
És kezével intve megparancsolta nekik, 
hogy távozzanak. 

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

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

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

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

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

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

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

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

B. Özséb tehát 1200 után született Esz-
tergomban, az Ország akkori fővárosában. 
Sem a pontos évszámot, sem családjának 
nevét nem tudjuk. Annyi bizonyos, hogy 
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híres, nemes, magyar famíliából származott, 
kik jámborul nevelték fiúkat Isten «igaZ 
tiszteletében» (ezt jelenti ugyanis görög ere-
detű neve : Eusebius). A kis Özséb korán 
megtanulta a betűvetést. Csöndes fiúcska 
volt, kit a könyvek jobban érdekeltek, mint 
a játékok. Szeretett elvonulni a többiektől. 
Kerülte a lármás pajtásokat s rakoncátlan 
gyermeki csínytevésen sohasem kapták. Sze-
rény volt, hallgatag és komoly: így jellemzik 
őt a bollandisták is. Hamvas gyermekarcán 
az érintetlen lélek dei;űs szépsége ragyogott. 
És ártatlanságát haláláig megőrizte! Míg tár-
sai serdülő korba jutva, az érzékiség tövis-
bozótjába belehemperegtek, ő szigorú böj-
töket tar tva és imádságban átvirrasztott 
éjszakák' árán sértetlenül megőrizte szíve 
tisztaságát. 

Amikor annak ideje eljött, szülei be-
adták a híres esztergomi káptalani iskolába, 
hol a hét szabad művészet minden t i tkába 
beavatták. A csak tudományoknak s Isten 
buzgó szolgálatának élő kanonokok életé 
igen megtetszett az i f jú Özsébnek s mivel 
a tudós káptalan tagjai is megkedvelték a 
csöndes és szorgalmas taní tványt : maguk 

| | közé választották. Csakhamar tanítani kez-
dett, «olyan filozófiát taní tot t — írja Gyön-
gyösi Gergely—, mely nem az emberek, ha-
nem az Isten tetszését nyerte meg». A sza-
vak mellett nem felejtkezett el a te t tek 
pedagógiájáról sem. Nem szerette a sok és 
haszontalan beszédet. Egy percpt sem ha-
gyott kihasználatlanul. Az imádságból fent-
maradt idejét könyvek írására fordította, 
melyeknek, sajnos, ma már a címét sem 
tudjuk. Különösen a jogban volt jártas. 
Mint kanonok, kinek ugyancsak ismernie 
kellett a kánonokat, jól tudta , hogy ^ 

, Gratianus egyik dekrétumának szavai sze-
rint — «akinek porciója az Isten, nem sza-
bad mással törődnie, csak Vele». (XII . 
Qu. 1.) Gyakran gyónt s mindennap mély-
séges és könnyes áhítattal mutatta be a szent-
misét, ami abban az időben nem tar tozott 
a gyakori és megszokott dolgok közé. 

Egyházi méltósága nem te t te kevéllyé. 
Nagy szeretettel oktat ta az egyszerűeket, a 
tudat lanokat . A szegények «Atyjuknak» ne-
vezték, mert akin csak tudot t , segített. Csa-

ládja gazdagsága s kanonoki jövedelme ezt 
lehetővé is te t te számára. Házát sokan 
fölkeresték s ő senkit sem bocsátott el üres 
kézzel, vagy jó szó nélkül. Azok között, 
kik küszöbén megfordultak, érdekes vem-
dégek akadtak olykor: a környező hegyek 
remetéi, kiknek jóhíre s istenes élete föl-
keltette érdeklődését. Egypárszor meg is 
látogatta őket imádságos, boldog magá-
nyukban s annyira megszerette őket, hogy 
elhatározta : ő is elvonul ebbe a szent re-
meteségbe. Szívét, mint Gyöngyösi Gergely 
írja, megsebezte az Isten szeretete, Ki t a tel-
jes magányban szabadabb szívvel, tökéle-
tesebben szolgálhat, mint a világban. S mi-
vel a világ úgysem érdekelte túlságosan s az 
elvonult, kontemplatív élethez kezdettől 
fogva vonzódott, úgyszólván semmi aka-
dálya sem volt elhatározásának, kivéve 
rokonsága tiltakozását, melyet alig sikerült 
elhárítania, már ránktör t orvul és szörnyű-
ségesen a tatárveszedelem. 

A krónikás kezében megremeg a toll. 
A Carmen miserabile sötét és szaggatott 
sorai zokognak fel benne. Nem meri leírni e 
szörnyűségeket . . . A külföld már elparen-
tál ta Magyarországot. IX. Gergely pápa 
keserű könnyeket hullatott pusztulásán. 
Egy jámbor bajor szerzetes már meg is ír ta 
krónikájában, hogy «Magyarországot három-
százötven évi fennállás után a tatárok ez 
évben megsemmisítették». 

Batu kán, a mérhetetlen mongol á rada t 
egyik fővezére, Esztergomot is dühösen 
pusztította, de a várat mégsem t u d t a be-
venni. Amit t u d o t t , felgyújtot t s lemészá-
roltat ta irgalmatlanul azt a háromszáz ne-
mes asszonyt, kik könyörögni jöt tek hozzá. 
Magiszter Özséb, úgylátszik, remetéi között 
volt Pilis rengetegében, míg a szörnyű vihar 
kitombolta magát. Mikor aztán a t a tá rok 
ki takarodtak az Országból, Özséb Atya 
mindenét szétosztva a megmaradt s kol-
dusnak maradt magyarok között, lemondott 
kanonoki javadalmáról s érseke áldásával 
egészen elvonult a. remeteségbe : 1246-ban. 

Nem. egyedül ment, többen is követ ték. 
Ezek közül különösen ket tő tűn t ki : B. 
Benedek és B. István, kik B. Özséb halála 
után sorban a Pálosrend Provinciális Per-
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jelei l e t t ek ; róluk úgyis lesz még szó. Ők 
hárman együtt laktak a pilisi hegyek egyik 
barlangjában, mely egy zuhatag fölött nyí-
lik fantasztikusan szép sziklafal tövében. 
Ide vonultak el ök a világtól, mely piszkos, 
kicsinyes és szomorú! I t t éltek zavartalan 
békében és imádságban. Isten békéjében, 
melyet a világ nem adhat, de el sem is vehet 
(Szent Ágoston). És itt lehetett is imádkozni. 
Az egész természet egy óriás himnusz a 
Teremtőhöz. Egyetlen grandiózus Isten-
dicséret . . | l 

Történt egyszer, hogy B. Özséb egyik 
éjszakai imádságában lángokat látott gyü-
lekezni az erdőben : a szétszórt apró lángok 
egyetlen tűzcsóvában forrtak egybe, mely 
ragyogva lángolt az éjszakában. Akkor 
megértette B. Özséb, hogy Isten is azt akarja 
velük, amit a szétszórt lángokkal: hogy egye-
süljenek s buzgó lelkük fényességével világít-
sanak s mutassanak utat a nagy magyar 
éjszakában . . . 

Ez történt 1250-ben. Nyomban hozzá-
fogott B. Özséb hetedmagával egy kis temp-
lom és egy kis monostor építéséhez, nem 
messze a hármas barlangtól, a Szent Ke-
reszt tiszteletére, mely remeteségük egyet-
len kincse és vigasztalása volt, azután sorra 
látogatta a különböző remeteségeket, hisz 
Szent István idejétől kezdve mindig voltak 
remeték hazánkban (B. András, B. Bene-
dek, B. Vácz . . .), többek között járt a 
Pécs városától nem messze fekvő jakab-
hegyi monostorban is, hova Bertalan püs-
pök már 1225-ben telepített remetéket s 
közölte velük Isten akaratát . A remeték 
egyhangúlag őt választották meg a magány-
ból a közös szerzetesi életbe lépő, de azért 
továbbra is Remete Szíent Pál oltalma 
alatt maradó pálos Rend fejévé s 1256-ban 
az esztergomi nemzeti zsinaton B. Özséb 
már úgy írta alá magát az apátok között, 
mint Remete Szent Pál Rendjének Provinciális 
Perjele. 

Tudta azonban B. Özséb azt is, hogy a IV. 

1 Ehhez a szent helyhéz május 14-én és 28-án 
Sashegyi Sándor archeológus szákszerű kalauzo-
lásával zarándoklat indul Kolostorunkból (XI., 
Szent Gellért-rp. 2), hol jeletkezni lehet. Útikölt-
ség összesen 3-60 P. 

Lateráni Zsinat rendelkezése értelmében ú j 
Rendet alapítani a Szentszék engedélye nél-
kül nem lehet. Ezért 1262-ben néhány társá-
val elzarándokolt Rómába s IV. Orbán pápá-
tól jóváhagyást és megerősítést kért, valamint 
Szent Ágoston Reguláját. De kérése nem várt 
nehézségekbe ütközött. Alig hat éve volt 
ugyanis, hogy IV. Sándor pápa Szent Ágos-
ton Remetéi címen szerzetesi közösségbe 
fogta a Szent Ágoston Reguláját elfogadó 
reihetéket : teljesen fölöslegesnek látszott 
tehát egy új Rendet létesíteni Remete Szent 
Pál nevén, amikor ugyanazon Szabályokat 
akarják követni, mint Szent Ágoston Re-
metéi. A baj t csak súlyosbította az, hogy 
ezek a magyar remeték nem akartak kol-
duló Rend lenni, de viszont elegendő anyagi 
támaszuk sem volt, hogy a régi középkori 
elképzelés szerint rendes szerzetesi életet 
élhessenek. Nem sok hiányzott tehát, hogy 
a magyar Pálosrend már csirájában el-
pusztuljon. Ám ekkor az isteni Gondviselés 
Aquinói Szent Tamást adta segítségül B. 
Özséb mellé, ki a pápának legkedvesebb 
embere s az egész keresztény világ ünnepelt 
tudósa és félelmetes disputáló] a s egyben 
legalázatosabb szerzetese volt. Az ő hatal-
mas közbenjárására bízta rá a pápa egy 
magyar püspökre a pálosok ügyének kivizs-
gálását. Ez a magyar püspök Pál veszprémi 
püspök volt, kinek egyházmegyéje akkor 
Zalavártól egész Visegrádig terjedt s a 
legtöbb pálos remeteség hozzátartozott. 
Megvizsgálva tehát ezek anyagi helyzetét, 
valóban úgy találta, hogy nincs nagyon, 
miből megélniök s azért 1263-ban ideiglenes 
szabályokat írt elő nekik, míg végre aztán 
1308-ban meg nem kapták Szent Ágoston 
Szabályait. 

De ezt már B. Özséb nem érte meg. 
Amilyen alázatos, egyszerű, derűs és szent 
volt az élete, olyan volt a halála is. Beteg-
ágyánál ott szorongtak a környék összes 
remetéi s könnyezve hallgatták utolsó sza-
vait. Kérte őket, hogy szeressék a Rendet, 
szeressék Reguláját, szeressék fogadalmaikat, 
különösen a szent engedelmességet és szeressék 
egymást... Aztán megáldotta őket és Jé-
zus és Mária legszentebb nevével ajkán csön-
desen és sugárzó arccal szenderült el az 
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Ú r b a n : 1270 január 20-án, alig 70 éves 
korában, remetéskedésének 24-ik, rendfő-
nökségének 20-ik esztendejében ! 

Ott temették el Pilisszentkereszten . . . 
Tisztelete ősidőktől fogva megvolt s a 

Rend följegyzéseiben s a magyar egyházi 
irodalomban napjainkig kimutatható meg-
szakítás nélkül. Ám nyilvános szenttéava-
tása, illetve kultuszának elismertetése Ró-
mában még nem történt meg. Pedig ez 
VIII . Orbán pápa kanonizációs rendelke-
zése előtti időbe esvén, «kivételes módon» 
sokkal egyszerűbb és költségmentesebb fo-
lyamattal könnyen megvalósítható volna. 
Ami nemcsak a Pálosrendnek, hanem az 
egész magyarságnak is dicsőségére szol-
gálna ! 

Testvérem ! Ki megajándékoztál figyel-
meddel s végigolvastad ezt a kis életrajzot,1 

engedd meg, hogy kérjek Tőled valamit : 
toborozz egy kis gárdát ismerőseid köréből, 
vagy abban az egyesületben, melynek tagja 
vagy, Boldog Özséb szenttéavatása érdeké-
ben ! Csak egy névaláírásba kerül, semmi 
többe, melynek ívét hozzám elküldöd (Pá-
los Kolostor, Budapest, XI.). Hadd lássa 
Róma, hogy nemcsak a Pálosrendnek, ha-
nem az egyetemes magyar katolicizmusnak 
is óhaja Boldog Özsébnek nyilvános tisz-
telete s oltárainkon való megdicsőülése. 
Hiszem, hogy nem lesz hálátlan irántunk 
Özséb Atya s imájának erejét s pártfogásá-
nak vigasztalását mindnyájan érezni fog-
juk. És Ö meg fogja áldani és meg fogja segíteni 
a Trianon után újból elpusztult, de már újra-
éledő Magyarországot P. Gyéressy Ágoston. 

Pálos konfráterek 
Irta: Kisbáh Emil dr. (2) 

Hazánkban még a mohácsi vész előtti kor-
szakban kimutathatunk néhány pálos kon-
frátert . így «Vízaknai Andrást és nejét 
Annát, gyermekeiket, Ferencet és Margitot, 
valamint testvéreit, Gergelyt, Orbánt és 
Farkast s ezek gyermekeit». 1496-ban vette 
fel Péter, a pálosok rendfőnöke őket a Rend 

1 Lásd majd részletesebben P. Gyéressy Ágos-
ton : Boldog Özséb élete (sajtó alatt). 

konfraternitásába.1 Egy másik adat szerint 
Gergely rendfőnök Ferenc áldozópapot 
Nagyharsányból {altarista de Nagy-Harsán) 
1^08-ban a bajcsi monostorban részesítette 
Rendje privilégiumaiban s vet te föl a Rend 
konfraternitásába a Rend iránt tanúsí tot t 
áldozatos ragaszkodása jutalmául.2 

Perényi Imre nádor özvegye, Kanizsay 
Dorottya is a Renddel szemben tanús í to t t 
jóindulatáért és jótéteményeiért lett a Rend 
konfrátere. ő t 1521-ben avat ta a Rend tisz-
teletbeli tagjává Gergely rendfőnök. Már 
ősei is igen nagy érdemeket szereztek a Rend 
erkölcsi támogatása és anyagi megerősítése 
terén. Egyik őse, Kanizsay László alapította 
a Nagykanizsától délre eső pogányszent-
péterfalvai kolostort a Sztregench nevű dom-
bon még 1381 előtt. Kanizsay János fiai : 
János esztergomi nagyprépost, Miklós és 
István 1381-ben adományozták a kolostor-
nak «Sztrigench» falu ha tárá t s adományo-
zásukat Nagy Lajos királyunk, a pálosok 
nagy jótevője és tisztelője meg is erősítette.3 

A XIV. században Kanizsay Miklós három 
budai házát adta az örményesi pálosoknak, 
melyeknek hasznát ezek a következő század-
ban bérbeadás ú t j án élvezték.4 

A Rend támogatása terén azonban nem-
csak az Ö ősei, hanem férje és férj ének elődei 
is buzgón tevékenykedtek. A borsodmegyei 
újházi és a zemplénmegyei tőketerebesi mo-
nostor mind Perényi-alapítás. Az előbbit 
1408-ban alapította Perényi Imre comes. 
Perényi János és István pedig birtokot ado-
mányoztak a monostornak. Ezt az adomá-
nyozást Zsigmond király erősítette meg.5 

Az utóbbit, amelyet a B. Szűzről neveztek el, 

, 1 Dátum in domo nostra Coenobiali ad ho-
norem b. Laurentii martyris supra Budám fun-
data, 1496, 3—o die festi Penthecostes. Ez az 
oklevél a nógrádmegyei Zsély helységben a Zichy-
leveltár;ban van meg. V. ö. : Századok, 1869. évf., 
IX. fűzet, 592.1. és Magyar Sión, 1865, 583—599.11. 
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