Pált választották az újonnan alakult közösség védőszentjének, és egyben névadójának.

Boldog egyedülvalóság: egyedülvaló boldogság!
DXXXVIII. Eremitae S. Pauli, in Hungaria reguIam S. Augustini profitentur. A. 1308.
Dilectis in Cl![jsto filiis, Priori Prouinciali, Fratribus S. Crucis de Eremo, per Hungariam
constitutts, tam praesentibus,
quam futUris, in perpetuum. Qui saecularia
desideria abnegantes ad coelestia promouenda festinant, se subdendo
regularibus disciplinis, sunt non immerito in suis votis efficaciter
promouendi, vt inceptum cursum eo facilius valeant
feliciter consummare; quo sibi viam propositam
perspexerint certiorem; et praecipue, qui carnem suam cum vitiis et
concupiscentiis crucifigere cupientes, pro crucifixi gloria, saeculi vanitate relicta, sub regulari habitu, spontanee virtutum
domino famulantur. Saepe petitio vestra nobis exhibita continebat, quod quondam Prouincialis, et alii Priores, ac Fratres
dirersorum locorum vestrorum, olim ad felicis recordationis
Vrbani
IV. praesentiam
accedentes, sibi humiliter
supplicarant, vt eis reguIam B. Augustini, ad quam de cultu eremitico se transferre
cupiebant, concedere dignaretur;
quorum precibus misericorditer annuens, bonae memoriae Paulo, Wesprimiensi
Episcopo, suis dedit literis in mandatis, vt
eis, dummodo, de quibus sustentari possent, facultates habeant, reguIam ipsam apostolica auctoritate concederet, si ei
expediens videretur; et quia per inquisitionem
ipsius Episcopi compertum extitit, quod tunc temporis non erat eis
competentia facultatum, quae sufficeret ad obseruantíam regulae memoratae, concessioni huiusmodi supersedens, eadem
auctoritate indulsit eisdem, vt in praedicfis locis et domibus, quibus tunc erant tanquam licit collegia, in cultu eremitico
liceret ipsis de caetero domino famulari. Cum itaque in tantum, vt asseritis, vestrae largitione diuina excreuerint facultates,
quod de ipsis potestis iuxta exigentiam ipsius regulae, congiue sustentari, vobisque non liceat auctoritate propria nouum
Ordinem instituere, aut etiam recipere aliquam de regalis approbatis; nobis supplicastis humiliter, ut eandem S. Augustini
regulam, per quam in salutis semitam valeatis dirigi, ab eo, qui via, veritas et vita est, vobis con cedere dignaremur. Nos
itaque vestrum pium et fixum propositum attendentes, dignumque arbitrantes et congruum, vt loca religione conspicua, apta
obseruanuantiae
regulari, in quibus feruet charitas, refloret honestas, virtutum plantaria, per bonum operum studia, et
praeclara meri ta sanctitatis iugiter reuirerescunt, approbatae religionis insigniis efferantur; vestris piis precibus annuentes,
dictam S. Augustini regulam, vobis auctoritate, qua fungimur, duximus concedendam: statuentes vt eadem a vobis et
successoribus vestris, perpetuo futuris temporibus inuiolabiliter obseruetur (seqitur ipsa regula) Anno MCCCVIIl. Anna!.
Ord. S. Pauli Eremitae Libr. 1. cap. S. p. 101.
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Szent ÁgostonI Hippo püspöke.

Thébai Szent Pál.

Egyéb remetecsoportok is csatlakoztak Özsébhez, hiszen úgy, mint Özséb remeteközössége az Esztergom közelében fekvő Pilisi hegységben, ők is a fiiggetlenségüket igyekeztek
megőrizni a püspökséggel szemben. A remeterenddé szerveződött közösség kérésének - végleges teljesítéséreazágostonos
regulák415 követésére vonatkozóan - elég későn, a XIV. század elején került csak sor. Özséb kanonok az 1215. évi lateráni zsinat határozat 7. pontját jól
ismerrec-és tudta, hogy az egyházban egy új szerzetes rend alapítása pápai hozzájárulás nélkül
lehetetlen. Ha a rend a továbbiakban túl akar nőni az ország határain, akkor is a Szentszék
approbálása szükséges.Í'"
Bertalan pécsi PÜSpÖk,417
aki 1219-ben meglátogatta megyéjének remetéit, azt tapasztalta, hogy a remeték hitbuzgósága a legszigorúbb szegénységgel párosult eme férfiakban. Az
ő szent életük jó példája ártal szerette volna azt, hogy utánzásra hevítse a híveket, ezért egybegyűjtötte a megyéjében a remetéket, és Patacson, Baranya megyében kolostort emeltetett
számukra. Az oklevél kezdő soraiban azt hangsúlyozza, hogy "Ecclesiam devota
frequentent", Továbbá "Az atyák kánonjai! és dekrétumait gondosan tartsák meg. "- írja a
pataesi remetéknek Bertalan püspök 1225-ben. Majd határozottan kifejti az okmány 3. pontjában, pontosan mit ért ez alatt: ,,3. rubrika ...És mint akik ilyen módon akarnak előrehaladni,
minden gyakorlatukat, úgymint imáikat, olvasmányaikat, elmélkedéseiket, vigiliáikat, böjljeiket, kétkezi munkájukat és mind a külső, mind a belső igyekezetüket e célra irányitsák, hogy
így az egyenes úton alkalmasabban és könnyebben jussanak el az örök bölcsesség és szeretet
ízlelésére. ,A18

Regula szerzők: Szent Ágoston, Szent Benedek, SzeritFerenc, Szent Ignác, Szent Jeromos, Szent Vazul stb.
Lásd még erről P. ÁRVA Vince OSP írását: Az esztergomi Boldog Özséb alapította Pál os Rend. = Ösi gyökér. 30. 2002.
1. 12-17. A keresztre feszített Magyarország. szerk. Siklósi András
417 Az 325-ben tartott Nicea-i Egyetemes Zsinat határozata szerint a püspököknek joga volt kisebb vallási közösségegeket
jóváhagyni. (Congregatione religiosea)
418 Megjegyzés: 1. Ipolyi Arnold is, az l 250-ben az Özséb által alapított fómonostor helyét pro pe Santo, vagyis Szántó
közelében határozza meg. (P. Árva Vince) 2. Bertalan püspök 1219-ben, II András korában, tanulatlansága mellett is megkapta a pécsi püspökséget Bertalao, melytől azonban lll. Honorius pápa, mint méltatlaot megfosztotta, és János esztergomi
érseket, ki őt megerősítette, egy évi jövedelmének elvesztésére ítélte. .Jntellecto to in duobus ... 10: Koller: Historia Tom.
II. pag. 49. Lásd még erről: Bakk Erzsébet-Bakk István: A magyar Pálos Renddel kapcsolatos kérdések és válaszok
<http://www.szentozseb.hu>2012.július
3.
415

416
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Szent Tamás.

Özséb atya ezért ugyanezen időtájban felszólította Antal pataesi elöljárót, hogy Bertalan "szerzetszabályát',419 vele is közölje, továbbá a két kolostor ezután
testvéri viszonyba lépjen Remete Szent Pál szerzetének
közös neve alatt.
Ugyanazon évben, amikor a két kolostor egyesülése megtörtént, vagyis 1250-ben, Özséb atyát választották meg közös elöljárónak, így lett az első prior provinciális. Így a szerzetesek már csak az apostoli szék jóváhagyását, s megerősítését nélkülözték. Rendtársaik közös megegyezésévei Özséb atya Rómába utazott, ahol
ekkorlV. Orbán ült Szent Péter székiben. 1262_ben420
az Örök Város Özséb megérkezésének idejében Aquinó-i
Tamást,421 a domonkos rend tudósát látta vendégül, aki
roppant tudása m~a~ nagy kegyben állt a pápánál. A virágzó középkor keresztény filozófiáját
és teológiáját fogtárta rendszerbe. A későbbiekben szentté avatott Tamás munkássága, ami az
Ince pápa által gyakorolt univerzalizmus elméleti alátámasztásaként is felfogható.
ő

Pálos Mindenszentek

aquinói Szent Tamással Csáktornya/Cakovec.

Özséb, a saját ügyében, befolyásos férfiúhoz, Tamáshoz fordult segítségért, hogy őt a
Szentatya előtti ügyének védnökéül megnyerje.
Aquinói Tamás zsenialitásával meglátta Özsébben
a nagy koncepciójú embert, és feltételezte róla azt
/is, hogy képes lesz rendjét szigorúan szabályozott
életre bírni, és kellő eszközökkel megszilárdítani a
szerzetesrendet, hogy az ne csak rövid időt álló
szerzet legyen, hanem egy nemzetnek a saját szülöttje, sőt, nemcsak egy nemzetnek. A pápa eleinte
idegenkedett Özséb kérelmétől, de Tamás (Pálos
Mindenszentek Aquinói Szent Tamással Csáktornya/Cakovec, XIII. sz. végi festmény) segített. Így
Tamás közbenjárására a pápa mégis szívesen fogadta Özsébet.
A Szentatya Pált, a veszprémi püspököt
szólította fel az ügyben a véleményadásra. A
veszprémi püspök 1263-ban kelt levele szerint a
pálosok Szent Ágoston szabályát kérték422tőle.
419 Megjegyzés: Ezt még Mályusz sem fogadja.el Regulának.
420 Benger: "Catalogus Patrum generalium" .Vgl. acta SS. Ung., 12.p., Mallerchich Gáspár: Quadripartitu Regularium, seu
Bullatium Ordinis Paulinorum, Bécs, 1708.
421 Aquinói Szent Tamás (1224/25-1274); a Pálos-rend protektora, akinek hálából a Pálos-rend külön helyet, ünnepet jelölt
ki a rendi konstitúcióban és az ünnepi kalendáriumban. In: Magyar Világ 2008.dec. 18. X évf. 51-52.szám, Szalay Attila:
Hírek, események Tomistá postája (12.) lásd még: Eggerer András: Annalium, 78. p.
422DL 1609 1435. június l-én kelt "A budai káptalan átírja Miklós szentlőrinci pálos szerzetes kérésére (IV.) Kelemen pápa
1265. május 4-i bulláját. Fennmaradási forma: az 1754. január 28-i másolat.
Árva Vince atya munkája alapján: "A czestochowai pálos kolostor folyosóján sorakoznak T. Dolabella velencei festő és
iskolája által festett Boldog Pálos szerzeteseket megörökítő festmények. Ez a festőiskola 1628-35 között működött. Ekkor
készült Boldog Özsébet a pápa előtt ábrázoló kép is. Baloldalon IV. Orbán a pápai trónszéken ül. Fehér karinget, fehér szegélyű pápai piros gallért és majdnem a földig érő stólát visel. Fején fehér szegélyű reneszánsz pápai sapka. Arca szakállas.
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Thomoso Dolabella (1628-35) jestménye:

Boldog Özséb IV. Or-

bán pápa előtt (a kép Czestochowában található jelenleg).

/

Pál veszprémi püspök423 utasításának lényege az
1263-ban kiadott konstitúció tanúsága szerint: a 6. rubrika a
zsolozsma végzésére vonatkozik. "A divina officia tárgyában
azt a rendet tartsák, amit Szent Ágoston regulája szerint a
székesegyházak
kanonokjai
szoktak megtartani."
Az
ágostonos regulákban nincs úgy kidolgozva a liturgia, ezen
belül az officiumok rendje, mint Szent Benedek regulájában.
Hiszen kezdetben nem kapták még teljesen a Szent Ágoston
reguláját, hanem elrendelték, hogy az Istentiszteletük Szent
Ágoston szabályát kövesse. A böjtre pedig előírták, hogy az
alól csak a betegek és a gyöngélkedők kivételek. Továbbá
meghagyta a pápa, hogy Mindenszentek napjától egészen Karácsonyig, napjában csupán egyszerű tejes étellel éljenek;
Urunk születésének emlék ünnepétől pedig a hetvened vasárnapig hetenként háromszor ehetnek húst. Hetvened vasárnaptól Húsvétig az adventi, Húsvéttól pedig, Mindenszentek ünnepéig a Karácsony utáni időre szabott életmódot kövessék. Azon felül elrendelte, hogya koronként választandó tartományi fónöküket a püspöknek megerősítés miatt be kell, hogy mutassák; az évenként tartandó megyei zsinatra minden kolostor két képviselőt küldjön, azért,
Jobb kezével elutasító mozdulattal az előtte térdelő B. Özséb felé mutat, aki egy könyvet nyújt át. Özsébet hajkoronával,
szakállal, a pálosok fehér ruhájában, derekán az övből lógó olvasóval ábrázolja a festő. Jobb oldalán térdel Aquinói Szent
Tamás. A tróÚszék mellé helyezett feliratos tábla szövege: "B. Eusebius promovente D. Thoma Aqiunate, apud Urbanum
TV. optinet confirmationem S. Pauli primi Eremitae in claustro congregatio A, 1261." Magyarul: Boldog Özséb Aquinói
Szent Tamás támogatásával kéri a kolostorokba összegyűjtött Remete Szent Pál Rendjének megerősítését IV. Orbán pápától az ]261. évben.
.
Özséb társai közül kettő a Boldog háta mögött térdel. A pápa baloldalán Aquinói Szent Tamás mellett, egy bíboros álló
alakja, talán Váncha neÍnbéli II. István, a volt esztergomi érsek, aki elfogadta lemondását a kanonokságról, és megengedte,
hogy a Pilis hegységbe vonuljon remetének. Váncha, vagy Báncha István volt 1252-től az első magyar kuriális bíboros
l268-ig. Ö is támogatta egykori ked-veskanonokjának tervét és kérését a pápa előtt. "
423"Pál,lsten kegyelméből veszprémi püspök, a fenséges magyar királyné udvari kancellárja. Minden Krisztusban hívőt
igaz üdvözlettel köszönt.
Jelen levelünkkel tudtára akarjuk adni mindenkinek, hogy szeretett fiaink, a provinciális, perjelek és egyházmegyénk helyeinek remete testvérei Szentatyánktói, Orbán urunktól, Isten kegyelméből a római szentegyház fópapjától személyesen kérték: kegyeskedjék megengedni, hogyaremeteéletből a Szent Ágoston szabályai szerinti életre térhessenek át. Kérésüket
kegyelmesen fogadta, es Tevelében megparancsolta, hogy a szabályok megtartását apostoli tekintélyükkel engedélyezzük
nekik, ha a letfönntartáshoz szükségesjavaik megvannak, s hajónak látjuk mások jogának sérelme nélkül.
Mi tehát Szentatyánk és Urunk parancsának kívántunk eleget tenni tisztelettel, amikor tüzetesen utánajártunk, hogy vannake javaik, melyek elegendőek a szabályok megtartására, de ilyet sem náluk, sem másoknál nem találtunk.
Ezért káptalanunkkal folytatott megbeszélés és gondos megfontolás után, apostoli tekintélyünknél fogva megengedtük,
hogy azokban a házakban, amelyekben most vannak, mint engedélyezett társulat a remete életmód szerint szolgálják az
Urat mindenben, a megyéspüspök rendeleteinek és jogainak megcsorbítása nélkül.
Mivel a régi atyáktól származó meghatározott zsolozsmájuk, vagy böjtjeik, vagy más irányelvek, rendeletek, melyek egyetemlegesen köteleznék az összes remetét, nincsenek, és nehogy a jelenlegi helyzetnek vagy a szabályoknak sokfélesége az
egységnek és a szeretetnek azt a kötelékét, melyet maga az isteni akarat sugallt, a konkolyt vető, ellenséges ember szétszakíthassa, a remete testvérek mostani állapota, vagyis a szabályzat, melyet saját kezünkkel állítottunk össze, a következő:
Böjtöljenek mindenszentek ünnepétől karácsonyig, naponta egyszer egyenek tejeset, kivéve a gyöngélkedőket és a betegeket, akik a házfónöktől, ha szükséges, húsevésre engedélyt kaphatnak. Karácsonytól kezdve hetvened vasárnapig egyenek
húst, hetenként háromszor. Hetvened vasárnaptól húshagyókeddig ismét naponta egyenek tejeset. Húsvéttól pedig mindenszentek napjáig hetente háromszor egyenek húst. A zsolozsmában azt a rendet tartsák, melyet a székesegyházakban a Szent
Ágoston szabályai szerint élő kanonokok őriznek. Időnként a választott prior provinciálisukat be kell mutatniuk a megyéspüspöknek megerősítésre. A megyéspüspök szent zsinatára évenként két-két testvért kell küldeniük minden kolostorból,
hogy átvegyék a szent zsinat üdvös intelmeit és határozatait, s azokat kötelesek megtartani. Lakóhelyeik számát nem növelhetik. Név szerint ezek a következők: Pilis-sziget, Szent Ilona, Szűz.Mária, Magdolna Kőkúton, Szent Jakab a Bakonyban, Szent Erzsébet ldeg-szigeten, Szent Imre Badacsonyban, Szűz Mária, Magdolna az Örményes melletti szigeten, Eleken, Szent Domonkos Szakácsiban. Az említett testvéreknek egyházmegyénkben máshol található kolostoraik mostantól
fogva kiközösítés alá esnek. Kelt az Úrnak l263-ik évében."
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hogy ők a zsinat határozatait társainak kihirdessék. Végzésül kérte, hogy akolostorok számát
pedig, tovább ne szaporítsák. Tette ezt azért, mert nem találta megfelelőnek a rend anyagi
alapjait, ezért az ágostonos regula követésére vonatkozó kérést csak részben teljesítette.
A főpásztor enyhíteni akarván előbbi döntésén, hogyaszerzeteseket
kibékítse, az
officiumnál az ágostonos felé tesz engedményt.

Fráter Varsányi a pilisi Szent Kereszt-kolostor

alapításáról.

Pál, lsten kegyelméből püspök ...

424

424 " Egykor az úttalan erdőt járva-kutatva

atyáink
Sziklafalak mentén néhány kicsi házat emeltek,
Szétszórt barlangok mélyét is jól kikutatták.
Itt a kegyes remeténk s papi férfi, Özséb, alapítja
Végre a rend házát, s a keresztnek szent neve címe.
Lassan a testvérek barlangjukat elhagyogatják,
S kezdenek együtt szigorú szent zárdai életet élni.
Innen terjedt szét a világon Pál remetének
Rendje: amelyben az erkölcs és ruha folttalan egyként,
Így lesz majdan a kis forrásból nagy folyam árja."
In: Gyöngyösi Gergely: 1. Remete Szent Pál Testvéreinek

Élete, ford. Árva Vince, Fráter György Alapítvány,

2007. p. 35.
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<:1'1</1
...Az Úrnak 1262-ikA-vében a már előbb ismertetett Euse.bius !Özséb első prior provinciális
néhány testvér kíséretében elment IV. Orbánhoz, és kérte Szent Ágoston szabályainak engedélyezését. Aquinó-i Szent Tamás is segítségére volt a pápai udvarban ...

Vitae fratrum heremitarum ordinis fratrum
Sancti Pauli primi heremitae.

A rend életerősnek bizonyult, és.nem a fönnmaradásra, de a terjeszkedésre is volt ereje, Pál veszprémi püspök tilalma ellenére. Rajtuk kívül még sok öreg és fiatal csatlakozott, és
a rend érdemei okán királyok, fejedelmek, bárók több országban sok monostort alapítottak,
ezeket név szerint 1263 körül írták össze.
Pál veszprémi főpásztor a levelében a kolostorok neveit is közli: Pilis-sziget,425
(Pilup-sziget), Szerit Ilona, Szent Mária-Magdolna (Kőkúton), Szent Jakab a Bakonyban,
Szent Erzsébet, Szent Imre Badacsonyban, Szent Mária-Magdolna Eleken, Szent Domonkos
Szakácsiban. A pataesi és a szentkereszti és dubicziai kolostorokat azért nem említi, mert
azok a veszprémi püspökség határain kívül esnek - s hozzáteszi, hogy amelyek ezeken kívül
találtatnak, azok egyházi átok alá kerülnek.
Özséb atya 1270. január 20_án426a szentkereszti kolostorban halt meg. Minthogy ebben az időben ez a rend főháza volt, ezért a pálosokat továbbra is szentkereszti remetéknek is
hívták. Özsébet Benedek követte a tartományvezetésben, és ő még további 20 évig vezette a
rendet. Benedek úgy rendelkezett, hogy a kolostori fegyelem fönntartása okán évenként min-

Gyöngyösi Gergely rendtörténetében (Insula Pilis = Pilis-sziget, Pilis-hegység), továbbá az 1291-es évnél közli Benedek
veszprémi püspök iratát, mely a pilisi kolostorokról szól."ltem nomina locarum sunt haec: in Pilisio ecclesiae S. Crucis, S.
Ladislai in Kekes, Insula Pilup., etc. Ebben együtt szerepel Keresztúr és Insula Pilup, mint egy időben létezett két - külön
álló - kolostor.
426 Kollányi Ferenc: Esztergomi
kanonok, Esztergom, 1900.; Eggerer András: Annalium, p. 82

425
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denkolostori perjelnek egy bizonyos helyen kellett összegyűlni, magukkal hozva a kolostorok
általválasztott követeket.
A kolostorokat kötelező értesíteni a káptalan döntéséről, arról is, hogy kik azok az
előjárók, akiket ismét megválasztanak a kolostorok élére, és kik azok, akik helyére másokat
léptetnek.
Benedek után István lett a rend vezetője.
István rendfőnök Lodomérhez, az esztergomi érsekhez fordult a megyei zsinaton azzal a kéréssel, hogyamegyéjében remeték számára meghatározott életszabályokat alkosson a
pécsi és veszprémi püspökök példájára.
Az 1291-es évben keletkezik Benedek veszprémi püspök irata, mely a Szent Kereszt
megtalálásának ünnepén kibocsáttatott oklevelében megerősítve így írja le, és a következő helyeket sorolja fel név szerint: A Szent Kereszt egyháza a Pilisben, Szent László Kékesen és
Pilup szigete ...
Az új szabályzat szolgálja a Pálos-rend továbbfejlődését a főegyházmegye terü1etén,
amelyet 1294-ben Lodomér, esztergomi érsek, készített el. Majd 1297-ben, András egri püspök is úgy rendelkezik, hogy az egyházmegyéje területén élő pálos szerzetesek számára is
kötelezővé teszi a szabályzatot.
Bár a koiistitúció liturgikus vonatkozásai csekélyek, emiatt feltételezhetjük, hogya
zsolozsmázásban és az egyéb istentiszteleti tevékenységek terén olyan folyamatosságot és kialakult szokásokat alakított ki már erre az időre a rend, hogy nem volt szükséges újabb utasítást adni ezekre vonatkozólag.
Lodomér érsek tehát meghallgatta István perjel kérését, és a következő, utóbb András
egri püspök által a maga megyéjében is alkalmazott rendeletet bocsájtotta ki:
ő

"András, Isten kegyelméből egri püspök, minden vallásos és istenszerető férfinak, aki
e tartomány bármely barlangjában vagy pusztaságában remeteéletet él, üdvözletét és atyai
áldását kűldi. Mivel az ember esendő, és természeténél fogva a bűn jelé hajlik, a közösségi
élet meglazulása miatt a kölcsönös szeretetet elhanyagolja, és a szerzetesi fegyelmet is megrontja. Az emberiség ősellensége a szerzetesek közül sokakat elcsábít az engedelmesség erényétől, és az engedetlenség mélyébe taszítja őket. Ezér} szükséges, hogy a régi atyák gazdag biztositékaival, rendeleteivel - mintegy elszakíthatatlan kötelékkel - a szerzetesi fegyelmet körülvegyük, meghatározzuk, és pontosan leírjuk. Mert a közmondás szerint: nehezen oldódik el a
többszörösen megcsomózott kötél. Ezért Krisztusban szeretett fiúnk, Lőrinc testvér, az Esztergom melletti szentkereszti kolostor perjele, István testvér rendfőnök és rendjének más perjelei helyett és nevében elénk járulva bemutatta szerzetének Reguláját és Szabályzatát. Buzgón és tisztelettel kérte, hogy azokat a szabályokat és szerzetesi rendelkezéseket, amelyek
Lodomér esztergomi érsek, örökös főispán privilégiumában foglaltatnak, melyeket ugyanazon, fönt említett érsek úr saját tekintélyével, mint privilégiumokat elfogadott, jóváhagyott és
megerősített, úgy mi is a következőkben azokat elfogadni, jóváhagyni, megerősíteni és saját
tekintélyünkkel, mint privilégiumokat bizonyítani kegyeskedjünk.
Ezeket a szabályokat és szerzetesi rendelkezéseket a következőkben írjuk le. Az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Amen. Amiket a testvéreknek okvetlenül meg kell
tartaniuk, a következők: egyetértően lakjanak a házakban, és az Úrban egy legyen a szívük,
lelkük. Ne mondjanak, és ne tartsanak semmit sajátjuknak, hanem mindenűk legyen közös. A
kolostorok lehetőségei szerint a perjel lássa el őket élelemmel és ruházattal. A perjel hiánytalanul gondoskodjék azokról a testvérekről, akik fogadalmat tettek, és a közös életet élik, hogy
két vagy három tunikajuk legyen, télen pedig ködmönük. Bárhova mennek, a ködmönt a tunikával, vagy köpennyel födjék be. Ha van rá lehetőségük, legyen bekecsük és bundájuk, hogy
betakarhassák magukat. Sarujuk, cipőjük, bakancsuk és szűrcsizmájuk: és fekvőhelyük a lehetőség szerint olyan legyen, amilyen a szerzetesekhez illik. Kámzsájuk ne legyen! Ruhát és más
szükséges dolgot a perjeltől kérjenek. A perjel pedig, szorgalmasan és zúgolódás nélkül is
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gondoskodjék
a szükségesekről.
A perjel a testvérekkel aludjon a hálóterem ben. A testvérek
közül senki sem alhat éjszaka a hálón kívül. Éppen úgy senki sem maradhat egyedül a saját
cellájában, hanem minden testvér együtt aludjon a háláteremben, kivéve a betegeket.
A novíciusok egy évig tartsanak próbaidőt, és utána tegyenek fogadalmat,
ha akarnak. Ha pedig nem akarnak, engedjék meg nekik, hogy szabadon eltávozzanak. A perjel és a
többi testvérek az ebédlőben étkezzenek. Az étkezésből senki se maradjon ki, kivéve a fölszolgálókat. A fölszolgálók
ezután egyenek, de ugyanazt kapják, mint a perjel és a többi testvérek. Ha valamelyik testvér ajándékot kap a barátaitol vagy ismerőseitől, akkor a közös be adja le. A perjel engedélye nélkül egyetlen testvér sem fogadhat el semmit, nem ajándékozhat
semmit, nem kölcsönözhet, és nem adhat semmit. Hogyha ajándékozott, kapott, kölcsönzött
vagy eladott valamit a perjel engedélye nélkül, akkor a káptalanon vádolja meg önmagát,
vagy a többi testvér vádolja meg, és keményen fenyítsék is meg. A testvérek akár az első,
akár a második alkalommal étkeznek, mindig csöndben legyenek.
_
A perjel azonban étkezéskor és más alkalmas időben is beszélhet. Az étkezéstől fölkelve zsoltárt olvasva menjenek a templomba: "Könyörülj rajtam Istenem ... " Legyen kijelölt hely,
ahol a vecsernye után Istenről és a szentekről beszélgethetnek. Az esti imádság előttjelezzenek,
hogy a testvérek jöjjen.eJ>.-?ssze valamit inni, ha van mit. Ezután menjenek az esti imádságra,
amikor pedig befejeztéic fekűdjenek le. Tunikában, skapuláréval és cipőben aludjanak.
A betegek részére külön szoba legyen, ahol fekhetnek és étkezhetnek. Ha a perjel
megbetegszik, a többi testvérrel együtt feküdjön a betegszobában,
és ugyanazt egye és igya,
amit a többi. A betegeknek ápolójuk legyen, aki róluk éjjel-nappal gondoskodik. A káptalanban
a perjel beszédét senki se merészelje megszakitani, ne merjen belekiabálni vagy belekötni. Beszélni is csak a saját vagy mások vádolására szabad. A kérdésre azonban bárki válaszolhat. A
perjel buzditásait- szent intelmeit tisztelettel hallgassák a káptalanban; fenyítéseit derékig ruhátlan testtel és jóindulattal fogadják bűneik bocsánatára. A perjel azokat, akik elvégezték a
gyónást, vagy nyilvános bűnvallomást tettek, fölhatalmazásával
élve oldazza föl.
.
,
A testvérek a világiak meghívását nem fogadhatják el engedély nélkül. Ha valakinek a
rokonai, vagy barátai ruhát akarnak ajándékozni, engedély nélkül nem fogadhatja el. Ha valakiről kiderül, hogy meg nem engedett dolgoknak a tulajdonosa, akkor a káptalanban súlyosan fenyítsék meg, és negyven napig kenyéren és vízen böjtöljön. Ha a bűneiért kirótt büntetést
nem vállalja, közösítsék ki, és dobják ki 7i kolostorból. Engedély nélkül és kísérő nélkül haza ne
merjenek menni. Ha valaki engedéllyel ment el, a perjel által meghatározott időn túl ne merészeljen maradni, ha megteszi, visszatérése után a káptalanban vádolja önmagát és súlyosan
büntessék meg, három napig kenyéren és vízen böjtöljön. A fiatal testvérek éppen úgy, mint az
idősek, hetenként szolgálják ki egymást étkezéskor. A második étkezés folszolgálói minden edényt
gyűjtsenek össze, és a kijelölt helyre rakják vissza.
Többek közt elrendeljük, hogy minden testvér abban a házban éljen, amelyikben fogadalmat tett, és azt fölötteseinek
engedélye nélkül, a saját meggondolatlanságából
nem
hagyhatja el. Azt a testvért, vagy azokat a testvéreket, akik önkényesen távoznak, egyetlen
perjel sem fogadhatja be a rendfőnök vagy annak helyettesének szóbeli vagy írásbeli engedélye nélkül. De ha valamelyik testvér másik kolostorba vágyódik, és annak a kolostornak a
perjele is akarja, akkor a rendfőnök vagy annak helyettese adhat engedélyt, és Isten áldásával átmehet. Bárkik, ha ellenkezőt tennének, és meggondolatlan cselekedetből fölötteseik engedélye nélkül eltávoznának, vagy bármelyik perjel, aki ilyen szökevényt befogadni merészelne,
vagy engedetlenekkel,
kóbor lázadókkal, csavargákkal, vagy a remete szerzethez nem illőkkel
és alkalmatlanokkal tartana, akik elöljárók akarata ellenére önmagukat helyeznék át, a rendfőnök, vagy a helyettese, bárki legyen is az, azt a kolostort vagy kolostorokat, testvért vagy
testvéreket, mint a fenti módon leírt engedetleneket,
egyházi átokkal és kiközösítésseI büntetheti; erre a nekik küldött levelünkben fölhatalmazzuk.
Ezen fölül, ha volnának olyanok, akik így javíthatatlanok
és fékezhetetlenek,
mert a
rájuk kirótt ítélet ellenére javulni nem igyekeznek, akkor az őket e fölhatalmazás
alapján, a
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rendnek bármelyik tagjával e/fogathatják és börtönbe vettethetik, mindaddig, amíg őszinte
bűnbánatot nem tartanak, meg nem változnak, és önfejűségükből ki nem gyógyulnak. Sokan
vannak ugyanis, akik kizárólag saját testük táplálásáért falánkul járkálnak, és szétszélednek
gazdátlanul, rendjűk szégyenére. Ezért ezt, vagy ezeket ugyanazzal a hatalommal, bármelyik
testvérrel e/fogathatják, és börtönbe vethetik, vagy a szerzetesi ruhától fosszák meg; de ha a
vétkes nem található, akkor a szerzetesi ruhától való megfosztás jeléül, mintegy a szerzetből
való kizárásért, vágják le a csuklyáját, vagyis csonkítsák meg.
Mi tehát azoknak, vagyis a rendfőnöknek, Lőrinc testvér perjelnek és ugyanazon
rend perjeleinek kérésével egyetértve, atyailag jóindulatú és kegyes beleegyezésünket adjuk.
Különösen azért, mert kérésük a lelkek üdvösségének hasznára válik, méltányos, igazságos
és ésszerű. A bemutatott szabályokat és szerzetesi rendelkezéseket elfogadjuk, jóváhagyjuk
és megerősítjük. Ennek örök emlékéül pecsétünkkel láttuk el, vagyis megerősítettük. Kelt
Egerben, az Úrnak 1297. évében, Szent Lukács evangélista ünnepén. "
Ennek a szabályzatnak majdnem minden pontját egészen a rend feloszlatásáig megtartották a magyar pálosok. Kivéve akizárásról szólót, amelyet később módosítatott, hogy
csak a javíthatatlanok bocsáttassanak el.
~
A rendnek fejlődese töretlenül tovább folytatódik; a következő 8 év alatt majdnem
ugyanann~i kolostor épül fel, mint azt megelőzőleg, köztük a híres Buda melletti Szent Lőrinc
monostor 27 is, amelyet 1300-tól 1304-ig építettek a pálosok, ebből az időszakból származik.
A magyar urak bőkezűsége és a honi szeretet eredményeként egyre bővült a rend.
Következő jelentős lépés a rend szempontjából Gentilis bíboros428 magyarországi
működésével kapcsolatos, hiszen ekkor kapta meg a rend a pápai megerősítését, a végleges
ágostonos regula követését. A további pálosrendi fejlődés, az új szabályok, törvények alkotásának joga s a priorok feloldozási jogosultságának elnyerése nagyon fontos a rend életében.
V. Kelemen pápa követe, Gentilis kardinális, 1308 őszén érkezik Magyarországra. Ekkor Lőrinc tartományi főnök, aki Özséb akaratát életbe akarta léptetni, kérte a kardinálist, hogy járjon közbe a pápai udvamál, mert ők Szent Ágoston reguláját újból kérik a rend számára Kelemen pápától. Özséb atya kívánsága teljesül, ... "Clemente V. in Ungaram Legatus, Gentilis
de Monte Floris" ... az 1308. december 13-án429, Budán kelt oklevelében Gentilis bíboros követ útján V. Kelemen pápa engedélyezi, hogya Páló's-rend Szent Ágoston reguláit kÖvesse.
Lőrinc prior nem elégedett meg ezzel az eredménnyel, mert ő nagyobb távlatokban gondolkodott - ennek eredménye Gentilis közbenjárásának újabb okmánya, mely 1309. február l8-án
kelt Budán. Az oklevél a V. Kelemen pápától Fr. Gentilis, miseratione Divina & c. S. Martini
Montibus Presbyter Cardinalis, Apostolieae Sedis Legatus kezdem .Fratribus S. Crucis de
Eremo Ord:S. Pauli primi Eremita per Hungariam constitutis ... " , és ennek az oklevélnek az
értelmében a pálosok nagykáptalanokat is tarthatnak Budán. A rend ügyeiben szabadon dönthetnek, kitétele csupán az, hogy Szent Ágoston regulájának lényegén ne változtassanak.
A nagykáptalan 1309. május 23-án egybegyűlt. Gentilis, a pápa magyarországi követe útjából fakadó újabb, a harmadik oklevél: úgymint Lőrinc prior-provinciálisnak megadja a
szerzetesek feloldozásának jogát, ezt 1311. április 1-én Pozsonyban adták ki. Ezen okmányaikon még a .Fratres S. Crucis de eremo" elnevezés fordul elő. De később XXII. Jánosnak
1319-ben kelt, továbbá 1323-ban kelt, leirataiban is már a rend megnevezése, Remete Szent
Pál szerzetének" nyilváníttatik. Továbbá XXII. János pápa a pálosokat, mint az egyház szerzetesrendjét újra elismerte, sőt, egyben az 1319-i oklevélben a püspöki fennhatóság alól fel-

427S. Laurentij supra Budam In: Eggerer 82. p.
428Kékesi értekezlet. Visegrád közelében a pálosok kékesi kolostorában 1308. nov. 10. találkoztak egyezkedés céljából.
Gentilis bíboros pápai követ és Csák Máté. In: Monumenta Vaticana Hungariae, Ls. II.köt. Acta legationis cardinalis
Gentilis Bp., 1885.
429Gyöngyösi Gergely: Vitae fratrum ordinis S. Pauli, Eggerer: Fragmen panis 181. p. Mon. Hung. Vat. Ser. 1. vol. II. p.
256.
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mentve, a pápai fennhatóság alá helyezte.t''' A pálos kolostorok száma ebben az időben már
60-ra emelkedett.
A pápák, így XXII. János (1244/1249-1334. december 4.), V. Orbán (1309-1370. december 19.), XI. Gergely (1329-1378. március 26.) és IX. Bonifác (1356?-1404. október l.)
stb., a bulláikban dicsérően szólnak a Pálos-rend kemény és szigorú életéről, hitbuzgó cselekedeteikről.
A Pálos-rend őrizte meg a legjobban Esztergom ősi liturgiáját. A Szent Ágoston-i
rendi remeték Szent Annáról nevezett kolostora a johannita lovagok klastroma és az
ágostonos kanonokok kolostora mellett volt, ezeken a helyeken folyó élet jól mutatta a regulák sokoldalúságát és hatékonyságát Esztergomban. A világi kanonokok voltak az esztergomi
káptalan tagjai. Ma már bizonyítható, hogy 20 kolostora volt a középkor folyamán a Szent
Ágoston szabályai szerint élő kanonokoknak Magyarországon.
Szent Ágoston tisztelete a Papság virága, elöljárók szabálya kezdetű himnusz megőrzését eredményezte. Az esztergomi szokással ellentétben a pálosok a matutinumban énekelték
a himnuszt, az ágostonos kanonok is, a nyugati egyházak többségének gyakorlatának mintájára.
XXII. János pápa.~B28-ban újabb kiváltságokkal ruházta fel a rendet, ekkor már
Szlavóniában, Dalmáciában és Isztriában is felépültek monostoraik. Megtelepedtek Palesztinában, és felvették a kapcsolatot anémet-alföldi remetékkel, akik szintén átvették a magyar
pálosok szabályzatát.
A pálos oklevelek tanúsága szerint a pálosok, mint rendi megnevezés, eleinte, sőt, jó
ideig nem egyöntetű, ez is feltételezhetően ágostonos hatás következménye, a thébai Szent
Pál, az első remete rendjének elnevezése.
A rend megnevezései az okleveleken: ,,Fratres S. Crucis de eremo ", "Eremitae S.
Crucis" Szentkereszt remetéinek, vagy pedig "Fratres heremitarum ordinis s. Augustini ".
Szent Ágoston-i rendi, továbbá .fratres S. Pauli primi Eremitae, alias dicti de S. Cruce in
Eremo" Remete Szent Pál szerzetének, végülI. Remete Szent Pál Rendje" Ordo Fratrum
Santi Pauli Primi Eremitae ".
Ezeket .sokáig váltogatva is használják, ezért a perjelek többször kérték ennek a gyakorlatnak a megszüntetését, a régi oklevelek átírását, de sajnos, a további idők tanúsága szerint az Bakócz Tamás esztergomi érsek idejéig is folytatódik, hogy a rend megnevezése az okleveleken nem egyöntetű. Ezért a kutatások során az Ágostonrend-i név alatt található okleveleket is át kell vizsgálni.
A Regulákhoz ajánlásokat, kiegészítéseket és magyarázatokat is készítettek a rend
tagjai, ahogyan az alábbiakban.
Az Úi 1444. évében Briccius rendfőnök igazában kezdettől fogva, inkább szeretett
volna az erények vizsgálatával foglalkozni. Mégis, amikor látta, hogy az emberiség ellensége
hogyan támadja a felebarátjait kegyetlenül, mindenfelől, és hogy a bűnökbe taszítva hogyan
űzi őket, akkor az Úr, a hazáért való buzgóságtól indíttatva és a felebaráti szeretettől ösztönözve, elhatározta, hogy az így megkísértetteket alkalmas eszközökkel a vadászok tőrétől és a
durva beszédtől megmenti. Amit érett megfontolással vállalt, azt Isten segítségével élete végéig folytatta. Ö maga igen buzgó, becsületes férfi és angyali tisztaságú pap volt. Isten szerette
őt, az emberek szívesen látták, mindenkihez kedves volt, és senkinek sem akart terhére lenni.
A következő tanácsokat buzdításaiban mondta el.431
Az alkalmazkodásról
Önmagad előtt mindig maradj szilárd, arcod a többiekéhez legyen hasonló, a túlságosan nagy komolyság, vagy jókedv fitogtatása nélkül. Az apostol szerint sírj a sírókkal, és örvendj az örvendezőkkel. Valahányszor eltérsz ettől a formától, sürgősen térj vissza.

430
431

XXlI. János pápa bullája Eggernél 106-108. p.
Gyöngyösi Gergely: l. Remete Szent Pál Testvéreinek
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Élete, ford. Árva Vince, Fráter György Alapítvány,

2007.

A fölösleges
tudományok
kerüléséről
Sohase tanulj olyat, ami lelkedet nem üdíti föl. A tudomány alapja és az élet tükre
Krisztus evangéliuma, az atyák élete és írásaik, Pál apostol levelei, a kanonikus könyvek és
Az apostolok cselekedetei, azután a jámbor könyvek, melyekről Directoriumomban,
az újoncok szabályainál olvashatsz. Aki nem a tudásért és a tanítás ért tanul, továbbá nem a jámbor
könyvekkel, hanem a hiábavaló könyvekkel törődik, az ilyen nem a lelkét táplálja, sőt, inkább
szertelenné teszi azt, és üres dicsőséget szül. Az ilyen elbizakodott szívű, rendezetlen erkölcsű, üres gondolkodású, bizonytalan eszű, Istent elfelejtő és megvető, hízelgő, megzavarodott
lelkiismeretű és sötét eszű lesz, és lelkét inkább kifosztja, mintsem táplálná.
A hosszú
beszéd
kerüléséről
Minden bűn-alkalmat kerülj, különösen mégis a hosszú beszédet, melyelveszi
az
ember eszét, és tudatlanságba vezeti, hasonlóképpen elveszi az előzetes megfontolást, és öszszekeveri az embert. A sokat beszélő embemek tehát szükséges, hogy gyakran elmélkedjen,
és tartson szünetet, és akkor fontolja meg, hogy Isten akarata szerint beszél-e vagy nem. Különben hiú és üres dicsőségre és emberi dicséret felé hajlik. Tehát a szükségeset, a jámborságot és a hasznosságót tartsd szemed előtt, ha beszélsz, de különösképpen
az Isten akaratát.
Tanulj meg keveset beszélni, kevés szóval és gondolkodva. Várd meg, amíg a másik beszél,
és ne sértődj meg attól, amit hallasz. Figyeld meg azt is, hogy igazat mond-e, vagy csak ócsárlás az egész. Jól jegyezd meg, hogy a rosszról semmit sem kell mondani, és nem kell szívesen
hallgatni.
Az alázatosságról
Minél gyöngébbnek látod magadat, annál erősebb vagy. Higgy másoknak, de önmagaddal légy bizalmatlan. Mindig gondolj arra, hogy az Isten téged mindig lát, és az angyalok
cselekedeteidet - a jókat, amiket elmulasztottál és a rosszat, amit tettél - eléje viszik.
A nevezett rendfőnök a máramarosi kolostornak ajándékozta a szabályok és rendeletek könyvét, és egyházi átok alatt megtiltotta, hogy.onnét bárki is elidegenítse, miként ez olvasható az ottani levelébőL432
A pálos liturgia területén is folyamatos a fejlődés. A rend követheti az óhajtott Sz.
Ágoston szabályzatát, és joggal nevezheti magát thébai Szent Pál, az első remete rendjének,
aki iránt az alapító Özséb atya megkülönböztetett
tisztelettel viseltetett. A remete Szent Pálhoz való ragaszkodásuk
oka, hogy nem csatlakoztak az Ágostonos Kanonok Rendjéhez, bár
ők mindig Szent Ágoston433 reguláit akarták követni. Jó példa a két rend egymás mellett élésére, hogy Patacson mindkét rend kolostora megtalálható, ezért sokan összetévesztik a két kolostort. Patacson a Szűz Mária kolostor ágostonos, míg az Ireg hegyen a Szent Jakab pálos kolostor, de később, 1334. után az előbbi pálos kolostor lesz, mert rablótámadások
érik a pálosokat, így Ireg-hegyéről átköltöznek a Szűz Mária kolostorba.
Az első forrás, ami remete Szent Pál zsolozsmáját
említi, egy grünwaldi kézirat.
Kaspar Elm tanulmánya az egykoron a grünwaldi pálos kolostorból származó és jelenleg a
lavanthali Szent Pál kolostor könyvtárában található kódex, amely az eddigi ismereteink szerint a legrégebbi pálos alkotású konstitúciót is tartalmazza. A kódexben 53 rubrikát tartalmaz
Gyöngyösi Gergely: Remete Szent Pál Testvéreinek Élete, Pilisszántó, Fráter György Alapítvány, 2007.
A Szent Ágoston regula Hippói Szent Ágoston egyházatyától származik. Jellemzöen a XI. században számos egyházi
rendi közösség fogadta el e rövid regulát az együttélésük alapszabályául. Ma több száz rend és kongregáció él Szent Ágoston Regulája szerint, és nemcsak azok a közösségek, amelyek Szent Ágoston nevét viselik, mint névadójuk, ilyen pl. az
Ágostonrend (Ordo Sancti Augustini, korábban Ágostonos remeterend) és az Ágostonos kanonokrend. A reguláris kanonokok közé tartoznak még a keresztes lovagok és a premontrei rend tagjai, akik szintén Szent Ágoston reguláját követik. A
koldulórendek közül a Szent Domonkos rend, a Mercedárius rend és a Trinitáriusok rendje tartozik ide.

4)2
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a kézirat. E munka keltezését 1356-1381 közé teszi Kaspar Elm. A liturgiákra vonatkozó rubrikák a következőek.434
A divinum officium egységes végzéséről, fol. 134., A mi legszentebb atyáinknak,
Ágostonnak és első remete Pálnak ünnepeiről, fol. 135., Úgymint: "Mindegyik prior leírattassa ezeket a históriákat egy kötetbe. Szent Ágoston históriáját az ő átvitelének történetével
együtt, Szent Pál első remete históriáját az ő átvitelével, Mária visitatiojának históriáját más
lejegyzett históriákkal. Egy testvér se végezze a hórákat egyedül, mindig kórusban, másokkal
együtt."
135. fólióról a 15. pontban az alábbi rendelet:
"Elrendeljük, hogy a mi szent atyáinknak, tudniillik Sz. Agoston doktornak, kinek regulája alatt az Úrnak katonáskodunk, és Szent Pál első remetének, mi legelsőbbünknek, akinek méltatlan és érdemtelen utódai és követői vagyunk, ünnepeket birjunk. az egyes napok fölött, hacsak nem akadályozza nagy ünnep, vagy advent, vagy nagyböjt, vagy bármi más idő,
ezekről a mi atyáinkról antifónákkal és kotlektákkal vesperásokban és laudesekben
kommemoráciát
végezzünk. "
A rend szabályzata rendelkezik először a két legjelentősebb védőszent megünnepléséről, majd ezek ünnepeinek, illetve (mivel itt a "hystoria" kifejezés a szent zsolozsmáját jelenti)
a zsolozsmáknak külön könyvbe való leírásáról.
Szent Ágoston / Aurelius Augustinus.

Szent Ágoston
officiuma
az
ágostonos rendben is csak a XIII. század
végén keletkezett. Kézenfekvő megoldás
lehetne, hogy a pálosok ezt tőlük átvették,
hiszen a hirnnuszuk is ezt tükrözi. Azonban
zsolozsmájuk Ágostonról csaknem teljesen
megegyezik
az Esztergomban
énekelt
officiummal.
A "Visitatio Marie" ünnepet a ferencesek vezették be 1263-ban, a világi
egyházban 1389-ben lett kötelező. A pálokonstitúció tanulsága alapján már jóval az általános elterjedés előtt ünnepelték

sok ezen
ezt.435
Az Istentisztelet fő részei: szentmise és a zsolozsma, e két fó rész meghatározta a Pálos-rend életét. A'szentmise végzése, a nyugati egyház liturgiája ezen a ponton a legegységesebb. Az áldozatbemutatásban való megegyezés a pálosok előtt is lényeges szempont volt.
Mégis találunk néhány rájuk jellemző imádságot, melyeket a mise bevezetéseként végeztek.
Két ma~yar nyelvű leírás van az ún. "Pálos miséről." Gyéressy Ágoston és Gyöngyösi Gergel/3
a Konstitúció 74. rubrikájában ír részletesen a mise végzéséről, természetesen a "Rituálé Paulinorum" alapján.

434Török József: A magyar pálosrend liturgiájának forrásai, kialakulása és fóbb sajátosságai (1225-1600) Római Katolikus
Hittudományi Akadémia Bp., 1977.
435Balogh, Augustus Florianus: Beatissima Virgo Mari Mater Dei qua Regina et Patrona Hungariarurn, Agriae, 1872.
436Gyöngyösi Gergely (Gregorius Gengyesinus. Gregorius de Gengees) 1472-ben született, a pálosrendi szerzetesek között
Szombathelyi Tamás volt a mestere. Epitoma círnű traktusában (1510 körül) a rendi generális kötelezettségeit
és teendőit
foglalta össze. 1512-től 1519-ig a római Coelius hegyi magyar zarándokház priorja volt. A szerzetesnek kész ülő novíciusoknak ír a pálos rend szervezetéről Directorium című könyvében 1515 körül, 1520-1522 között rendfőnök, élete fóművének, Az első Remete Szent Pál rendjén levők életrajzai círnű hatalmas történelmi rendszerezésének
adatgyűjtését ekkor
kezdte meg. Az első Remete Szent Pál rendjén levő testvérek életrajzai (Vitae fratrum heremitarum ordinis fratrum Sancti
Pauli primi heremitae című munkájával példás alaposságról tesz tanúságot. Emellett még egyebeket is készített: rendi jegyzékek (lnventarium), jogtudományi kommentárt (Declarationes) stb. Gyöngyösi Gergely 1545-ben hunyt el - miot mondaná
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Kifejezetten hangsúlyozza a római Curia utasításainak szigJú betartását a bevezető/
A Missale 3. kiadásának első rubrikája a misével kapcso)átban:
"A miséző pap mindenekelőtt lelkét tisztítsa meg, őszinte gyónás által. Szenvedéllyel
vágyódjék a Szentség után, és legyen szándékában azt jól végezni. A misemondás normáját
emlékezetből és hiánytalanul tudja. Mozdulatai jegyelmezettek és áhítatkeltők legyenek. Mivel
pedig mindenkinek teljes szívéből és teljes lelkéből és minden erejéből szeretni kell Istent, nem
igen szeretheti őt az a pap, aki az oltár-asztal előtt, hol a Királyok Királyát és a Mindenek
Urát veszi és eszi: figyelmetlen, áhitatlan. hanyag, szorakozott, fegyelmezetlen és rest ... "
(Gyéressy).
jében.

A pálos szerzetes öltözködés közben a szokásos imádságot mondja, majd az oltárhoz
menet így imádkozik:
"In nomine Patris ... Vias tuas Domine demonstra ... Veni Sancte ... Reple tuorum ...
Adsit nobis quesumus, virtus Spiritus Sancti, quae et corda nostra clementer expurget a vitiis:
et ab omnibus tueatur adversis. Per Christum ... "
A szerzetes: á kelyhet tartozékaival együtt elrendezi az oltáron (indumento expleto),
lejön a lépcsőelé, letérdel és elmondja a Salve Regina-t (húsvéti időben a Regina Coeli-t) a
hozzátartozó versiculussal és könyörgéssel, majd föláll és elkezdi:
/ Introibo ad altare ... s az antifonát főhajtva mondja. Majd: Judica me ... Gloria Patri ...
Inroibo ... Confitemini Domino ... Quoniam in seculum ...
A Confiteorral folytatódik a mise, melybe Szent Péter és Pál említése után Szent
Ágostont és remete Szent Pált is bevették.
A -"Misereatur" és "Indulgentiam" kezdetű imádságokhoz a 4 szokásos versiculus
csatlakozik. Ezt követően: "Presta quesumus omnipotens Deus, ut reatus nostri confessio ... "
Eközben mélyen meghajol a szerzetes, és kezével az oltár lépcsőjét érinti, és imádkozza: "Auf er a nobis ... Salvatos mundi, qui in trinitate perfecta vivis et regnas in secula
seculorum. Amen.
í
. "Oramus Domine ..." ez alatt oltárcsók. Ezután az oltár bal oldalára megy, s amint a
domonkosok a legutóbbi időkig, bort és vizet önt a kehelybe. Ezt az előírást már a kéziratos
Rituálé i& tartalmazza, tehát a pálosok a XIV. sz. folyamán vagy még korábban á~ették ezt a
»>

szokást.

Ostende nobis... Et salutare tuum... Domine exaudi... Et clamor meus. .. Ex latere
Domini ...
.A mi Urunk, Jézus Krisztus oldalából vér és víz folyt ki János tanúsága szerint, ezért
vegyítjük egybe mindkettőt, hogy az Úr mindkettőt megáldja, és jó illatú áldozatul elfogadni
kegyeskedjék. (Gyéressy) Deus qui humanae substantiae ...
Amikor a vizet beönti a kehelybe, ezt mondja: "Fiat commixtio vini et aquae pariter
in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. "
A leckeoldalon folytatódik a mise. Adiutorium nostrum ..., introitus. Felajánláskor az
incenzáláshoz több imádság tartozik
A Konstitúció Szent Ágoston regulájára hivatkozva az énekkel kapcsolatban leszögezi annak módját, valamint mely ünnepekre, milyen Kyriét énekeljenek, de azt is, hogy az előírtnál több Sanetust nem kell mondani,

-c.szép öregségben", hetvenhárom éves korában. In. Varia Paulina Ill. Gyöngyösi
nek Élete, Fráter György Alapítvány 1998. 11-13 p.

Gergely: L Remete Szent Pál Testvérei-

247

Fontos szólni a konventmiséről. Ennek bemutatása a hebdomadarius
feladata, a misét mindenki számára
hallhatóan kell, hogy olvassa. A kelyhet
két kézzel fogva emeli fel.
A Konstitúció
13. fejezete
nyomatékosan figyelmezteti a misézőt
az összeszedettségre.
A "rector chori" az ének szépségét, pontosságát is vigyázza. A sekrestyések kötelességei is formát öltenek
egy terjedelmes fejezetben Gyöngyösinél. Primo circa omatum et decorem,
Secundo circa pulsationes, Tertio circa
luminaria.
Nyolcvan fölött van a votiv
misék száma az 1514-es missaléban, az
1537-esben még több. Megemlítendő a
Boldogságos Szüz örömeiről három mise. Első mise általános, második a
Szűzanya öt öröméről (Jézus csodálatos fogantatása, szűletése, feltámadása, mennybemenetele és Mária mennybevétele), és a harmadik, a Szent Szűz hét öröméről (Jézus csodálatos fogantatása, Jézus szűletése, a mágusok imádása, Jézus föltámadása, mennybemenetele, a
Szentlélek eljö-vetele és Mária mennybevétele).
_ -Közös miséje a három szent magyar királynak: Istvánnak, Imrének, Lászlónak van. A
14 segítőszentnek, Boldog Jóbnak és Szent Rókusnak stb.
Örökmise-alapítványok a magyar nép véleményét tükrözik a páloso kkal kapcsolatosan. Az alapítványokról "Documenta artis Paulinorum" kötete ad hírt.
A zsolozsmára vonatko_zó megállapításért figyelmet érdemel Mezey László kéziratának bevezetője: "Kódexünket Antiphonálénak nevezzük, vagyis a zsolozsma énekelt részeit
tartalmazó könyynek ..n
Néhány példa a pálos kézírásos kódexekről:
1. Breviárium hiemale O. Pauli Eremitae post 1451.437 A 430 fólióból álló kódexet
Radó részletesen ismerteti. Kétséget kizárólag pálos szerkönyv, azonban évközi szövegei közelebb állnak a nyomtatott esztergomi könyvekéhez, mint a többi rendi forrásé. Feltételezhetően -több'könyvből állította össze a scriptor, amelyek között esztergomi is szerepelt. Nagy
kár, hogya ''pars aestivale" hiányzik.438 Egyik legfontosabb forrás ma.
2. Antiphonale Zagrabiense (MR-8) XV. sz. Jelenleg Zágrábban van a kódex, az
MTA könyvtárában mikrofilmen hozzáférhető.
3. Antiphonarium per anni circulum O. Eremitarum S. Pauli Hungáriae s. XVI./l.
(olim Bibl. Canoniae O. Praem. Jasoviensis.) A kéziratok részletes leírása Radónál megtalálható.439 Ezt az Antiphonáriumot pálos szerkönyvként ismerteti, mivel a Suffragiumok között
megtalálható "De sancto Augustino ... De sancto Paula Heremita" (ff. 176-177).
"Mezey László irodalomtdrténész rendelkezésemre bocsátotta e kódexről készített feljegyzéseit, melyek ismeretében az' Antiphonáriumot nem tarthatjuk pálos eredetűnek. " -írja
Török József tanulmányában. Ennek alapján a nevezett szerkönyvet, mint a pálos liturgia forrását, vizsgálódásainkból kihagytuk, Tekintve, hogy a szakirodalom a Radó által közölt
provenienciát fogadja el, érdemes részletesebben tárgyalni az érvekről és ellenérvekről.
437
438
439

Bibl. Nat. Hung. c.l.m.ae. 399. (Országos Széchenyi Könyvtár)
Gábriel A.: Breviárium típusú kódexeink, nr. 12. Bartioniek: Codices manu scripti. latini Vol.l..
Radó Enchiridion Liturgicum, Herder, 1966.
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362-363. p.

Jobban illene rá a Vecsernyés-könyv (Ves per a 1 e) elnevezés, hiszen teljes
officiumot csak a nagyhét három utolsó napjára, Húsvétvasárnapra, Nagyboldogasszonyra és
Mindenszentekre közöl. Egyébként csak az akkori liturgikus szokásban jelentősebb szentek
vecsemyéire szükségelt antifonákat, responsoriumokat és himnuszokat találjuk meg benne.
A De tempore rész ismertetésében az első jelentős észrevétel:
"A nagyhét három utolsó napjának Laudest záró szertartása, kódexben (fol. 9v-10r)
található "Kyrie tenebrarum", a magyar liturgikus szokásnak, közelebbről: az esztergominak
megfelelő.
A végén ez a megjegyzés: "hisfinitis fit processio Resp.: Hymnum dicamus canitur in
reversione." Ez a valóságban nem is responsorium, hanem kódexünk Hymnáriumának
tanúsága szerint (fol. 191v-192r) himnusz ez a "Hymnum dicamus Domino" kezdem ének.
Különös, hogy a körmenet 44°elindulásakor általánosan énekelt himnuszról:
"Rex Christe factor omnium", sem itt, sem a Hymnáriumban nem esik szó. "
Sanctorale (fol. 63r-165r.) Következő bevezetéssel: Sequuntur Antiphonae,
Responsoria ad Vesperas de Sanctis. E részben kétségkívül különös érdeklődésre tarthatnak
számot a magyar szentek zsolozsmái.
f. 86v - 8-7r.Szent Adalbert főünnepének,
f. 159v -160r. Átvitele Ünnepének vecsemyéit találjuk.
f. 93v - lOOr.Szent László.
f. 133r - 135v. Szent István.
f. 158r - 159v. Szent Imre.
f. 62v -165r. Szent Erzsébet.
~~~.

Azok a szentek és ünnepek, melyek felvételt nyertek az
Antiphonáléba,
megfelelnek
a
középkori magyar egyház különösen tisztelt szentjei fénnyel
megült ünnepnapjainak, és így
megtalálhatjuk Szűz Mária és azApostolok,
valamint a magyar
szentek már említett ünnepein kívül Szent Miklós, Luca, Katalin,
Fábián éli .Sebestyén, Dorottya,
Ilona, Gergely, Ambrus, György
stb. ünnepeit.
Szerepel a Töviskorona
május 4-i ünnepe (fol.92r-93r),
(f.165v-176r.). Commune sanctorum, különösebb érdekesség nélkül, (f.176r-180r.) Suffragia,
Te Deum, Mária antifónák és még két külön suffragium, ''pro serenitate" és "pro peccatis".
fol. l SI-től végig találjuk a himnuszok gyűjteményét.
Ezek közül érdekes Johann von
Jenstein, a száműzetésben elhunyt prágai érsek Sarlós Boldogasszony himnusza, az "Assunt
festa iubilea." A "devotio moderna" nagyelőharcosának költeménye kedves vendége középkori magyar szerkönyveinknek. A himnusz-gyűjteménynek három darabja van, ezek különös

440Missale Scrigoniense Ventilis 1498.; továbbá a könnenetről: Az idők folyamán sokat vesztett eredeti tartaimából. Az ellenreformáció - atolikus megújulás ideje alatt tömegdemonstrációkká
váltak. Ennek okán a liturgiával való benső kapcsolataikat egyre jobban elvesztették; mert a rituálékat külsőleg előírhatták ugyan, de a mennyiségi követelmény a minőség
rovására ment, így az nagyrészt külsőséggé vált. Még e században is a demonstrációs formát igyekeztek népszerűsíteni, így
érthető a mai ember idegenkedése a körmenettől. Török J. 160-161.p.
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figyelmet érdemelnek. Az első egy alleluja-búcsúztató ének: "Cantemus cuncti melodum nunc
alleluja. "
A másik két himnusz Szent Dorottya és Szent Ilona himnuszai. "Gratulare Caesarea"
és "Gaude felix Ungaria", amelyet a hasonló kezdetű Szent Erzsébet himnuszból írtak át a
császárnő tiszteletére. 44l
A remeték egybegyűjtésétől kezdve szellemi és lelki életük alapját képezte a könyv,
hiszen tudjuk, Özséb kanonok tanult, művelt egyházi ember volt. A magyar ágostonos szerző
írásában megtaláljuk a Szent Ágostont magasztaló himnuszt, ezt is a pálosok írása őrizte meg
számunkra. Az éjszakai zsolozsma elején himnuszt énekeltek a pálosok Remete Szent Pálról,
Szent Antalról és Szent Ágostonról: Celi cives applaudite (D e san c t o Aug u s t i no),
Flos cleri norma presulum (D e san c t o Aug u s t i no) szóló himnuszt a legtöbbször.

Magyarországon csak náluk énekelték a Gaudecivitas Augustat (D e san ct a Af fra),
bár szerzője bencés rendi, az ágostonos szerzeteseknek mind a kanonoki, mind a remete ágazata átvette.
A himnuszokra vonatkozó vizsgálatok
esetén azt észlelhetjük, 148 himnusz található a pálos zsolozsmás könyvekben és breviáriumokban.
Biztosan esztergomi forrásokból 6 himnusz adatolható, amit így magyar eredetűnek kell tartani.
Christe lucis spiendor vere fabricator
(D e piu r. mar t .), Deus plasmator cunctorum
thromus (D e piu r. c o n f .), Gaude mater
Hungaria (D e san ct o S t eph a n ore ge),
In plausu grati carminis ads it (De conc.), Quem
non prevalent proprie (D e E p i P han
i a).
Magne pater Augustine így, Szent Ágosoton
officiuma is azok között van, amelyet hamar átvettek a pálosok, és így elég korán, valószínűleg a
XIV. század előtt kerülhettek a remete-rend liturgiájába.

Remete Szent Pál és Remete Szent Antal442 találkozása.443

441Készült Török József dr. tanulmánya alapján. A további művek: Csanád Béla: Misztérium és megújulás,
Bp., 1970.;
Guardini R.: A liturgia szelleme, Korda Bp., 1940..; Halász Piusz: Örök liturgia Bp., Korda 1942.
442Remete Szent Antal Herakleopolisz környékén született, keresztény szülők gyermeke volt. Igen magas kort ért meg, korabeli források tanúsága szerint 105 évesen halt meg. A remete-életet a 270-275 közti években kezdte meg. 258-ban
Pispírben telepedett le, néhány év múlva azonban átköltözött a Vörös-tengertől
nem messze lévő Kolzirn-hegy lábához
(ma: Szent Antal hegye), ahol egész remete-telep alakult ki körülötte. Önmegtagadó élete és vallási bölcsessége kiemelkedővé tette őt. A neve alatt egy regula, húsz homília és számos levél maradt fenn. A ránk maradt iratok közül a regula és a
homíliák hitelessége vitatott, mindössze hét levél származik biztosan tőle. A levelek eredetileg kopt nyelven íródtak, Szent
Antal diktálta őket, s csak később készült el görög fordításuk. A levelekben kezdő szerzeteseknek válaszol a lelki élettel
kapcsolatban felmerült kérdéseikre. Minden levelében kiegyensúlyozott, aszketikus elvek tükröződnek.
443Lásd még erről: Császár Tamás filmjét In: Pálosok. Az ősi magyar rend. Rendhagyó kutatások 2011. DVD. Bövebben:
Palosok.film.hu.
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A magyar rend saját alkotásai:
Antiquum throno positum (De sancto Paulo primo her.),
In vasta solitudine (De sancto Paulo primo her.)
Ordo sanctorum militum (De sancto Paulo primo her.),

/

Remete Szent Antal officiuma nem marad el: Corda iugant
(De santo Anthonio erem.), Laudes promat Anthonio (De santo Anthonio erem.),
Nova pracui et vetera (De santo Anthonio erem.).
Csanádi Adalbert alkotása a Transiatio s. Pauli officiumának két himnusza:
Inclytos Pauli recolens (In trans S Pauli p. e.), Laudibus Christo iubilent (In trans S
Pauli p.e.).
Pálos szerzemények a következők:
A morte victusfilius (Off. de pass. Domini),
Latus patens latus fluens (Off. de pass. Domini),
Pias homo das lacrimas (Off. de pass. Domini),
Plaude celesti civitas (In festo Marie nivis).
A XIV. )?átadban már rendi előírás volt Remete Szent Pál és Szent Ágoston zsolozsmájának szővegeit másolni. A pálosok különösen nagy hangsúlyt fektettek a kódexek, a
szerkönyvek gondos másolására és nyomtatására, hiszen az istentisztelet alapját képezi a
könyv. "Szívük bíborát, lelkük aranyát festették ők a kódexekbe."
A pálos szerzetesek, így például Csanádi Adalbert, Hadnagy Bálint, Szombathelyi
Tamás, Váci Pál és Zalánkeméni János, Dombrói Márk, Gyöngyösi Gergel/44 = Gregorius
Coelius Pannonius is a magyar nyelvű szertartáskönyveket legalább annyira fontosnak tartották, mint ff latint. A Rituale Paulinorum (Collectaneum liturgica contiens) s. XV/l445 kötetben
levő konstitúciókat Gyöngyösi Gergely nyomtatásban közrebocsájtotta. Továbbá Aurelius
Augustinus regulája latin szövegének 61 szabálya mindegyikét magyar nyelvű magyarázatok444Velence.1537. [GYÖNGYÖSI Gergely (+1545) Annotation [es in r]egvlam [divi Avg]vstini [e]piscopi, Hungarico
sermone .Iuculentissirne donatam, in gratiam fratrum eremitaru(m) ordinis sancti Pauli primi eremite. (Venetiis
MDXXXVll Patauinus et Roffinellis.) továbbá: RMK Ill. 320 - Sztripszky 1 1797/4 MKsz 1879. 181 - Dézsi: Suppl. 1
Szerzetesi szabályzatmagyar fordítással. - Egyetlen sérült példánya, amelyről a szövegkiadás készült, ma megtalálható! A
címlap hátán kézdődött az ajánlás: Caspari ordinis fratrum eremitarum d. Pauli eremite reguiam professorum priori generali
frater Gregorius Pannonius eiusdem ordinis Velence,1537. március 12-i kelettel. Ezután a bevezetés következett:
Quicunque hane reguiam secuti fuerint. A főrész Aurelius Augustinus regulájának latin szövege. A 61 szabály mindegyikét
azoknak magyar nyelvű magyarázata követi. Esztergomi Gáspárról: a mézajkú szónok, Bálint rendfónök atya társa, később
a római Santo Stefano Rotundo-kelostor perjele.
Megjegyzés; Ma az 1537-ben Velencében megjelent munka egyik eredeti példánya a Csiki Székely Múzeumban található.
A csíksomlyói ferences kolostor kincsei 2. sorozat szerk. Muckenhaut Erzsébet, Status Kvk. 2001.
Szövegkiadás: Dézsi Lajos: Szent Ágoston reguláinak magyar fordítása Coelius Bánffy Gergelytől. Bp. 1900, 13-40 (Értekezések a nyelv- és szépfudományok köréből. XVII 6), a bevezetés és az egyes regulák latin nyelvű magyarázata nélkül.
Lásd még: Frater Gregorius Gyöngyösinus Pannonius név használata Eggernél az Fragmen panis corvi protoeremitici seu
reliquiae annalium ererni-coenobiticorum Ordinis Frtarum Eremitarum Sancti Pauli Eremitae, Viennae, 1663.; Benger,
Nicolaus: Annalium eremi-coenobticorurn Ordinis Frtarum Eremitarum Sancti Pauli Eremitae, Posonii, 1742. 181-182. p.,
Szluha György: Compendium historiae Ordinis S. Pauli primi Eremitae, cum cathalogo monasteriorum, et virorum
illustrium ejusdem ordinis, Vác, 1804. 48, 52.p. Pongrácz Ignatius: Triumphus Pauli, Posonii, 1752. 29, 51.p. Kisbán Emil:
A magyar pálosrend története, Bp.,!' köt. 1938. 16, 18. p. II. köt. 1940. 15, 117.p.
A fordító Gregorius Pannonius más műveiben Gregorius de Gyengyes (RMK lll. 299.) és Gregorius Gyengyesinus (RMK
ITI965) névformát használt. Mint a római Mons Coeliuson volt pálos kolostor perjele több munkájában (RMK III 372, 609,
1584, 1597,3092) a Gregorius Coelius Pannonius nevet használta. (VÖ. Egyháztörténet 1945: 7-18, Mályusz Elemér.) Dézsi Lajos a korábbi szakirodalomra (Horányi: Nova memoria 1, 413) támaszkodva Gregorius családnevét tévesen Bánffyban állapította meg (i. m. 5-6).
A könyvet Szabó Károly rövid leírása után (MKsz 1879: 181-182) Dézsi ismertette (Akadémiai Értesítő 1898: 168-174).
Szövegkiadását bevezetéssel látta el, és abban a magyar részek után közölte a Birk-kódexben levő regula-fordítás megfelelő
szövegét is. Pontos leírásából (i. m. Il. Iap) ismeretes, hogy az unikurnból három levél (E8, MI és M8) hiányzott, és az első, valamint az utolsó csonka volt.
Olim: Csíksomlyó, Francisc. (MKsz 1879. 182 - RMK III 320 - Dézsi Lajos: Szent Ágoston reguláinak magyar fordítása
Coelius Bánffy Gergelytől. Bp. 1900, ll).
Lásd még: Eggerer András: Coelius Pannonius Gregorius Gyengyesinus név használatát.
445Bibl. Nat. Hung. c.l.m. ae. 253. (OSZK).
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kal látta eL A magyarázó részben Szentírás idézetek, Szent Ágoston más írásaira utal a szerző.
Utalások Szent Bonaventura, Szent Jeromos, Szent Bemát, Szent Gergely, Szent Vazul munkáiból, és természetesen a Pálos-rend konstitúciójára vonatkozó idézetek is megtalálhatóak a
műben, sőt, hitbéli kitartásra, szorgalomra buzdító gondolatok és jó tanácsok a fiatal szerzetesek számára a szerzőtőL Az egyes irodalmi ajánlásai a korszerű szerzetes-eszmény ismeretéről és helyesléséről tanúskodnak.
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remete testvérek javára.

Ékesen tanúskodik, hogy hazánkban az egyetemes emberi kultúra ugyanúgy virágzott, minta nyugati országokban.
A Pálos-rend regulája megszerzés ének kudarcot sugalló kezdete után, nem lett akadálya annak, hogy alig 100 év alatt a pálosok a legnépesebb és legvirágzóbb szerzetesrenddé legyenek.
A XV. században először a portugál, majd a spanyol, itáliai és a francia remeték is
kérték, hogya Pálos-rendheztársulhassanak. A rend igen határozottan növekedett, a monostorok száma egyre-nőtt, újabb alapítások történtek Rómában, Ausztriában, Dalmáciában, Isztriában is.
Fráter György pálos atya 1537-ben pálos misekönyvet, 1540-ben zsolozsmáskönyvet
adott ki.
Kutatások eredményeként ma már tudjuk, hogy a magyar írásbeliség mellett a rovásírást is használták. "A rovásírás egyházi formája a pálos rovásírás."
/
Később Ivanovics Pál generális elöljáró 1653-ban megalapította az első pálos szemináriumot Nagyszombatban, amely később rendi főiskolaként működött.
A hazai katolikus nyomdák is közzétették a pálos írók teológiai tanulmányait.
A rendtörténetírás terén számo san ténykedtek, Bálint atya, Dombrói Márk, Gyöngyösi Gergely, munkáját folytatta Eggerer András bécsújhelyi szerzetes, aki 1663-ig folytatta a
rendi krónikát, és Benger Miklós 1727-ig. Sztreszka Márton ugyancsak pálos szerzetes folytatta 1727-től 1775-ig a fontosabb események ismertetését, ám ez már nem jelent meg nyomtatásban. 447 Gindl Gáspár 1750-ben írt,-900 lapos munkája is erről szólt.
Az 1772-1779-es években Ányos Pál, Virág Benedek, Verseghy Ferenc vezetésével
szervezték meg a magyar arisztokraták a "Magyar Hazafiúi Társaságot", amely a kezdődő re-

Az l 537-ben Velencében megjelent munka reprint kiadása, amely a Csiki Székely Múzeumban lévő eredeti alapján készült.
447 Udvarhelyi
Olivér: A pálosok és a magyar iskolaügy; Eggerer, Andreas Fragmen panis, Viennae, 1663. 129-131. p.
Benger, Nicolaus Promtuarium privilegiorum regulares attinentium ... Tyrnaviae, 1701. 331. p.
446
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formmozgalom és a magyar szellemi élet irányítójává vált. A bécsi udvar megakadályozta intézményesülését, ám a Társaság így is a Magyar Tudományos Akadémia előfutára, és ez a
kezdeményezés vitathatatlanul a pálosoké.Í"
A pápai pálos kolostorban is kihirdették 1786. március 20-án II. József császár rendet
eltörlő rendeletét. A tanárokat azonban megbízták azzal, hogy felsőbb intézkedés ig vezessék
az iskolát. Érdekes, hogy az 1794. október 10-én kelt rendelet szerint a megürült igazgatói
székre is első sorban pálosok pályázhattak, mígnem elérkezett 1826. október 25-e, Molnár
Elek utolsó pálos helyettes igazgatótól Borsó Gellért, az első bencés igazgató vette át az irányítást, és ezzel a gimnázium életében is új fejezet kezdődött.
Az a rend, amelynek tagjai közül egyiknek sem volt szabad magát másnak, mint magyarnak nevezni, nem nevelhette növendékeit másnak, mint igazi magyaroknak.Í"
Hazánkban a 700 év alatt mindig voltak a magyar pálos szerzetességnek pártoló tagjai (confraternitás), 450 kik önzetlen és áldozatos munkájukkal segítették a rend szellemi vagy
anyagi létezését. Érdemesnek tartanám ezt mintegy önálló témaként feliárui. Azokat a nemzetségeket, családokat, vagy egyéni pártolókat, külön kiemelni, akik a nagylelkűségükről és a
katolikus egyházhoz való hűségükről tettek tanúságot az idők folyamán.
-/

/
Érdekes
gondolat,
ha egy egységes
ágostonos regulából indulunk ki, hiszen különböző
változatok léteznek, ahogy P. Lukas Verheijen OSA
írja le 1967-ben:
"A regula fő része használható mind a férfiak számára; mind a nők számára. A rövidebb szöveg,
amelyet Ordo Monasterii néven is ismernek, a kolostor napirendjéről szól és főleg a férfiak számára íródott, de létezik egy rövidebb változat a nők számára
is. A ma érvényes regula azonban a férfi és a női közösségek számára is használhatóak, a női közösségek
számára kissé módosítva''.
Szent Ágoston-i tanításban az Isten felfoghatatlan, de nem leírhatatlan, és csak fogalmak alapján
képzelhetjük el. A teljes isteni nagyságot azonban az
ember nem foghatja fel, mert Isten tulajdonságai
azonosak önmagával. Isten felfoghatatlan az ember
számára az ágostoni tanítás alapján, mert igaz, hogy
tudjuk, hogy létezik, de nem tudjuk, hogy mit is je-

Ágoston megkeresztelkedése

Török Pál közlése alapján.
Udvarhelyi Olivér: A pálosok és a magyar iskolaügy.
450 DL 15254,,1458.
június 8. András pálos generális perjel; "András, a pálosok generalis priorja Bozen-i Groff Jánost és
Zsigmondot és feleségeiket; Barbará-t és Kwygen-t felveszi a rend confratemitásába,
és mindazokban a kegyelmekben részesíti őket, amelyek az összes rendtársak jámbor cselekedetei révén elérhetők. Eredeti, hártya. DL 21727. 1507. június 27.
István pálos perjel "(Ladislai regis), a Gombazegh-i Szűz Mária kolostorban (in cenobio nostro heremitico ad honorem
virginis gloriose Marie in Gombazegh fundate). István pálos rendfónök Lorándfy Miklóst feleségével, Katalinnal, s fiaival,
Györggyel és Tamással együtt a rend confratemitásába fogadja."
DL 17454,,1473. május 14. Gergely pálos perjel Sancto Ladislao. in festo Bonifacii martiris. Acta eeel. f. 72. n. 1l3. Gergely frater a Szent Ágoston szabályai szerint élő, pálos rendű remeteszerzetesek
generalis perjele az évi káptalan bíráinak
hozzájárulásával Taah-i Péter nemeshez. Öt, feleségét, testvérét: István dömösi prépostot, saját fiait: Pétert és Miklóst felveszi a rend confratemitásába
és a rend által elért kegyelmek részesévé teszi, mivel pedig a Visegread várhoz közeli Szent
László király-monostornak
100 aranyforintot adományozott, a kolostor feletti nagyobbik tó rendbehozatalára,
50 aranyforintot a Zenthendre birtokon a Kékes folyón lévő malom kijavítására, sőt, további segítségét is kilátásba helyezte, kötelezi
magát, hogy minden szombaton Szűz Mária tiszteletére annak oltáránál misét mondanak, haláluk után a fenti oltárnál temetkezhetnek."
Továbbá: Benger, Nicolaus Annalium ... Posonii, 1743.351,387,526,559;
Kisbán Emil: 1. köt. 69, 70,
255,275. II. köt. 220-228. p.
448
449

253

lent. Életünk során "tükör által" láthatjuk, de Isten felfoghatatlanságának oka a mi emberi hiányosságaink. Szent Ágoston elmélete a többi tükörelmélettől annyiban különbözik, hogy nála a tükör nem a teremtő isteni képmás, azaz Ige, hanem teremtett emberi képmás, azaz értelem: "A tükör, amelyen át Istent látjuk, mi magunk vagyunk, ez az egyetemes emberi természet. " Istent, az ember csak akkor ismerheti meg, ha a lelke elvált a testétől.
A kolostori élet kezdetei, az első regulák szerzoje Szent
Pachonimus45I volt, aki összegyűjti társait, hogy közös életet éljenek. Az első kolostor Tabennisiben (Tabennessiben) épül fel. A
munka, imádság, az étkezés közös, de különálló cellákban laknak a
szerzetesek. Az önmegtagadás szabad, de Pachonimus már a mértékletességre inti a közösséget. Szabályozott a közösségbe való belépés, a próbaidő, napirend, szerzetesruha, imák végzésének szertartása is. Nagy Szent Vazul-Basilius a szerzetesség teológiájának
megalkotója. Két regulája közül a bővebb az alapvető elméleti kérdéseket tárgyalja, a rövidebb pedig aktuális kérdésekre ad választ.
./A kettőt együtt tekintve nagy hasonlóságot fedezhetünk fel Szent
Benedek Regulájával. A közösségi élet mellett foglal állást a szerző, véleménye szerint közösségben jobban lehet egymásról gondoskodni, egymást javítani, ellenőrizni, könnyebben gyakorolható az
engedelmesség és a szeretet. Ö vezeti be először a lelki élet feltárását, a gyónást az aszkétikus életbe.452 A kolostor fontos feladatai
közé sorolja a karitatív és nevelő feladatokat is.
Szigorú.szabályok (regulák) szerint működő közösségeknek szánt iratok. Regulaszerzők voltak az elmúlt idők folyamán: Szent Albert, Szent Antal,453 Szent Ágoston, Nagy
Szent Bazil (Baszileiosz, Vazul) Szent Benedek, Szent Ferenc, Szent Ignác stb.
.Minden szerzetesrend életében alapvető szerepet játszik a Regula, hiszen az a Rend
önazonosságát adó élet a foglalata. A karmelita rend esetében is hasonló a helyzet, hogy nem
a rend alapítója adta a Regulát a szerzet számára, hanem idők folyamán folyamatosan követve
fejlődött.,,454
Ágoston meg akart maradni-szerzetesnek, sőt, a klerikusait is igyekezett rábeszélni
erre az életformára, ezért kellett kidolgoznia a "vegyes", vagyis a szemlélődést és az aktivitást
egyaránt vállaló szerzetes eszményt. Gergely pápa sok közös vonást találhatott Szent Ágoston
és saját sorsa között. Nagy Szent Gergely az itáliai szerzetesek közül Szent Benedeket tarthatta leginkább alkalmasnak arra, hogy példája révén a monasztikus szerzetes eszményt bemutassa, és követésére serkentsen. Szent Benedek Regulájában utal a Kelet nagy szerzeteseire, és
idézi Szent Ágostont is. Ágoston, Benedek és Nagy Szent Gergely egyaránt
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286-346 között élt.
Pap Zsuzsanna: Scriptorium és labirintus a hegyeken. Szakdolgozat.
<http://feek.pte.hu/tudasmenedzsment/index.php?úíink=587>
2008. október.
453 Remete Szent Antal, másik közismert
nevén Nagy Szent Antal (260-365) ókeresztény gondolkodó.
454 Karmeliták.:
Regula: ... "A Kármelben az ún. "Eredeti Szabály" jelenti a Rend Reguláját. Ennek előírásait azonban rendhagyó módon - a Kármelben nem a Rend alapítója adta, mint ahogyan az más szerzetesrendek történetében megfigyelhető. Ehelyett egy többé-kevésbé már Összekovácsolódott
közösség életformájának jóváhagyásául íródott, amely - fokozatosan szerzetesrenddé válva - az utána következö évtizedek, majd évszázadok folyamán is sokat változott. A Kármel Reguláját tehát nem valami zárt előírás-gyűjteményként
kell olvasni és megélni, amely a teljesség igényével pontosan rögzíteni
akarná a szerzetes kötelességeit és jogait. Az "Eredeti Szabály" rendi történetünknek és karizmánknak egy olyan életet
közvetítő dokumentuma, amely a Kármel történetének kezdeteit hűen visszatükrözi, s Rendünk eredeti szellemét közvetíti
olyan módon, hogy a rendi karizma további fejlődésére, gazdagodás ára is szolgáló biztos alapot jelent" ...
http://www.karmelitarend.hu/mikarmelitak/rendtortenet/regula
452
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Krisztus szeretetéből vezeti le a monasztikus szerzetesi életformát. Gergely pápa különösen a
Moralia in Job című művének XXVIII. fejezetében
hangsúlyozza, hogy Krisztus egyrészt imádságos,
szemlélődő életet élt, másrészt, hogy az emberré
válásának célját elérje, hogy megválthassa a világot, vállalta annak gondjait, felkereste a falvakat és
a városokat, gyógyította a betegeket, terjesztette az
örörnhírt.455 Szent Ágoston a szeretetparanccsal
kezdi Reguláját.

Botticelli: Augustinus

----

SZENT ÁGOSTON REGULÁJA

456

Szeressetek,
' . 457
Szeretett testvéreim,
. Mindenek előtt Istent szeressétek, aztán a felebarátot, mert ezek a nekünk adott legfőbb parancsok. _.
. Így éljetek
Íme, ezek a szabályok, amelyeket előírunk, hogy a monostorban letelepedve megtartsátok.
Legyetek egy szív, egy lélek.
Először is azért gyűltetek össze, hogy egyetértésben lakjatok a monostorban, és egy
szív, egy lélek legyetek Istent keresve.
Osszatok meg egymással mindent
Semmit se mondjatok sajátotoknak, legyen mindenetek közös. Elöljárótok ossza ki
mindegyikőtöknek az élelmet és.a ruhát, azonban ne egyenlően, hanem inkább kinek-kinek
szükséglete szerint, hiszen tehe;bírástok sem egyenlő. Így olvassátok ugyanis az Apostolok
Cselekedeteiben: "Mindenük közös volt és mindenkinek adtak belőle a szükséghez mérten"
(ApCsel 4,32 és 35).

www.bences.huJhuJcontentldownload/262/1783/file/gergely
_benedek _ talalkozasa. pdf
http://www.opraem.hu!REGULA.htm
457 .•• A szeretet dinamizmusa
és követelményei ugyanazokkal a jellemző tulajdonságokkal
és feltétlen. In: Pigna, Arnaldo O. C. D. Megszentelt élet, Szeged 1990. p. 30.
455
456
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Akiknek volt valamijük a világban, amikor a monostorba léptek, adják azt szívesen a
közösbe.
Akiknek viszont semmijük sem volt, ne keressék a monostorban azt, amivelodakint
sem bírtak. Nincstelenségük ellenére mégis kapják meg, amire szükségük van, még ha szegénységük, amikor kint éltek, még a szükségest sem adta meg nekik. Ne tartsák azonban magukat boldognak csupán azért, mivel megtalálták azt a táplálékot és ruházatot, amelyet kint
nem tudtak megszerezni.
Legyetek alázatosak
Ne járjanak magasra emelt fejjel amiatt, hogy olyanoknak lettetek társai, akikhez közeledni sem mertek volna a világban, hanem szívüket emeljék fel, és ne a hiú földi javakat keressék. Nehogy az történjék, hogy a monostorok a gazdagoknak lesznek hasznára, a szegényeknek pedig nem, mivel az ottani gazdagok-megalázkodnak, az ottani szegények viszont
felfuvalkodnak.
Ezzel szemben azokr akik a világban valakinek látszottak, ne vessék meg azon testvéreiket, akik szegénysorból érkeztek ebbe a szent közösségbe. Inkább arra törekedjenek, hogy
ne gazdag rokonaik méltóságával, hanem szegény testvéreik társaságával büszkélkedjenek.
Ne kérkedjenek, ha a közös élethez javaikkal valamiképp hozzájárultak, és azért, mert gazdagságukat odaadják a monostornak, ne legyenek kevélyebbek, mint ha ugyanazt a világban
élveznék. Minden más gonoszság rossz tettekben válik nyilvánvalóvá, a gőg azonban befurakodik a jó tettekbe, hogy azok tönkremenjenek. És mit használ a javakat szétosztani a szegényeknek és szegénnyé lenni, ha a szerencsétlen lélek a gazdagság megvetése által még gőgösebb lesz, mint akkor volt, amikor azt birtokolta?
Legyetek egyetértők
Éljetek tehát mindnyájan békében és egyetértésben, kölcsönösen tiszteljétek egymásban Istent, akinek temploma lettetek.
Imádkozzatok

szüntelen

Imádkozzatok állhatatos buzgósággal a meghatározott órákban és ideig.
Az oratóriumban senki se tegyen mást, mint azt, amire az a hely való, és amiről nevét
kapta. Ha tehát egyesek a megállapított órákon kívül is imádkozni akarnak, mert idejük engedi, ne akadályozza őket olyasvalaki, aki úgy véli, ott valami más teendője van.
Amikor zsoltárokkal és himnuszokkal Istenhez imádkoztok, szívetek arról elmélkedjék, amit ajkatokkal kimondtok.
Csak azt énekelj étek, amiről olvassátok, hogy énekelni kell. Ha nem ének van előírva, ne énekeljetek.
'
Böj tölj etek

Testeteket az ételben és az italban böjttel, önmegtagadással fékezzétek meg, amenynyire egészségtek megengedi. Ha azonban valaki nem tud böjtölni, legalább étkezésen kívül
ne vegyen magához semmi ételt, hacsak nem beteg.
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Étkezéskor hallgassátok az Úr szavát
Amikor asztalhoz ültök, míg csak onnan fel nem keltek, hallgassátok zajongás és vita
nélkül, amit a szokás szerint olvasnak. Ne csak ajkatok fogadja az ételt, hanem fületek is
éhezze Isten igéjét.
Legyetek fegyelmezettek és megértők
Ha a korábbi életmódjuk miatt gyengébb alkatú ak más ételt kapnak, ez ne keltsen
visszatetszést, se nem tűnjék igazságtalannak azok számára, akiket más életmód erősebbé tett.
Ne tartsák szerencsésebbnek azokat, akik olyasmit vesznek magukhoz, amit ők nem esznek,
inkább örüljenek, hogy ők bírják, amit amazok nem bírnak.
S ha azoknak, akik monostorba lépésük előtt előkelőbb életmódot .szoktak meg, valami olyan ételt, ruhát, fekvőhelyet és takarót adnak, amit az erősebbeknek s ezért szerencsésebbeknek nem adnak, fontolják meg azok, akiknek nem adnak, hogy ezek világi életükhöz
képest milyen szerény körülmények közé jutottak, jóllehet a testileg edzette bb ek igény telenségét soha nem túdják elérni. Ha néhányan többet kapnak, nem kell mindenkinek ugyanazt
akarnia. Ez ugyanis nem tiszteletből, hanem inkább megértésből történik. Nem fordulhat elő
az a felháborító visszásság, hogy a monostorban, ahol a gazdagok, amennyire csak lehet, szűkösen élnek, a szegények dúskáljanak.
A betegek természetesen kevesebbet kapnak enni, hogy állapotuk rosszabbra ne forduljon, betegségük után viszont úgy kell bánni velük, hogy minél gyorsabban megerősödjenek. Még ha a világban a legszegényebb sorban éltek is, az iménti betegség ugyanolyan helyzetbe hozta őket, mint előző életmódjuk a gazdagokat. Mihelyt azonban visszanyerték előbbi
erejüket, térjenek vissza ahhoz az életmódhoz, ami annál jobban illik Isten szolgáihoz, minél
igénytelenebb. Felgyógyuiván ne áhítozzának arra, amire betegségük miatt volt szükségük.
Azok a testvérek tartsák magukat gazdagabbnak, akik erősebbek a mértékletesség megtartásában.
Jobb ugyanis kevesebbel beérni, mint többel bírni.
Legyetek egyszerűek
Ruházatotok ne legyen feltűnő. Ne ruháitokkal, hanem magatartásotokkal akarjatok
tetszeni.
Legyetek olyanok, amilyennek lennetek kell
Amikor útra keltek, menjetek együtt. Miután odaértetek, ahová indultatok, maradjatok együtt ott.
Járástokban, magatartástokban, viselkedéstekben semmi se legyen, ami bárki tekintetét sértené.
Viselkedjetek megszentelt életállapototokhoz illően.
Ha netán nőt (férfit) láttok, ne szögezzétek rá szemeteket. Amikor kimentek a monostorból, nem tilos ugyan nőket (férfiakat) látnotok, bűn viszont őket megkívánni vagy tőlük
várni ugyanezt. A nők (férfiak) iránti vágy nem csupán az érintés és az érzelem által ébred fel,
hanem már a tekintet is kölcsönösen vágyat ébreszt. Ne mondjátok, hogy tiszta lelkűek vagy257

tok, ha szemetek tisztátlan, mert a tisztátalan szem a tisztátalan szív hírnöke, és az egymásba
kapcsolódó tekintetek, bár hallgat a nyelv, tisztátalan szívekről tanúskodnak, melyek a testi
vágy következtében kölcsönös hevületben lelik örömüket; a testek érintetlenek maradnak
ugyan a tettlegesség szennyétől, az igazi tisztaság azonban már elhagyta erkölcsi énjüket.
Aki nőre (férfira) szegezi tekintetét, s kedvére van, ha az meg őreá néz, ne gondolja,
hogy más nem látja, amikor Így tesz; nagyon is látják, méghozzá olyanok, akikre nem is gondol. De ám maradjon rejtve, és ne lássa senki emberfia, hogyan kerüli el annak vigyázó tekintetét, aki elől semmit sem lehet elrejteni? Vagy azért tételezzük fel, hogy nem látja, mivel annál türelmesebben lát, minél bölcsebb? Isten nemtetszésétől féljen tehát a szentségre törekvő
férfi (nő), hogy ne akarjon bűnös módon nőnek (férfinak) tetszeni. Őrá gondoljon, aki mindent lát, hogy ne tekintsen bűnösen nőre (férfira). Őtőle ajánlatos ilyenkor félnie, akiről írva
van: "Utálatos az Úr előtt a gonosz tekintet" (Péld. 27 ,20).
Figyelmeztessétek egymást testvéri szeretettel
Amikor te~..együtt vagytok a templomban vagy bárhol, ahol nők (férfiak) is vannak,
kölcsönösen őrizzetek egymás tisztaságát. A bennetek élő Isten így is meg fog benneteket
magatoktól őrizni.
Ha közületek valakiben észreveszitek a tekintet imént említett szertelenségét, azonnal
figyelmeztessétek, hogy többre ne vetemedhessen, hanem minél hamarabb térjen jobb belátásra.
Ha azonban e figyelmeztetés ellenére azt látjátok, hogy aznap vagy később ugyanúgy
cselekszik, jelentse be, aki ezt észreveszi, mivel már egy megsebzett gyógyításáról van szó,
előbb azonban avasson be az ügybe egy vagy két másik testvért, hiszen ketten vagy hárman
rávehetik őt arra, hogy az illő szigorúsággal fenyítse magát. Ne tartsátok magatokat rosszindulatúnak, midőn ezt jelentitek. Sőt, egyáltalán nem vagytok hibátlanok, ha hallgatástok által
veszni hagyjátok testvéreiteket, jóllehet az ügyet jelentve, megjavíthatnátok. Ha testvérednek
seb volna a testén, s félve a gyógyítástói ezt el akarná titkolni, nemde kegyetlen lennél, ha ezt
elhallgatnád, de irgalmas, ha jelentenéd? Mennyivel inkább jelenteni tartozol, hogy szívének
sebe végzete sen el ne üszkösödjék.
Mielőtt azonban másokat beavatnátok, hogy tagadás esetén meggyőzzék, ha figyelmeztetéseteket semmibe se veszi, előbb az elöljárónak kell szólni; ő négyszemközt intheti
meg, hogy a többiek ne szerezzenek róla tudomást. Ha azonban tagad és s színleg semmiről
sem tud, akkor mások bevonása szükséges, hogy - az egész közösség jelenlétében - ne egy
tanú vádolja, hanem ketten vagy hárman szolgáltassanak bizonyságot. Ha beismerést tett, akkor az elöljáró vagy az erre illetékes idősebb testvér ítélete szerint szabják ki rá a javító célzatú büntetést. Ha ezt nem akarja vállalni, küldjék el a közösségből, még ha ő maga nem akarna
is távozni. Ez sem kegyetlenség, hanem a könyörület megnyilvánulása azok iránt, akiket bűne
fertőzetévei romlásba döntene.
Amit a merész tekintetről mondtam, azt figyelmesen és hűségesen tartsátok meg a
többi bűn felfedésére, megakadályozására, bejelentésére és megbüntetésére vonatkozóan is.
Szeressétek az embert, de a bűnt gyűlölj étek.
Ha azonban valaki már annyira jutott a rosszban, hogy egy nőtől (férfitől) titokban
levelet vagy valami ajándékot elfogad, de ezt önszántából bevallja, bocsássanak meg neki és
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imádkozzanak érte; ha viszont rajtakapják és bizonyíthatják, akkor az idősebb testvér vagy az
elöljáró ítélete szerint nagyobb szigorral büntessék meg.
Ruhátokat

tegyétek

közösbe

Ruháitokat tartsátok együtt, egy vagy két, vagy annyi testvérre bízva, akik rendben
tudják tartani, nehogy a moly kárt tegyen bennük. S amint egy éléskamrából táplálkoztok,
ugyanúgy egy ruhatárból öltözködjetek. S ha lehet, törődjetek azzal, hogy az évszakok szerint
éppen milyen ruhát kaptok, hogy azt kapja-e valaki, amit beadott, vagy mást, ami egy másiké
volt. Mégis, senkitől se tagadják meg azt, amire szüksége van. Ha ebből elégedetlenség vagy
zúgolódás származik, mivel valaki zokon veszi, hogy rosszabbat kapott, mint amije előzőleg
volt, s méltatlannak tartja, hogy olyan ruhát vegyen magára, amelyet testvére már viselt, akkor
megítélhetitek, mennyire híjával van szíve belső öltözetének az, aki a test ruhája miatt civakodik. S még ha gyöngekezűen eltűrik 'Is, hogy azt kapjátok vissza, amit hordtatok, azt egy
helyen és a ruhatárosok közös felügyelete alatt tartsátok.
A köya'vát

tartsátok

szem

előtt

Senki se dolgozzék magának, hanem minden tevékenységtek a köz javára irányuljon,
sőt, nagyobb buzgalommal és vidámabb készséggel, mintha egyedül csak magatoknak csinálnátok valamit. A szeretet ugyanis, amint meg van írva, "nem keresi a magáét" (IKor 13,5),
ami azt jelenti, hogy a köz érdekeit helyezi az egyén, és nem az egyénét a köz érdeke elé. És
ezért - meglátjátok - minél inkább a köz ügyével törődtök, s nem saját ügyetekkel, annál
jobban haladtok a lelki életben. Így a szükséges ideig valók használatában az tűnjék elő, ami
örökre megmarad: a szeretet.
Következésképpen, még ha valaki monostorban élő gyermekeinek vagy hozzátartozóinak valamit, valamiféle ruhát vagy más szükségesnek vélt dolgot hoz, ezt ne fogadják el titokban, -hanem bízzák az elöljáró döntésére, hogya közösbe téve azt annak adja, akinek szüksége van rá. Ha valaki egy kapott ajándékot eltitkol, úgy ítéljék el, mintha lopott volna.
Ruháitokat az elöljáró intézkedése szerint mossátok, akár ti, akár a megbízott testvérek, nehogy a tiszta ruha túlzott igénye belsőleg beszennyezze lelketeket.
__A

ID

i kor

bet ege k vag y tok

A fürdést, akinek betegség miatt erre szüksége van, semmiképp se tagadják meg; történjék az ellenkezés nélkül, az orvostudomány javallata szerint, úgy, hogy ha a beteg nem
akarja is, az elöljáró parancsára tegye meg, amit egészsége miatt tennie kell. Ha ellenben
akarná, de ez számára nem üdvös, az elöljáró ne engedjen kívánságának. Olykor ugyanis azt
hiszik, hogy valami, mert jólesik, hasznos, pedig valójában ártalmas.
Végül, ha Isten szolgája fájdalomról beszél, bár ez a fájdalom rejtve marad testében,
habozás nélkül hinni kell neki; mégis, ha a fájdalom gyógyítására olyat kér, ami kellemes, ha
csak nem biztos hatású, az orvostól kell tanácsot kémi.
Fürdőbe, vagy szükséges esetben máshová, ne menjenek kevesebben, mint ketten
vagy hárman. S bárhová kell mennie valakinek, ne azokkal induljon, akikkel ő szeretne, hanem akiknek az elöljáró megparancsolja.
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Szolgáljátok

egymást

örömmel

A betegek vagy a lábadozók, vagy akár lázmentes gyengélkedők gondját bízzák egy
valakire, hogy aztán az kérje az éléstárból, amit szükségesnek lát.
Akiket az éléstárral vagy a ruhákkal, vagy a könyvekkel bíznak meg, szolgálják testvéreiket morgolódás nélkül.
Könyveket naponta és bizonyos órákban kérjenek. Aki ezen órán kívül kér, ne kapjon.
Ruhát és lábbelit, amikor erre szükség van, adjanak késlekedés nélkül azok, akikre ez
rá van bízva.
Bocsássatok

meg

egymásnak

Veszekedés-vagy ne legyen köztetek, vagy a leggyorsabban vessetek neki véget, különben a harag-gjűlöletté fajul, s akkor a szálka gerendává válik, és a lélek gyilkossá lesz. Így
olvassátok ugyanis: "Aki testvérét gyűlöli, az gyilkos" (Un 3,15).
Ha valaki szidalmazás sal vagy gyalázkodás sal, vagy akár bűn emlegetésével megsérti
a másikat, amilyen gyorsan csak lehet, nyújtson elégtételt azért, amit tett, a sértett pedig haladéktalanul bocsásson meg. Ha viszont kölcsönösen megsértették egymást, imáitokra, amelyek
minél gyakoribbak, annál hatékonyabbak, kölcsönösen bocsássanak meg egymásnak. Sokkal
jobb, ha valakit gyakran kísért ugyan a harag, de aztán, elismerve igazságtalanságát, siet bocsánatot kémi a sértett féltől, mint ha valaki nehezebben gerjed haragra, de a bocsánatkérésre
is lassabban hajlik. Aki viszont soha nem hajlandó bocsánatot kémi, vagy nem teljes szívéből
teszi, jogtalanul van a monostorban, még ha nem küldik is el innen. Tartózkodjatok tehát a
keményebb szavaktóI. Ha mégis ilyen szó elhagyná ajkatokat, ne restelljétek, hogy ugyanaz a
száj gyógyítson, amelyik a sebet okozta.
- Amikor azonban a fegyelem követelmény fiatalabb testvérek rendreutasítása esetén
kemény szavakra késztet bennünket, ha úgy érzitek is, hogy túlléptétek a határt, nem
kötelességtek tőlük bocsánatot kémi, nehogy a túlságos megalázkodás miatt a kormányzás tekintélye meginogjon az alátok rendeltek előtt. Bocsánatot kell azonban kémetek a mindenek
Urától, aki tudja, hogy azokat, akiket a jogosnál netán erősebben megdorgáltatok, milyen jóakarattal szeretitek. Ne testi, hanem lelki szeretet uralkodjék köztetek.
Szeretettel

parancsoljatok

és engedelmeskedjetek

Elöljárótoknak, mint atyának (anyának) engedelmeskedjetek, adjátok meg neki a tiszteletet, nehogy megsértsétek benne Istent. Még inkább engedelmeskedjetek az idősebb testvérnek, aki mindnyájatokra gondot visel.
/

Hogy tehát mindezt megtartsák, és ha valamit nem tartottak meg, azt ne hagyják anynyiban, hanem tegyék jóvá és javítsák ki, arra elsősorban az elöljárónak legyen gondja; úgyhogy mindarról, ami meghaladja az ő hatáskörét vagy erejét, beszámol az idősebb testvérnek,
aki fölöttetek nagyobb tekintéllyel bír.
Aki elöljárótok, ne azért tartsa magát szerencsésnek, mert hatalommal kormányoz,
hanem azért, mert szeretettel szolgál. Tisztelet tekintetében első legyen köztetek, Isten előtt
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azonban félelemmel boruljon lábatokhoz. Jócselekedeteivel adjon mindenkinek példát, fegyeimezze a nyugtalanokat, bátorítsa a kishitűeket, támogassa a gyöngéket, legyen mindenkivel türelmes. Szívesen tartsa meg a fegyelmet, és ennek megtartására ébresszen félelmet. S
jóllehet mindkettő szükséges, inkább kívánja azt, hogy szeressétek, mintsem hogy féljetek tőle, mindig arra gondolva, hogy majd számot kell adnia rólatok Istennek.
Amikor tehát szívesen engedelmeskedtek, nemcsak magatok iránt vagytok könyörületesek, hanem iránta is, mivel köztetek magasabb helyen állva nagyobb veszélyben forog.
Legyetek

a lelki

szépség

szerelmesei

Adja meg az Úr, hogy mindezt szerető gonddal tartsátok meg, mint a lelki szépség
szerelmesei; jó magatartásotokkal árasszátok Krisztus jó illatát, nem, mint a törvény alatt görnyedő rabszolgák, hanem mint a kegyelem szabad gyermekei.
Ellenőrizzétek

magatartásotokat

c/

Hog.yp;dig ebben a kis könyvben, mint tükörben meglássátok magatokat, s hogy feledékenységből valamit el ne hanyagoljatok, olvassátok el hetente egyszer. És ha úgy találjátok, hogy megteszitek, ami benne le van írva, adjatok hálát az Úrnak, minden jó adományozójának. Ha viszont valamelyiktök valami hiányosságot vesz észre, bánja meg a múltat, legyen
óvatos a jövőben, imádkozzék, hogy bűne bocsánatot nyerj en, és ne essék kísértésbe.
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EGY MEGSZENTELT NAP REGGELE

Reggel öt órakor a csengető testvér a kolostorban
"Égi édesanyám, a Te szent és szeplőtelenjogantatásod által eszközöld ki,
hogy testben tiszta és lélekben szent legyek. "
Az ima végeztével az alázatosság gyakorlásaképpen homlokát a földhöz érinti.
(földcsókolás)
5 óra 30-kor a kisharang jelzésére a testvérek a kápolnába mennek. Odaérkezve, kéttérdre
ereszkednek és üdvözlik a legméltóságosabb Oltáriszentséget:
,,Dicsőitessék és áldassék a legméltóságosabb Oltáriszentség most és mindörökké.Amen. "
Földcsók után elfoglalják helyüket a padban, ahol elimádkozzák aMiatyánkat,
Üdvözlégyet és Dicsőséget az Oltáriszentség-köszöntésére, majd lelkiáldozástvégeznek.
Ezután Remete Szent Pál atyánk tiszteletére ezt imádkozzák:
"Isten, ki azt akartad, hogy Szent Pál atyánk a világ pompáit megvetve remeteségbe meneküljö~s ott a Rólad való elmélkedésben tökéletesítse életét, add, kérünk, hogy
az ő érdemeiért meltók legyünk a világi dolgokat megvetve az égieket keresni. Amen.
.s-:

Isten, ki első Remete Szent Pált kiragadtad a világ zajából és csodálatos módon az angyali karok sorába emelted, alázattal kérünk, tisztítsd meg lelkünket a világias élet
porátóI s kegyelmi ajándékaiddal szentelj meg bennünket. Krisztus a mi Urunk által. Amen. "
Reggeli imádság
Az Úr angyala köszönté a Boldogságos Szűz Máriát,
És méhébe fogadá Szentlélektől Szent Fiát.
Üdvözlégy Mária,
Asszonyunk Szűz Mária.
Íme az Úrnak szolgáló leánya,
Legyen nekem a te igéd szerint.
Üdvözlégy Mária ...
Asszonyunk Szűz Mária ...
és az Ige testté lőn
és miköztünk lakozzék.
Üdvözlégy Mária,
Asszonyunk Szűz Mária ...
Imádkozzál érettünk, Istennek Szent Anyja,
Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéretére.
Könyörögjünk. Kérünk Téged, Úristen,
öntsd lelkünkbe szent kegyelmedet,
hogy akik az angyali üzenet által
Szent Fiadnak, Jézus Krisztusnak
megtestesülését megismertük, az ő
kínszenvedése és keresztje által a
feltámadás dicsőségébe vitessünk,
Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
ö
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(Húsvéti időben az Úr angyala helyett ezt imádkozzuk:)
P: Mennynek királyné Asszonya!
R: Örülj szép Szűz. Alleluja.
Mert kit méhedben hordozni méltó
voltál, Alleluja. Amint megmondotta
vala, föltámadott. Alleluja!458 Imádd
Istent, hogy lemossa bűneinket!
Alleluja!
P:örülj és örvendezz Szűz Mária,
Alleluja!
R: Mert valóban föltámadott az Úr,
Alleluja!
P: Könyörögjünk. Úristen, Ki szent
Fiadnak, a mi Urunk Jézus
Krisztusnak feltámadásával a világot
megörvendeztetni méltóztattál,add,
kérünk, hogy az Ö édesanyja Szűz
Mária által az örök élet örömeit elnyerhessük.
Krisztus, a mi Urunk által.
R: Amen.
Adj Uram örök nyugodalmat nekik, nekik (háromszor),
és az örök világosság fényeskedjék nekik.
Nyugodjanak békében. Amen.
Örülj Istenszülő, szeplőtelen Szűz,
örülj, ki örömöt fogantál az angyaltól.
örülj, ki a ragyogó örök világosságot szülted.
örülj Anyánk, örülj
Isten Szent Anyja! Te vagy egyedül
sértetlen Anya! Téged dicsér az egész teremtés! Fényesség szülőjel
Légy, kérünk, örök közbenjárónk az Úr
Jézus Krisztusnál. (H.i. Alleluja.)
Minden szorongattatásunkban és gyötrelmünkben (H.i.Alleluja.)
Siess segítségünkre, kegyes Szűz Mária. (H.i.Alleluja.)
Könyörögjünk. Engedd, kérünk, Úristen,
hogy mi, a Te szolgáid állandó testi
és lelki jólétnek örvendjünk, és a
Boldogságos, mindenkor Szűz Máriának
dicsőséges közbenjárása által a
jelen szomorúságtól megszabadulva,
örökkétartó örömöt élvezzünk,
Krisztus a mi Urunk által.
Amen.

458"Áll, él újra!"
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Isten angyala,
Szent őrzőangyalom! Reád bízott engem az égi irgalom.
Világosíts, őrizz, vezérelj és kormányozz e napon.
Amen.

Elmélkedési imádság
Jöjj el Szentlélek Isten, töltsd be hived szívét,
és gyújtsd fel bennük szereteted tüzét.
Áraszd ki lelkedet, és minden életre kel. (Hj. Alleluja.)
és megújítod a föld színét. (Hj. Alleluja.)
Könyörögjünk. Isten, ki híved
szívét a Szentlélek megvilágosítása
által tanítottad, add, hogy ugyanazon
Szentlélek által megismerjük, ami
helyes, és az ő ~aszfalásán
mindenkor örvendjünk, Krisztus, a mi Urunk által.
Amen.
Eredeti bűn nélkül fogantatott Királyné (háromszor),
Könyörögj érettünk.
Én Uram és én Istenem! Erősen hiszem,
hogy itt jelén vagy, és reám
tekintesz. Színed elé járulok és
-méltatlan voltom tudatában előtted
leborulok. Mindazonáltal a Te végtelen
jóságodban bízva, alázatos szívvel
/
kérem irgalmas segítségedet,
hogy ezt az elmélkedést nagyobb dícsőségedre
és lelkem üdvösségére végezhessern el.
Világosítsd meg értelmemet, gyújtsd
lángra szívemet, erősítsd meg akaratomat,
hogy Téged mind jobban megismerjelek,
mind inkább szeresselek és
/ hűségesebben szolgáljalak.
Ezt a kegyelmet kérem, Tőled, Uram,
a Boldogságos Szűz Mária, védőszentjeim
és szent őrzőangyalom közbenjárása által.
Amen.
Elmélkedés végeztével 6 órakor így imádkozzák:
Hálát adok Uram azokért a kegyelmekért,
melyeket a Te jóságos bőkezűséged
folytán ebben az elmélkedésben
kaptam. Teljes szívemből bánom,
hogy eddig nem jártam a Te kegyelmed által
megvilágosított úton. De most
erősen elhatározom, hogy többé nem
vétkezem, és a bűnt lelkemből kiirtom.
Szerénységben és csendes visszavonultságban élve,
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Tégedés felebarátaimat mind inkább akarom szeretni.
Bármit is gondoljak, mondjak vagy szenvedjek el, a
mainapon,
mindenta Te nagyobb dicsőségedre
ésa bűneim engesztelésére ajánlok fel.
Uramirgalmazz nekem, szegény bűnösnek.
Amen.
Aki a fölséges oltalmában lakik, a
Mindenható árnyékában tartozkodik
Így beszélhet az Úrnak:
Menedékem és erősségem
Istenem benned remélek.
Mivel megment téged a vadászok
tőrétől és a gonosz beszédtől.
szárnyaival betákargat téged,
tollai alatfbltalmat találsz.
ő
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Pajzs és vért az ti hűségetek:
nem kell félned az éjjeli
rémtől.
A nappal suhanó nyíltól,
a sötétben ólálkodó ragálytól,
sem a délben pusztító dögvésztől.
Essenek el bár ezren oldaladon,
és tízezren jobbod felől
de hozzád nem közelíthet.
Saját szemeddel láthatod majd,
látni fogod, hogy lakolnak
a bűnösök.
Mert te vagy Uram menedékem,
hajlékodat a magasságokba
helyezted.
Nem eshet semmi bajod,
otthonodhoz nem közelítheV
semmi csapás.
/
Mert angyalainak parancsol felőled,
hogy kőbe ne üsd lábadat,
Áspiskígyón és viperán lépdelsz,
oroszlánt és sárkányt
eltiporsz.
Mivel ragaszkodik-hozzám, azért
megszabadítom,

felkarolom, mert nevemet ismeri.
Hozzám kiált majd, és én meghallgatom
őt,
szorongatásában mellette állok,
kiragadom és megdicsőítem őt.
Napok hosszú sorával áldom meg,
és megmutatom neki üdvösségemet.
Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek.
Miképpen kezdetben mindörökké. Amen.
Küldd Uram segítségedet szentélyedből.
/" (H.i. Alleluja.)
És Sionról oltalmazz bennünket. (H.i. Alleluja.)
Könyörögjünk. Esedezve kérünk Téged,
Úristen, kinek gondviselése intézkedéseiben csalhatatlan, hogy
minden ártalmat távoztass el
tőlünk, és add meg nekünk mindazt,
ami javunkra szolgál. A mi Urunk
Jézus Krisztus által.
Amen.

A konventmise után a testvérek félóra hálaadást végeznek. Elfoglaltság esetén legalább negyed órát. Ezután az ebédlőben kikészített reggelit mind/nki akkor fogyasztja el,
amikor ideje engedi. Az ebédlőbe érve a szenteltvízzel keresztet vetnek, a feszület előtt meghajtják fejüket, majd helyük előtt megállva elmondanak egy Miatyánkot.
Az ülve elfogyasztott reggeli után elimádkozzák az Üdvözlégyet.
Az ebédlőből mindenki ismét a kápolnába megy, és ott Miatyánkot, Üdvözlégyet,
Dicsőséget imádkozva Istennek ajánlja napi munkáját.
Ezután a testvérek kitakarítják cellájukat, és a megszabott közös munkákat elvégzik.
3/4 9-kor az újoncok a csengő hangjára a kápolnába mennek, és ott a következő
imádságot végzik ...
A pálosok napi imája459
Mindenható örök Isten! +
Mindenekfölött akarunk szeretni. +
Téged akarunk szolgálni minden embertársunkban.
Hálát adunk az elmúlt hét évszázad szenvedéseiért,+
üldöz~iért és névtelen áldozataiért, +
melyeket kegyesen fogadtál szent őseinktől a lelkekért.
Köszönjük, hogy korunkban bennünket választottál ki tanúságtételre, + kérünk, növeld a minden áldozatra kész választottaid fehér seregét. +
Szent pálos hivatásunkhoz + te
adj rendíthetetlen hűséget.+ Adj erőt,+
hogy keressük az egyszerűséget és
igénytelenséget, + ne engedd, + hogya
kényelem és anyagiasság elsekélyesítsen bennünket. +
Add, hogy életünk imádság és
apostolkodás legyen, az irántad való
szeretetből pedig + tudjunk mindig tiszták és alázatosak lenni. +
A mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen.+
A pálos szerzetes elsősorban
nem magáért, hanem nemzetéért, hazájáért imádkozik és vezekel. Mária országának egyetlen magyar alapítású
rendjét, amelyet az apostoli királyság és
a Szent Korona védett, vissza kell állítani magyarországi központúvá, hiszen
a magyar Pálos-rendben az ifjúság kapaszkodót, vagyis hitet nyerhet újra az
elkövetkezendő időkben.
/

"Magadnak teremtettél

bennünket Istenünk,

és nyugtalan a mi stlvűnk, amíg meg nem nyugszik Tebenned!
-

459

Szent Ágoston

,,0 pater tuis preeibus,
Nos iunge eeli eivibus."

267

Kovács Beáta - Kovács Balázs: Pálosvörösmart

ékessége

if

emrégiben betértünk a Heves megyében lévő falu, Pálosvörösmart
templomába. Autóval végigsuhanva az emberi szem nem is látja meg ezt az
igen értékes, kis templomot. A Mátra déli lábánál, Gyöngyöstől északkeletre
és Abasártól északra, a Sár-hegy lejtőjén, pontosan a Bene-patak völgyében található. fil
1. kép: A Boldog Özsébet ábrázoló mennyezeti
freská (Fotó: Kovács Balázs-Kovács Bea)

Szerencsére, nyitva találtuk és be is tudtunk menni, imádkozni és körbetekinteni. Nagyon
meghitt pillanatban volt részünk, mert a helybéli
asszonyok éppen a húsvét előtti lelki gyakorlatokat végezték, és énekeltek is elmélyülten. Ahogya
kis templom mennyezetére feltekintettünk, a szívünket melegség és szeretet öntötte el, mert egy
szent ember freskója tekintett le ránk.
Ez az ember nem más, mint Boldog
Özséb, akit a magyar nép évszázadok óta szentként tisztel.
Mindenkinek ajánlom figyelmébe, aki erre jár, hogy amennyiben módja lesz rá, és ideje
engedi, feltétlenül látogassa meg ezt a kis templomot. Meghittséget, nyugalmat fog találni minden látogató. Mennyire is nagy jelentőséggel bír
ez a kis település, arra ékes például szolgál, hogy
Gyöngyösi is említést tesz a kódexében. ~
A Gyöngyösi Gergely által említett pálos monostorok jegyzékéből: Veresmart,
Pálosveresmart.!" Heves megye - Abasár, Szerit Jánosról és Szent Sixtusról nevezett monostor (1304)
" 17. Esztergomi Lőrinc testvér rendfőnökké választása. Ekkortájt rakják le
Veresmarton ajalak alját: S úrrá lett a török Rodosz érckapuján. ,,[3J Az ő rendfőnöksége idejében alapitottákHűs-ben
az Aba nemzetségbeli Csobánkaiak a veresmarti kolostort, annak
a kápolnánaka helyén, melyet Lajos, a visontai templomigazgató építtetett Keresztelő Szent
János és Szent Sixtus tiszteletére. "

2. kép A karzaton lévő Angyalos
címerábrázolás.
(Fotó: Kovács Balázs - Kovács Bea).
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3. kép: Oltári szentségek, Remete Szentpál

és

Boldog Özséb pálos szobrok
(Fotó: Kovács Balázi~ Kovács Bea)

P. Árva Vince atya[7]

A. település jelenleg mégtalálható,

5. kép A pálosvörösmarti
.'

templom bejárata [5]
,

első írásos említése 1304-ben történik, mikor is
Bene Pusztából az Aba nembéli Csobánka család, Sámuel, Pál és Péter a Pálos-rendnek adományozta a község területét. Az akkori határjárás alkalmával a területet bejárva jelfák, kőrakások segítségével rögzítették a határt, mely a jelenleginek sokszorosa volt.
._ Az adományozott terület magába foglalta még a jelenlegi abasári kőbánya területét, a
Pétermály területét, farkasmályi szőlőket, a Barát-rétet és Kékestető Paráddal határos részét.
A Pálos-rend templomát és kolostorát 1334-ig építették. A kolostor az egyik legnagyobb volt
az akkori Magyarországon. Fénykorában közel száz pálos atya és több laikus testvér élt a kolostorban. 1334-es okiratok a kolostor mellett lakott területekről - portákról - tesznek említést. A terület többször elnéptelenedett, még a törökök elől az utolsó pálos atya, Sőtér Benedek is elmenekült és a gyöngyösi Ferences Kolostorban élt haláláig. A monostor és a templom
javait és kegy tárgyait is ide menekítették, melyek a később megépített benei - mátrafüredi és
a pálosvörösmarti templomban találhatók. A Pál os-rend II. József által történt feloszlatása
után a község is a Vallás-alapkezelésébe került. A pálosok egykori rendháza a későbbi községháza helyén állt. [6]
De ne feledkezzünk el Árva Vince atya munkájáról sem, aki a szentté avatást több évtizede elkezdte, és be is fejezte a szentté avatási anyag gyűjtésének munkáját.
Vince atya 1988-ban írt egy kis fejezetet, hogy miképpen kell a mindennapi életünkbe beiktatni Boldog Özséb személyét is.
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Idézet: Árva Vince atyától: HOGYAN TARTSUNK BOLDOG ÖZSÉB NAPOT?
"HŰSÉG A HAZAHoz - HŰSÉG AZ EGYHAzHOZ"

/

"A kis család-imádkozás módja: a szobában szombat vagy vasárnap este, a családnak
alkalmas időben, gyújtsanak meg egy szál gyertyát, mely jelképezi B. Özséb látomását, a pilisi
erdőkben szerte kigyulladt, majd egybeolvadva az égbe szálló sok-sok lángot, a rengetegben
élő magyar remeték imádságát.
Most pedig a magyar családok szentélyében ápolt Haza és Egyház ébrentartását juttatják kifejezésre, B. Özséb tiszteletével összekapcsolva. Szombat vagy vasárnap, alkony idején, millió magyar család otthonában gyúljanak ki a szív-gyertyák lángjai. Lobogásuk mellett
imádkozzunk B. Özséb szentté avatásáért, hogy új égi Pártfogót nyerjen benne a magyar nemzet,
amint 720 éve a tatárdúlás után is egy engesztelőt és a magyar népet kereszténnyé nevfilő szentet adott az ő személyében,a Pálos-rend alapítójában.Aflgő gyertyát állja, vagy ülje körül a család,
a legkisebbtől a legöregebb ig. A kezdés B. -Özséb-énekkel, vagy valamilyen egyházi énekkel.
Majd imádkozzanak el egy tized olvasot, és a B. Özsébhez szólót. ,,[8J

/
[11BorovszkySamu (szerk.): Heves vármegye, In: Magyarország vármegyéi és városai
(Magyarország Monográfiája) - 63 műmelléklet, 285 képpel, ezek között 26 egész oldalas
autotipia és színnyomat.
"A Szent Pál kolostor (1304) Veresmart, Pálosveresmart, Abasár (Heves megye).
Mai állapota: rom. Keresztelő Szent János és Szent Sixtus templomának helyén alapították az
Aba-nemzetségbeli-Csobánkafiak:
A település az Aba nemzetség ősi birtoka, mely a nemzetség
Csobánka ágának jutott. 1304-ben Chabanka család a pálos szerzeteseknek területet ajándékozott, így-még a Remetemező is a veresmarti kolostorhoz tartozott.
1304-ben itt alapítottak pálos kolostort az Aba nemzetségbeli Csobánka unokái: János fiai, Sámuel és Dávid, továbbá Péter fia, Pál.
1356-ban az itteni pálosok Benén is kaptak birtokrészeket, 1441-ben V Lászlótól
Fügedet nyerték adományul, 1461-ben pedig Debrei Imrétől Lőrinó és Varsány fele részét
kapták még meg. 149_6-banKanizsai György elzálogosította a pálosok a benei birtokát. 1501ben II. Ulászló adott ki számukra védlevelet.
A helység a török hódoltság alatt szinte teljesen elpusztult, de a pálosok itt maradtak
Vörösmarton. 1699-ben Vörösmartot Almássy András gyöngyösi plébános el akarta foglalni,
de Huszár István, JJ_V-eresmartipálosok perjele, tiltakozott ellene. A pálosok kolostora a század elejiközségháza
helyén állott, "
[3J GyöngyösinéL
[41 Forrás: (palosvorosmart.blogspot.com).
[SJ Kép forrása: < http://www.palosvorosmart.hu>
2011. május 6.
[61Forrás:< http://www.palosvorosmart.hu> 2011. május 6.
[7JKép forrása: szentkoronalovagrend.hu.
[8J Forrás: Gyöngyösi Gergely: Arcok a magyar középkorból c. könyvébőL Árva Vince atya: ,.HOGYAN TARTSUNK BOLDOG ÖZSÉB NAPOT? HŰSÉG A HAZÁHOZ - HŰSÉG
AZ EGYHÁZHOZ C. FEJEZETÉBŐL.
'
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Bakk István: Pálosok Amerika földjén;
avagy az Újvilágban vállalt küldetéses szóÍgálat
/

szerzetesség megjelenésével egy időbe,n óriási fejlődés alakul ki az európai írásbeliség
és az anyanyelvi kultúra történetében. Igy a könyv, (az írásbeliség) és a szerzetes kez~
dettől fogva elválaszthatatlanok egymástól. A IlL-IV. századi első Regulák előírják:
aki nem akar megtanulni olvasni és írni, el kell bocsátani a szerzetesi közösségből. Az egyiptomi, galilei, pannoniai barlangok celláiban mindenkor kitüntetett szerepe van, a Könyvnek
így a Szentírásnak, a Zsoltároknak és az Evangéliumnak is.
Nem történik ez másképp magyar földön sem. Kelet és Nyugat szellemi értékeinek
integráló, gazdag könyvkultúrát jelenítenek meg a pálos atyák. A szerzetes Isten iránti szeretete Isten Igéiből aszöveget beolvaszt ja, életté változtatja, amelyet meg kell tanulnia olvasni
és az olvasott szöveget emlékezetébe elraktározni. A szent szövegek másolása és fordítása a
testvér és a testvéri közösség szolgálatát jelenti. A fráter vagy barát a szó legszorosabb értelmében istentiszteletetvégez, mert munkáját Isten és a testvér iránti szeretete vezérli. Miközben szent szövegerfnormol magában, kezével lelke aranyát, szíve bíborát írja bele a betűkbe.
A XIII. századbán a remetemozgalomból kifejlődött Pálos-rend az egyetlen magyar alapítású
szerzetesrend a középkorban. A Pálos-rend története szorosan összefonódik a magyar nép történetével.
/
l250-ben alapította Esztergomi Boldog Özséb a pilisi hegyekben, ekkor választották
őt rendfőnökké, majd l262-ben Özséb atya Szent Ágoston szabályait kéri, de nem kapja meg
azonnal, a veszprémi püspök életrendet ad neki levélben, amelyből a kolostorok neveit olvashatjuk ki.Ezek név szerint a következők:
Pilup-sziget, Szent Ilona, Szent Mária Magdolna Kőkúton, Szent Jakab a Bakonyban,
Szent Erzsébet Ideg-szigeten, Szent Imre Badacsonyban, Szent Mária Magdolna az Örményes
melletti szigeten, Eleken, Szent Domonkos Szakácsiban.
1308-ban a pálosok Szent Ágoston reguláinak követését kapták meg. Özséb egyik
utódja, Lőrinc, áthelyezi a rendi központot a Buda mellett volt Szt. Lőrinc- i kolostorba.
1329-beltXXIL János pápa megerősítette ../
_ 1342'k6rül, 1. Miklós rendfónök alatt az apostoli szék engedelmével a fekete öltözetet
fehér váltotta fel, megkülönböztetésül a kósza remetéktől, kik kerülve a kolostori szigort, nem
mindig "épületes" életük által, gyakran botrányokat okoztak.
./
138l-ben Nagy Lajos megszerezte a rend számára az égi patrónusuk, Szent Pál thébai
~mete-f&ldi maradványait. Ettől kezdve Buda mellett volt Szt. Lőrinc zárdájukban az ereklye
őrzési helye, és a kolostor híres zarándokhely lett. Az országban pálos rendházak működtek és
ezekben aszketikus szerzetesi élet folyt, melynek középpontjában az imádság és a kétkezi
munka állt.
Az ősi magyar Mária-tisztelet, a Boldogasszony, a rend által kapott hangsúlyozott helyet az egyházban; - ennek első komolyabb jele: 1352-ben a márianosztrai rendház alapítása
- majd az onnan 1382-ben Csensztochovába /Czestochowa/ kiment 16 pálos atya Lengyelhonban is magasabb szintre emeli a Boldogságos Szűz tiszteletét.
A Buda mellett volt Szt.Lőrinc- i kolostor építőmesterei építik meg a gótikus Magyarország száz vidéki pálos kolostorát.
Ők faragják meg a templomok köveit, szobrait, szenteltvíztartóit, a templomokba temetkező előkelőségek sírköveit. Színes üvegablakokkal látják el a kolostorokat, orgonákkal
az ország valamennyi pálos kolostorát.
A Buda mellett volt Szt. Lőrinc főkolostor könyvtára csere kapcsolatban is állt Mátyás könyvtárával, és így a pálosok rendszeresen dolgoztak Mátyás király könyvesházának.
Ami tulajdonképpen azt jelenti, hogy a Bibliotheca Corviniana íróháza (sciptoriuma) is volt.
Az írni tudást és a könyvtárak gyarapodását nagyban segítette az a kötelezettség, mely szerint
/'

-
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a szerzetesi fogadalom letétekor minden novíciusnak egy saját kezűleg másolt könyvet kellett
adományoznia az őt befogadó kolostornak. Olyan művelt rendtagok is voltak, akik még a
szerzetbe való belépésük előtt nyertek egyetemi fokozatot. Minden korban akadtak olyan tehetséges írástudók, akik műveikkel gyakorlati igényeket is figyelembe vettek.
Szombathelyi Tamás46o'(1476-1480, 1484-1488) két alkalommal is a rend élén állt.
A generális a pálosok számára kötelező Ágoston-regulához állított össze önálló, az
erényekre buzdító beszédeket, valamint a rendi élettel foglalkozó Exhortariuma is hozzá kapcsolódik. A generális a fiatalabb rendtagok számára könyvet szerkesztett, összegyűjtötte a saját és az egyházatyák (Ágoston, Gergely, Jeromos és Ambrus), latin és magyar beszédeit. A
rendi káptalan ügyeinek regestrumát és saját tevékenységéről szóló feljegyzéseit tartalmazó
írásai részben fennmaradtak, ezekből olyan szerzetest ismerhetünk meg, aki teljesen rendtársaiért él. A XIV. században már a ferencesek mellett hazánkban a legelterjedtebbek és legnépszerűbbek a pálosok voltak. A magyar alapítású remeterendet mindig jellemezte a magyarságtudat, újoncaik nevelésének alapvető tétele:
»>

-

"Nemcsak magadért, hanem a magyar hazáért és népért vagy itt, imádkozni és vezekelni. "

./

Sok öreg és fiáGl csatlakozott, később pedig, valószínű, a közös imádságukra és érdemeikért, fejedelmek, bárók több országban alapítottak monostort. Oltárakat emeltek bennük
Isten dicsőségére, és napról napra, mindenütt növekedett a keresztények áhítata, és a számuk
egyre szaporodott.
A ruhájuk miatt az egyszerű nép fehér barátoknak hívja őket. Ha igaz az, hogy minden kultúra lelke a lélek kultúrája, akkor elgondolhatjuk, micsoda igazi értéket jelentett a középkor virágzásában a 170 magyar pálos kolostor. Jelentett ugyanannyi tűzhelyet az istenszeretet melegének, jelentette a nemzet építő erőinek forrását. A keresztény lelkiség csodálatos
kisugárzását hirdetik a Horvát-, Szlavón-, Dalmátországok, Isztria, Lengyelország, Litvánia, Oroszország, Poroszország, Szilézia,
Morva-, és Csehország, Ausztria, Portugália.zl-ranciaország, Itália, Spanyolország, Németország, Szeritföld és Amerika pálos kolostorai. Az egyetlen szerzetesrend az Egyházban, melynek feje és
középpontja nem Rómában, hanem hazánkban volt... A Regnum
Marianum dicsőséges múltjának imádságos hajlékai.Í" Sajnos
kevesen tudják, hogy a pálosok Amerikába is eljutottak, pedig
ezen nem kell csodálkoznunk, hiszen ez a rend volt a legméltóbb
arra, hogy Izabella királyné a pálosokat hívja és küldje téríteni
Amerika föld]ére,Kolumbusz462 hajóján.
1. kép Amerigo Vespucci
(Firenze, 1451. márc. 9. - Sevilla, 1512. feb. 22.)
olasz utazó, felfedező.463

Frater Thomas de Sabaria, kéziratai kompilatív magyarázata Szent Ágoston regulájához, valamint a rendi élettel foglakozó Exhortatoriuma (lelőhely: Egyetemi Könyvtár, Budapest)
461 Jankó László A pápai "Fehér barátok" templornkriptája
c. munkája (Internet)
462 Kolumbusz
mindvégig abban a hitben élt, hogy az Indiába vezető nyugati utat. találta meg: ebben a tudatban is halt meg
1506-ban. Ugyanakkor 1501-02 köré tehető az az időpont, mikor Vespucci önálló földrésznek nevezi el új felfedezését,
noha akkorra még csak Dél-Amerika északi és keleti partvidékét járta be. A lotharingiai St. Diében működő Martin
Waldseemüller német kozmográfus 150Q-ben kiad ott világtérképén nevezi először Amerikának az új déli földrészt, melyet
addig Újvilágként emlegettek. Kolumbusz nevét utóbb egyországnév örökítette meg: a mai Kolumbia.
463 Amerigo
Vespucci Nastagio Vespucci negyedik gyermekeként látta meg a napvilágot 1451-ben, az itáliai Firenzében.
Életéről - felfedezésén kívül - kevés adat áll rendelkezésre. 1490-ben, ugyanabba a kereskedőházba lépett be, amelyikben
kortársa, Kolumbusz Kristóf is hajózott. 1499-ben a mai Surinamé-ba hajózott, s közben egy új országnevet ötlött ki: miközben a part mentén hajóztak, így kiáltott fel Vespucci: Hiszen ez egy kis Velence - Venezuela! Hazatérte után portugál
lobogó alatt az Újvilág felé indult. Végül Vespucci saját állítása szerint I 504-ig összesen négy ízben járt Amerikában. Kétszer spanyol, kétszer portugál megbízásból, de Kolumbusz után.
460
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2. kép. Kolumbusz Kristóf arcképe.
Sebastiano del Piombo festménye

(1529-1531)464

A magyar pálos-szerzetesek ugyanis ismertek voltak
a középkorban, úgy a spanyol, mint a portugál királyi udvarban, ezért magyar pálosokat hívtak Dél-Amerika465 belső részeinek felfedezéséhez és az indiánok megtérítéséhez is.
Ezek az atyák gyakran barlangokban laktak ott is (hasonlóan
a Pilis hegységbeli lakhelyeikhez), s a barlangok falán nagyon sok magyar nyelvű, balról-jobbra haladó felirat maradt
fenn. A pálos rovásírás tulajdonképpen az eredeti magyar
(székely) rovásnak a rendházakban némileg átalakított, talán
.Jiterátusabb" változata. Az elnevezése a középkorban szitytya/szkíta-írás volt. Ennek az írásmódnak különlegesen sok
emléke maradt meg Dél-Amerikában. De levelezéseikben, térképek feliratozásánál szintén
használták a pálos rovásírást. Helyüket később jezsuitákl'" vették át, de a közöttük lévő magyar jezsuiták mégegy darabig használták ezt az írást is, sokszor latin írásmódjukkal vegyesen. A Lisszal5Óni Állami Levéltárban őrzik Szombathelyi Tamás generális búcsúztató beszédét, amit a Portugáliába távozáskor 125 pálos atyának mondott. 467 Barcelonában pedig megtalálható a magát büszkén "magyar királyi vér leszármazottj ának" tekintő Katolikus Izabella
(1451-1504) meghívólevelének másolata, melyben a következő szavakkal kér pálos hittérítőket Fráter Tamás magyar rendfónöktől:
.Kűldjön újabb munkásokat az Úr szőlőjébe, mert valóban munkásokra lesz szűkség,
- _.
akikre nehéz testi munka vár".
A spanyol Cadiz kikötőváros .Archivo de las Indias" okiratában 300 utazó pálos
szerzetes adatait rögzítették.P" A pálosok történetében, kiemelkedően érdekes színfolt a délamerikai szereplésük.T'amelyre minden magyar méltán büszke lehet. VI. Sándor pápa470
megbízásából is mennek Amerikába, hogy ott hittérítést végezzenek. Főleg az indiánok között
jártak, és emlékük ma is él. Spanyolország és Portugália szembefordult egymással, és megint
VI. Sándor kéri fe1 a pálosokat, hogy csillagászati eszközökkel húzzák meg a határvonalat a
két veszekedő hatalom között. A spanyolok elfoglalják Guatemalát. Guatemalában, ahol a pálosok éltek, húzódik egy hatalmas hegyvonulat, ebben vannak a remetefülkék, barlangok,
amelyek falain még ma is elég sok rovásírásjel található. Ezek a sajátos pálos rovásírás elemel. ..

464Kolumbusz Kristóf,464 eredeti nevén Christoforo Colombo (latinul Christophorus Columbus) 1451. augusztus 25. és október 31. között született Olaszországban, Genova San Stefano elővárosában, s 1506. május 20-án hunyt el Valladolidban.
Neve, az olasz colombo szó magyarul galambot jelent.
465Dél-Ameri,ka területe 17 840000 km', a Föld felszínének kb. 3,5%-a. 2005-ös adat szerint népessége több mint 371 000
000. Területe alapján a negyedik legnagyobb kontinens (Ázsia, Afrika és Észak-Amerika után), népessége alapján az ötödik
(Ázsia, Afrika, Európa és Észak-Amerika után).
466Zakarjás János Dél-Amerikából
több levelet is küldött Európába, ezek alapján viszonylag jól rekonstruálható mindaz,
ami vele történt, de csak 1756-ig. In. Lacza Tihamér: Magyar jezsuiták Latin-Amerikában.
467Schmidt Irén: Szemelvények a Pálos rend történetéből 1250-2005. Miskolci Bölcsész Egyesület, Nagy Lajos Magánegyetem 78-79 p.
468.Fehémé Walter Anna: Az ékírástóI a rovásírásig. IL köt. 207-208. p.; 210 p. Buenos Aires 1975.
469Árva Vince atya közlése.
470VL Sándor (Rodrigo Borgia) a pálosokat még 1503 előtt bízhatta meg a hittérítésseI, mert addig volt pápa, Az kezdeményezésére jött létre 1494-ben a tordesillasi egyezmény, amelyben a portugálok és a spanyolok felosztották maguk között
a világot. A szerződés értelmében a Zöld-foki-szigetektől
370 legua távolságra nyugatra húztak egy hosszúsági kört, és az
ettől keletre eső területeket Portugáliának, a nyugatra esőket a spanyol oknak ítélték. (Az utóbbiak szabadon átvonulhattak a
portugál érdekszférán, hogy az anyaországgal érintkezzenek, de mindennemű kereskedelmet és okkupációt mellőzniük kellett.) Mindez természetesen még a "Iapos Föld" elképzelése alapján történt. A dokumentumot június 7-én írták alá, e hó 20án lépett életbe, és - de iure legalábbis - csak I 777-ben vesztette érvényét. I közönséges legua = 5,572 km = 3,46 mérföld
ő
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3.kép.

Argentínától égészen Bolíviáig és
Peruig is eljutottak (természetesen a mai
országneveket használom). Pizzaro és katonái is találkoztak magyar atyákkal, zavarták
is őket a tevékenységükben, ezért kisebb
szigetekre igyekeztek áttelepíteni a frátereket.
1559-ből is vannak emlékek DélAmerikában, de 1560 után már nyomuk
vész.
A pálosok számára végzetes volt a török hódítás, hiszen így a bázisukat, a független
és erős magyar államot veszítették el. 1551-nen meggyilkolták a rend legismertebb tagját,
Martinuzzi Fráter Györgyöt. Az újvilágban spanyol szerzetesek, és később közép-európai Jézus társaságiak (jezsuiták) vették át a térítést. Közöttük volt 20-30 magyar jezsuita is. Legtöbbször ők is a pálos rovásírás jegyeivel rögzítették a szövegeket.471.472
Az első dél~~rikai
egyetemen, a Szent Márk Egyetemen, Limában, Rér János473
magyar jezsuita tanár, 1745-ben magyar pálos nyomokat fedezett fel, naplójában beszámolt
arról, hogy az egyetem könyvtárában rovás jegyzeteket is talált a pálos vonatkozású könyvek
között. A fennmaradt pálos anyag egy részét, a Mappa Antiqua c. térképet a Nagyszombati
Egyetem másoltatta le, ez ma Vinland Map néven ismert. A dél-amerikai Cerro Pelado barlangi feliratokat 1500 körül vésték a sziklába. 1910-ben fedezték fel a Cerra Pólilla nevű röghegységben (amely nevét a paulillákról, vagyis a pálosokról kapta) a barlangi rajzokat, amelyeket az ott élő pálosok rajzoltak fel.

:7) 'A kutatás nehézségei a jezsuita terítők esetében: Szabó László,

az Argentínában letelepedett magyar újságíró, aki évtizedeken át kutatta a Dél-Amerikában fellelhető, magyar vonatkozású dokumentumokat, Magyar múlt Dél-Amerikában (15191900) című könyvében a következőket írta: ~'A magyar jezsuita hithirdetők működésének felderítése, tisztázása sok akadályba, néha csaknem elképzelhetetlen nehézségbe ütközik. Mindenekelőtt figyelembe kell vennünk azt, hogy a katonai
mintájú szervezetbe törnörült rend, amelynek működése jóformán az egész akkor ismert világra kiterjedt, tartományokra
volt beosztva, mint ahogy ma is. Minden tartomány élén egy tartományfőnök, a provinciális állt. Mivel Magyarország nagy
része török hódoltság alatt volt akkoriban, magyar tartomány nem létezett. A nyugati és a felvidéki vármegyéket magában
foglaló Királyi Magyarország a jezsuiták ausztriai tartományához tartozott. E tény következtében minden Spanyol- és Portugál-Amerikában működő magyar jezsuita ausztriai németként volt nyilvántartva. Családnevük, akárcsak a német, cseh
vagy horvát .hittéritőké, legtöbbször elferdítve fordul elő, vagy tudatosan latinosítódik el, hogy a bennszülött világi papság
esetleges bizalmatlanságának. vagy féltékenységének elejét vegye". A latin-amerikai levéltárakban erre vonatkozó dokumentum csak elszórtan található, talán többet árulnának el az európai jezsuita archívumok, bár a Jézus Társaság délamerikai hittérítő tevékenységének szomorú fináléját ismerve még ebben sem reménykedhetünk túlságosan. Amit mégis
tudunk a különböző nemzetiségű - köztük magyar - jezsuita misszionáriusokról, azt elsősorban nekik maguknak köszönhetjük, hiszen időnként levélben tájékoztatták feljebbvalóikat, otthonmaradt hozzátartozóikat az amerikai indiánok körében eltöltött hétköznapjaikról és munkálkodásukról, feljegyzéseiket, rajzaikat vagy egy-egy kiadásra szánt mű kéziratát is sikerült
Európába juttatniuk. In. Lacza Tihamér: Magyar jezsuiták Latin-Amerikában.
2. Szentmártonyi Ignác tulajdonképpen nem is hittérítőként, hanem a portugál király udvari csillagászaként és térképészeként került Brazíliába. Hazafelé Bécsen át utazott, ahol audienciát kért Mária Teréziától, és beszámolt a császárnőnek brazíliai működéséről, s nyilván tizennyolc évig tartó raboskodásáról sem hallgatott. Egy ideig Csáktornyán, unokaöccse házában élt, majd Belicán lett segédlelkész, egészen 1793. április 15-én bekövetkezett haláláig. Feljegyzései, térképei valószínűleg valamelyik portugál levéltár eldugott részében porosodnak.
472 Libisch Győző: Pálos rovásírás = Turán 1999..S. 21-40.
413 Rér János valószínűleg az 1710-es évek végén vagy az lnO-as
évek elején érkezett meg Dél-Amerikába, ahol kezdetben hittérítőként működött, majd a limai Collegio San Martín matematikaprofesszoraként 15 évig tanított, s élete utolsó
éveiben ismét visszatért az indiánok közé, hogy folytassa misszionáriusi munkáját. Szabó László szerint Rér János alkalmazta először és terjesztette el a földrengésektől gyakran sújtott Limában a magyar népi építészetben jól ismert tapasztalt
sövényJonatú boronajalakat, tetőket és mennyezeteket, amelyek lényegesen ellenállóbbaknak bizonyultak a korábbi megoldásokhoz viszonyítva. 1746-ban egy hatalmas földrengés következtében leomlott a limai székesegyház mennyezete, amelyet Rér János tervei alapján ún. sövénybetétes technikával építettek újjá, és még ma is szilárdan áll. Buschiazzo argentin
építészmérnök és művészettörténész szerint Rér további limai épületeket is tervezett. Neki tulajdonítja a San Carlostemplomot, amely ma a Nemzeti Panteon épülete, valamint a de las Huérfanas- és a del Logicado-templomot is. In. Lacza
Tihamér: Magyar jezsuiták Latin-Amerikában.
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Amerika és Európa földje között a magyar pálosok építették fel a keresztény hidat.

4. kép Krisztus Corcovadon.

5. kép. Cerro Pelado, dél-amerikai barlang faláról előkerüIt rovásos feliratok.
Megfejtése: "SzüLeTeTt: 1473." 475

474

középkori szövegekben többször is előfordult, hogya rovásbetűk közé arab számokkal írták fel az évszámot. Így a hagyománynak megfelelő, hogy a szabványos kódkiosztású rovás betűkészletben is szerepelnek az arab számok a rovásszámok mellett. Dr. Hosszú Gábor közlése.
475 Libisch Győző: Egyház és rovásírás c. művéből való.

474A
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6. kép Özséb keresztje, Pilisszántó.

7. kép Pálos rovás -1500-os

évek.

Hazánkban - a valós nemzeti történetkutatássaf '" párhuzamosan - reneszánszát éli a rovásírás-kutatás, illetve a régi, sokszor
évezredes rovásírásos emlékek felfedezése, értelmezése. "Rovásírásos emlékeink legnagyobb érdeme, hogy hűen őrzik azt a nyelvezetet,
amely korban íródtak. ,,477 A régészeti emlékek rovásírásos maradványai egyre több ismeretet adnak a magyar és az európai történelem
kutatásához, a népvándorlás kori és azelőtti történelem felfedezéséhez.
Ma hazánkban nem működik a magyar Pálos Rend, viszont a
-lengyel vonalú Pálos Rend igen.478 Amit hazánkban Pálos Rendnek
neveznek, nem az ősi magyar Pálos Rend, hanem a VI. Pius pápa
1784. december 3-án kelt "Apostolieae Sedis Auctoritatis " kezdem
brévével, melyet Szaniszló Ágoston lengyel király kérésére adott, a
pálosok lengyel tartományát a magyar rend egészéből leválasztotta, és kivette ezzel az általános generális hatásköre alól! Ily módon megalakul a Lengyel Pálos Kongregáció.
1786-ban a II. József, a magyarság számára annyira fontos Pálos-rendet is feloszlatta.
Boldog Özséb szentté avatási eljárására útasító Árva Vince atyát dr. Lékai László bíboros; esztergomi érsek úr (1985. december 16-án kelt 155-6/1985 sz.) levelét, és ebben egyben hozzájárult Árva Vince posztulátorkénti kinevezés éhez.
A hivatalos kánoni eljárás megindítására 1986. január 18-án került sor az Esztergomi
Bazilikában ünnepi szentmise keretében, melyet a bíboros, prímás, esztergomi érsek úr mutatott be.
"Ezeken elmélkedj, testvérem; ezeken, és megtelik a lelked Krisztus kegyelmével. "
Hadnagy Bálint pálos író. 479
Azért, hogy méltó an megemlékezzünk az elsőnek Amerika földjére lépő térítő magyar szerzetesekről. A pálos szerzetes Hadnagy Bálint 1511-es munkáját vettük alapul, amely
Európa egyik legrégebbi passió-szövege.V"

476Jól rekonstruálható mindaz, ami a pálosokkal is történt az újabb kutatási eredmények publikálásáig:
"egy magyar szerzetes a jezsuita rend tagjának visszaemlékezései"
cirnű munkából", a legtávolabbi indián településeket is felkereste, megtanult számos indián nyelvet és nyelvjárást, ami tulajdonképpen előfeltétele volt a sikeres hittérítő munkának, annál is inkább, mert voltak olyan redukciók, ahol tucatnyi különböző
nyelvet is beszéltek az ott letelepített indiánok. A magyar jezsuita részletes feljegyzéseket készített, ezeket jól sikerült rajzokkal, valamint térképvázlatokkal
egészítette ki Éder Xavér
Ferenc latinul írt munkáját,
amelynek címét (Descriptio provinciae Moxitarum in Regno Peruano) magyarra így fordíthatnánk le: A Perui Királyságban lévő Moxitania tartomány leírása. A 289 sűrűn teleírt oldalt kitevő kézirat eredetije a budapesti Egyetemi Könyvtár Pray-gyűjteményében
található. Ebből készített 1791-ben egy meglehetősen szerény kivonatot
Makó Pál budai apát, aki valójában nem is Éder eredeti szövegét, hanem a saját magyarázatait adta közre. Ez a kiadás
majdnem száz évvel később, 1884-ben spanyolul is megjelent La Pazban, de maga az eredeti szöveg (illetve fordítása) teljes terjedelmében mind a mai napig nem jutott el az olvasók szélesebb köréhez.
477Forrai Sándor.
478Varia Paulina Ill. Gyöngyösi Gergely: 1. Remete Szent Pál Remete testvéreinek élete, Fráter György Alapítvány, 1998
sor. szerk. P. Árva Vince OSP.
479Velencében 1551-ben is kiadták azt a Remete Szent Pálról összeállított, a kolostorok számára nélkülözhetetlen kiadványt, mely a hivatalos Remete Szent Pál életrajzon kívül a Szent Pál sírja melletti csodákat is tartalmazza.
480Bakk lstván-Bakk Erzsébet-Gyárfás
Ágnes: Pálos Passió, Miskolc: BME, 2011. 141. p.
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8. kép: Palos - La Rabida kolostor.

9. kép: A Bakk Endre Kanonok Alapítvány
által kezdeményezett, budaörsi Passió
előadásból.

Az Újvilág Fesztivál megnyitó fórendezvénye lesz a Pilis-Visegrád régióban szervezett EURO PASSIÓ találkozónak.
»>

10. kép Újvilág Passió (rendező: CsekePéter)
Forrás: Az Újvilág Passió a Kecskeméti Katona Józse! Színház
előadásában, 2012. június 8.

Poetry
The appearance of humanism was strongly felt in the
forms and content of poetry. Liturgical poetry was still
popular, but the characteristic features of this genre were
rather the Hungarian language and the following antique
forms. The authors of liturgical poetry were, of course,
monks, primarily Paulian monks. Anthony Tatai, the preacher
of the Budaszentlőrinc monastery, who published a Paulian
service book and a breviary containing the texts of the office
in the 1470s, studied at the university of Vienna. His
colleague in the order, Adalbert Csanádi, who was described
in Gregor Gyöngyösi's history of the order as an outstanding preacher, wrote hymns about
angels and angelic messages for feasts. Besides these he wrote the verse-prayer of the patron
saint of the order, hermit St Paul in hexametric lines, under the influence of humanism. The
accompanying hymns were written in Sapphic verses.
_ --The relics of hermit St Paul of Téba, the patron saint of the Paulian order, were
brought back to Budaszentlőrinc at the end of the 14th century, and consequently the central
monastery of the Paulians also became a shrine. There were a lot of miracles among people
who hop ed for a recovery from the relics, and these miracles were colleeted and published in
print by Valentine Hadnagy in Krakow in 1507. The well-known Paulian author also dealt
with publishing the biography of hermit St Paul which was finally completed is the oldest
Passion text of Europe in 1511 in Venice. Late medieval hagiographic literature had a double
aim: they wanted to emphasise Christian consciousness with the ideal of the hero saint, who
had died in the struggle against the Turks, and through ancient Christian examples they
wanted to strengthen monastic self analysis. For both purposes they used the most modem
means to spread literature, that is by printing books. A collection, the aim of which was to
publish the legends .of Hungarian saints not included in the Legenda aurea ('Le~enda
sanctorum Hungariae') was published several times after the 1486 Strassbourgh edition.4 1

Pannonian Renaissance The Hunyadis and the JagelIo age (1437-1526)
rás: http://mek.niif.huJOI900/01919/html/index12.htrnl
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Humana Hungarica 04. 1998. For-
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11-12. kép A pilisszántói kereszt és a kopt kereszt.
Pauline Fathers in the Americas Missionary Work and Service in the New World.

Paulines received the Rules of St Augustine in 1308. One of Eusebius' successors,
Lőrinc, moved the centre gf the order to the monastery of Budaszentlőrinc. It was in 1329 that
Pope John XXII expressed his strengthening pastoral care.
During the principality of Miklós 1 with the approval of the Apostolic Holy See their
black habit was replaced by a white one, from then on distinguishing them from wandering
herrnits, the latter not always decent in their ways and causing scandals. Paulines were called
"white monks" by the people thereafter.
In 1381 King Louis the Great obtained the relics of St Paul, their patron saint, the
herrnit of Thebe .for the order. The relics were placed in the monastery of Szentlőrinc near
Buda and the/ venue bec ame a destination for pilgrims. Pauline monasteries operated
throughout the country. The monks' ascetic life focused on worship and manual labour.
.
Hungarians' ancient devotion to the Blessed Mary, Our Lady of Hungary was first
emphasised by this order in the Hungarian Catholic Church. By founding a monastery in Márianosztra in 1352, where from 16 Paulines went over to Czestochowa, Poland, and the
respect for the Virgin Mary was raised in Poland as well.
The stonemasons of Szentlőrinc built 100 Pauline monasteries all over Hungary.
These master cráftsmen made the stone engravings, sculptures, stoups and the tombstones of
noblemen buried in these churches. AH Pauline monasteries had stained glass windows, as
well as organs in their churches.
The library of Szentlőrinc, the main monastery near Buda had an exchange
agreement withthe library of King Matthias. This means that the Paulines regularly worked
for the Bibliotheca Corviniana of the King as its scriptorium. Literacy and the expansion of
libraries was effectively supported by an obligation, aceording to which all novices were
supposed to present a book copied by themselves to their future monastery on taking their
monastic vows. Among Paulines there were highly qualified monks, some of them had gained
university degrees before joining the order. Every age produced talented literates who could
serve practical purposes with their works. Tamás Szombathelyi, principal of the order on two
occasions (1476-1480, 1484-1488) compiled speeches encouraging virtues, as well as an
Exhortation related to the Augustinian Rules and monastic life. He edited a book for younger
monks, colleeted the speeches of the écclesiastical fathers (Augustine, Gregory, Jerome, and
Ambrose both in Latin and Hungarian. Some of his notes about his own activities and the
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manuscripts of the Pauline chaplaincy have been passed down to us. These fragments draw
the portrait of a monk who entirely devoted his life to his fellow monks.
By the 14th century alongside the Franciscans, the Paulines became the most widelyspread and the most popular order in Hungary. This hermitic order was always deep ly aware
of national issues. A basic principle in educating their novices was "you are here not
exclusively for yourself but for the Hungarian homeland and its people, to pray and to do
penance."
Many men, old and young alike, joined the order. Later, with respect for their
common prayers and general Pauline achievements several kings, princes and barons
established monasteries in different countries. Altars were built to praise God, the number of
Christians, and the intensity ofworship grew at these places day after day.
If you accept the statement that at the heart of every culture there is the culture of the
soul, you can imagine the significance of the 170 Pauline monasteries flourishing in the
Middle Ages. They served as the-fireplaces for the love of God, the sources of constructive
aspirations for the welfare of the nation. The Pauline monasteries of Croatia, Slovenia,
Dalmatia, Istria, Poland, Lithuania, Russia, Prussia, Silesia, Moravia and Czech areas,
Austria, Portugal, France, Spain, Germany, the Holy Land and America manifest the radiation
of Chris~pirituality.
The Paulines are the only order in the Roman Catholic Church which did not use to
be based in Rome but in Hungary. Their monasteries were the signs of the glorious past of
Regnum Marianum. Few people know however, that the Paulines reached America as well.

13vkép tsabella Cotólico.
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Queen Isabella found this order the
worthiest to be invited onto the ships of
Christopher Columbus to join him as
missionaries to America. As a matter of fact
Hungarian Paulines were well known in both
the Spanish and the Portuguese royal courts
and were also invited to discover the interior
of South America and convert the native
Indians.
The fathers often lived in caves, just
as they used to live in the Pilis Mountains. A
lot of Hungarian inscriptions, to be read
from left to right, were preserved on the
walls of these caves. The Pauline runic script
is a version of the original Magyar or
Szekler script modified and made perhaps
more "literate" in the monasteries. This
writing was known as the "szittya/szkíta"
runic script in the Middle Ages, a great
many examples of which have survived in
South America. The Paulines also used this
way of writing in their correspondences and
on their maps. They were later replaced by
Jesuits who continued on the script for some
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time, mixing the letters with Latin ones.
Principal Tamás Szombathelyi's farewell speech, addressed to 125 Pauline fathers on
their departure to Portugal can be found in the State Archives ofLisbon. In Barcelona you can
see a copy of the letter of the Catholic Queen Isabella (1451-1504), proudly claiming to be of
Hungarian royal des cent, to Tamás Fráter, the Hungarian principal asking him to send Pauline
missionaries:
"Send out workers into the vineyards of the Lord, as workers will really be needed;
hard work will be awaiting them." The charter "Archivo de las Indians" in the Spanish port
town of Cadiz contains the personal particulars of 300 Pauline monks.
14. kép. Cadíz.
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In the history of the Paulines their Latin American presence and mission is of great
importance and should be appreciated by all
Hungarians.
Pope Alexander
VI also
commissioned them to go to South America.
They operated mostly among the Indians and
are still remembered. When Spain and
Portugal tumed against each other it was Pope
Alexander VI again, who asked the Paulines
to draw the border using astronomical
methods between the two rivall ing powers.
Spain occupied Guatemala, a land where in the holes and caves of a huge mountain
range there lived numerous monks. The walls of these caves have preserved many runic
inscriptions of the special Pauline script.
Pauline monks reached Argentina, Bolivia and Peru (using present da y c o unt r y
nam es).
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Kép: <http://www.parbeszed.comlmain.php?folderl
D=859&articJeID=7542&ctag=articlelist&iid=
Kép: <http://www.parbeszed.comlmain.php?folderID=859&articJelD=7542&ctag=articlelist&iid=I>20
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1>20 12. május 17.
12. május 17.

Pizzaro and his soldiers met and even disturbed Hungarian monks in their mission, so
there was an attempt to move them to minor islands. There are rnemories of the script in South America from as late as 1559 but not any more after 1560.
The Ottoman expansion brought about the plight of the Paulines, as they lost their
base, the strong and independent Hungarian state. The best known member of the order
György (Fráter) Martinuzzi was murdered in 155l. Spanish and later Central European
Jesuits (among them 20-30 Hungarians) took over the missions. As mentioned above, they
also used the Pauline runic script mixed with Latin letters. 2012. május 17.
In 1745 at St Mark's University of Lima, the first university of Latin America, János
Rév, a Hungarian Jesuit found traces of Hungarian Paulines. He reported in his diary that he
had found runic notes among the Pauline books of the library. The University ofNagyszombat (today Tmava, Slovakia) had part of the surviving material, a copied map. This map was
originally called "Mappa Antiqua", nowadays it is referred to as the "Vinland Map".
In Cerro Pelado, South America cave inscriptions were carved into the rock around
1500. In 1910 cave drawings of the Paulines were discovered in the mountains of Cerra
Póllila, named after the Paulines. So we can conclude that the Christian bridge between
America and ElJJOpewas built by the Hungarian Paulines.
In)fungary along with national historic research, runic script research also has its
revival, trying to interpret ancient writings. "Runic memories are of great value, since they
faithfully preserve the language of the age in which they were written." Runic inscriptions on
archaeological findings are now providing more and more information for the research of European and Hungarian history, as weil as for the studying of population migrations and prehistoric times.
At present there is no Hungarian Pauline order in our country but there is a Polish
equivalent, What is referred to as Paulines these days is not the original Hungarian order but a
Polish descendant. At the request of the Polish King Augustine Stanislaw Pope Pius VI issued
his "Apostolicae Sedis Auctoritatis" on 3 December 1784, thus separating the Polish province
from Hungary and freeing them from the control of the provinciaI Father and establishing the
Polish Pauline Congregation.
Emperor Joseph II repealed monastic orders, including the Paulines in 1786.
Dr László Lékai, card inai primate, ánd archbishop of Esztergom commissioned
father Vince Árva as postulator with the canonisation process of Blessed Eusebius in 1985
(cf. Lékai's letter No. 155-6/1985-Dec.16.1985). The official canonisation process was
launched on 18 January 1986 at a mass in Esztergom's basilica, celebrated by the archbishop.
"Meditate about this, my brother and your soul will be filled with the grace of Christ."
Bálint Hadnagy, a Pauline author. So as to commemorate the Pauline monks first to
arrive in America, we have made use of the work of Bálint Hadnagy from 1511 which is the
oldest Passion text of Europe. The Pauline Passion will be first performed on 08-09 June 2012
in Kecskemét.
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1.
Frater Thomas de Sabaria, compiling explanations to the Rules of St
Augustine, Exhortatorium related to monastic life. Cf. Budapest University Library
2.
László Jankó: The Crypt ofthe White Monks ofPápa
3.
Throughout his life, Columbus believed he had found India. Around
1501-1502 however, Vespucci declared the newly found area a new continent, even
if only the northern and eastern coasts were known then. In 1507 Martin WaldseemülIer from St Dié, Lathering named the new land America on his map. Columbus' name is preserved in that ofa country, Columbia.
4.
Amerigo Vespucci the 4th child of Nastagio Vespucci was born in
1451 in Florence. Little is known about his life. In 1490 he joined the same merchant
house as Columbus, his contemporary. Sailing along the coast near present-day Suriname, he created a new name: "it is like a little Venice, i.e. Venezuela!" Having returned home, he set off to the new world again under a Portuguese flag. He stated
having been to the new world on 4 occasions, twice commissioned by the Spanish,
twice by the Portuguese.
5. ,2'TIíe
portrait of Christopher Columbus by Sebastiano del Piombo
(1529-15311- 'OriginalIy Christoforo Colombo (Christophorus Columbus in Latin)
was born some time between 25 August and 31 October 1451 in San Stefano, a suburb of Genoa in Italy. He died on 20 May 1506 in ValIadolid. The Italian word colombo means pigeon.
6.
South America is 17.840.000 km", appr. 35% of the territory of the
earth. Population: 371.000.000 (2005). The 4th largest continent in size, the 5th in
population.
7.
János Zakarjás sent several letters to Europe from South America
until the year of 1756. Cf. Tihamér Lacza: Hungarian Jesuits in Latin America.
8.
Irén Schmidt: Extracts from the History of the Paulines 1250-2005.
Miskolci Bölcsész Egyesület, Nagy Lajos Magánegyetem pp.78-79.
9.
Anna Walter, Fehérné: From Cuneiform Writing to the Runic Script.
Vol. 2 pp. 207-208, 210. Buenos Aires, 1975.
_10: - information from Father Vince Árva
ll.
Alexander VI (Rodrigo Borgia) must have comrnissioned the Paulines before 1503, the end of his papacy. He initiated the Treaty of Tordesillas in
which the Spanish and the Portuguese divided the newly acquired areas. Aceording to
the jreaty 370 leagues (ef 1 league = 5.572 kms = 3.46 miles) west of the Cape
Verde Islands a longitude was established. Everything east of this line belonged to
Portugal, west of this to Spain. The latter could trespass on Portuguese territories to
maintain connections with the homeland but all forms of trade and occupation were
prohibited. This agreement was signed on 7 June, ratified on 20 June and de jure was
in use until 1777.
12.
About the difficulties of tracing Hungarian Jesuits: László Szabó, a
Hungarian journalist, who settled in Argentina devoted decades to the studying of
Hungarian documents in South America. In his book Hungarian Past in South America 1519-1900 he writes the following: "The search for the traces of Hungarian Jesuits sometimes means unimaginable difficulties. The Jesuit order, just like a military
organisation, was divided into provinces and was present all over the world. Each
province was lead by a provinciaI. As the majority of Hungary was under Ottoman
rule, there was no independent Hungarian province. The remaining western and Upper-Hungarian territories of the Hungarian Kingdom belonged to the Austrian province. As a result, all Hungarians in Spanish and Portuguese America were registered
among Austrian missionaries. Their sumames were either misspelt just as the names
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of their German, Czech, Croatian counterparts or were deliberately used in a Latinised form. This was a means to prevent distrust and jealousy of the native secular
priesthood." Consequently there are only few surviving documents in Latin American
archives and bearing in mind the sad end of Jesuit missionary work there, there is little hope that European Jesuit archives can provide us with sufficient sources. What
we know about Hungarian missions is mainly based on the correspondences of the
monks in question. They sent letters, notes and drawings back to Europe and there is
even a manuscript meant for publication among these. Cf. Tihamér Lacza: Hungarian
Jesuits in South America.
13.
Ignác Szentmártoni was sent to Brazil as the royal astronomer and
cartographer of the Portuguese king. On his way home he stopped for an audition in
Vienna and reported Maria Therese about his Brazilian mission and his 18 years
spent in captivity. After his retum home he lived with his nephew in Csáktornya and
served as a curate in Belica until his death on 15 Aprill793. His notes and maps
must be hiding in one of the Portuguese archives.
14.
Győző Libisch: The Pauline Runic Script. In: Turán, 1999/5. pp.2140.
/'
/
15.
Runic inscriptions on the walls ofa cave in Cerro Pelado
16.
the meaning of the above inscriptions is: "born in 1473"
17.
Cf. Győző Libisch: The Church and Runic Writing
18.
It is easy to reconstruct what happened to Paulines from a work
called Memories of a Hungarian Jesuit (before the results of recent research). " ... he
visited even the most remote areas, he leamt several Indian languages and their dia. lects which was a prerequisite of successful missionary work, especially because
there were areas where native Indians spoke a dozen different languages. The Hungarian Jesuit made detailed notes, compiled with the drawings and maps of a Latin
book by Xavér Ferenc Éder, called Desciptio provinciae Moxitarum in regno Peruano
(The Description of Prov ince Moxtitania in the Kingdom of Peru). The original manuscript, 289 densely written pages can be found in the Prayer collection of the Budapest University Library. Pál Makó, abbot of Buda made a short extract of this work in
. 1791, mainly publishing his own explanations and not the original text by Éder. This
edition was published in Spanish as well in La Paz almost 100 years later in 1884.
The original text and its translation however has not reached a wider public ever
smce.
19.
Cf. Sándor Forrai
20.
Varia Paulina Ill. Gergely Gyöngyösi: The Life of the Brothers of
Herrnit St Paul 1. Fráter György Alapítvány, 1988 and edited by Vince Árva OSP.
21.
He published his work about St Paul the Hermit in Venice in 1551.
Besides the official biography it includes the description of the wonders by the tomb
in Szentlőrinc. 485

http://www.szentozseb.hu/modules.php?name=topics&file=olvas&cikk=palosok-4f1005cd60f23&elozo=aktuaJis4f6ebb68e52c4&koveto=legendak-4f10
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18. kép. Bárt/a.
/
/

Végszó

, A_Szent Korona egyházi ereje a Pálos-rendhez kapcsolódott, a nemzetségek és a családok birtokadományai, a kolostorok építése, ami a stabilitásán, illetve a keresztény értékek
erősítésén túl az iskolai oktatás erősödését és fejlődését is segítette. A gimnázium, valamint a
főiskolai oktatáson túl a magyar Pálos-rend eljutott egy saját egyetemi képzésig.
Tökéletesen illeszkedett a Szent Korona jogrendszerébe, biztosítva a nemzet jövőjét,
fejlődését.
Az idegen uralkodó a Szent Korona egyházi apostoli jogát kihasználva, megszüntette
a Rendet. A történelmi családok hatalmas adományait fölszámolta, a nemzet szellemi hatását
megszüntette.
Az uralkodó ezzel elindította a nemzet jobbágyosítását.
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