
Velasquez: Holló hoz kenyeret Remete Szent Pálnak és, Remete Szent-Antalnak. 
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Remete Szent Pál élete 
(228—341) 

Ugyan ki lehet ez az ismeretlen egyip-
tomi anakoréta, ki az ősegyház első századai-
nak véres homályából bukkan elő egy pil-
lanatra, mint valami rejtélyes obeliszk a si-
vatagban, melynek csaknem egy századig 
lakója volt s rég betemette volna a feledés 
pora, ha Nyugat egyik halhatatlan egyház-
atyja , Szent Jeromos, klasszikus életrajzá-
ban meg nem örökíti őt számunkra? Csak 
egy pillanatra tűnik elénk a thébai puszták-
nak ez a csodálatos remetéje az ősegyház 
első századainak véres homályából, de ez 
éppen *elég arra, hogy megértsük a róla el-
nevezett magyar pálosok mélységes tiszte-
letét Szent Pátr iárkájuk iránt, kinek gyö-
nyörű példája ott ragyogott a pilisi erdők 
áhítatos magányában. 

Olyan keveset tudunk róla, de ez is olyan 
sokat mond ! Keresztény, gazdag és nemes 
szülők gyermeke volt, kik nagy gonddal 
nevelték. Ám 15 éves korában, korán árva-
ságra ju tot t . A nagy örökségen nővérével 
osztozott, kinek kapzsi és pogány férje az 
egész vagyont akarta. Fenyegetődzött, hogy 
keresztény hite miat t följelenti sógorát a 
pogány hatóságoknál, hol sorsa nem lett 
volna kétséges. Décius császár újból a leg-
vadabb üldözést zúdította Krisztus fiatal 
Egyházára. Meg akarta csinálni azt, amit 
gonoszságban kiváló elődei (Néró) nem tud-
tak megcsinálni: hogy a kereszténységet 
írmagostul kiirtsa. Újból munkába álltak 
hát a hóhérok. A kínpadokat friss vér fes-
te t te pirosra. A bakók belefáradtak a soro-
zatoskivégzésekbe. Az arénák porondja vad-
állatok ordításától harsogott, melyeknél csak 
az ember tud szörnyűbb és vérengzőbb lenni... 

I f jú Pálunk megrettenve sógora gyilkos 
kapzsiságától, egyik távolabbi villájába vo-
nult s mikor i t t sem volt biztonságban, ne-
hogy vére rokona kezéhez tapadjon, a pusz-
tába rejtőzött. Mint egykor a Szentcsalád 
Egyiptomban bolyongott száműzötten,várva 
a vihar lecsillapultát, míg hazatérhet, úgy 
fu to t t ő is gyilkosainak szemei elől a thébai 
sivatagba, mely nagy, mély és magányos, 
mint az emberi lélek . . . 

Bizonyára maga sem gondolta, hogy a 
lármás és bűnös világ kapuja örökre bezárul 
mögötte s ő a puszta rabja lesz haláláig. 
De amint egyre beljebb hatolt a végtelenség 
csendjébe, egyre jobban megfogta nemes lel-
két annak határtalan nyugalma és szépsége. 
Beleszeretett a magányos pusztába s többé 
ki nem mozdult onnan. Ugyan mit adhatot t 
volna neki a világ, amikor a puszta Isten 

mérhetetlen titkairól beszélt s a csillag-
fényes éjszakák áldott békéjét semmi, de 
semmi sem zavarta. A friss forrásvíz és a 
datolyapálma testének éhségét és szomjú-
ságát csillapította, míg lelkének Istenre éh-
ségét és szomjúságát az imádság és az ön-
sanyargátás enyhítette. így élt 24 éves ko-
rától kezdve csaknem 90 éven keresztül 
Krisztusban elrejtve, mint aki — Szent Pál 
apostol szavaival szólva — meghalt egészen 
a világnak s egyedül az Űrnak él. Nagy és 
nagyszerű élet volt ez, bár a világ szemében 
föl sem tűnt , észre sem vette. És semmit 
sem tudtunk volna meg belőle, ha Isten 
csodálatosképen föl nem tár ja előttünk. 

* 

Ugyanezidőtájt élt az egyiptomi pusztá-
ban Bemete Szent Antal is, kinek csodákkal 
tündöklő élete számos tisztelőt vonzott maga 
köré. Nem csoda hát, ha a hiúság ördöge 
egyszer annyira közel tudot t férkőzni hozzá, 
hogy már elhitette vele, tökéletlen tanítvá-
nyainak seregét látva, hogy az egész pusz-
tában ő a legszentebb. Ám Isten álmában 
figyelmeztette, hogy téved s ha igazi szentsé-
get akar látni, keresse föl Bemete Szent Pált, 
ki nem messze él tőle egy barlangban. Szent 
Antal haladéktalanul útra kelt reggel s három 
napi kalandos út után rátalált Szent Pálra. 

A vele való beszélgetés egyike a hagio-
gráfia és az irodalom remekeinek. Szent Je-
romos jegyezte föl geniális tollával. Ezen a 
beszélgetésen át pillanthatunk bele mélyen 
Bemete Szent Pál nagy lelkébe, melyet a 
csaknem száz éves magány tökéletesen ki-
csiszolttá, kiegyensúlyozottá, szinte ember-
fölöttivé, mégis mélységesén emberivé tet t . 
Hosszú, önkéntes számkivetése alatt nem ve-
szítette el érdeklődését a földi dolgok iránt, ma-
gánya nem változtatta emberkerülővé, világ-
gyűlölővé. Első kérdése Bemete Szent Antal-
tól az, hogy tűrhetőbb-e az emberek sorsa a 
világban, véget ért-e már a pokoli vihar (az ül-
dözésekre céloz) s épülnek-e új házak a régi vá-
rosokban? S úgy elmerülnek a beszélgetésbe, 
hogy észre sem veszik az órák fürge futását. 

Egyik kedves epizód az, mikor a holló-
hozta kenyér miatt nem tud dűlőre jutni a 
két szent öreg, hogy melyik szegje meg előbb. 

Pál azt mondja : 
— Te vagy a vendég, Neked kell ! 
Antal azt mondja : 
— Te vagy az idősebb, Neked kell! 
így szerénykednek egész estig, akkor az-

tán úgy oldják meg ezt a súlyos problémát, 
hogy mind a kettő kezébe veszi a cipó két 
végét s egyszerre törik le a maguk porció-
ját . Azután hálát adva Istennek, az egé^z 
éjszakát imában töltik. 
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Mikor a nap fölkel, Remete Szent Pál 
arra kéri remetetársát, Szent Antalt, hogy 
mivel halálát érzi közeledni, hozzá el neki 
Szent Athanáz köpenyét s abba temesse el. 
Remete Szent Antal sírva fakad, hogy miért 
akar ja ily hamar itthagyni a földön, kit csak 
oly rövid idő óta ismer, vagy miért nem 
viszi magával az égbe . . . De megértve Isten 
akaratát , elmegy s hazaérve, tanítványai-
nak tiszteletteljes kérdésére, hol volt három 
napig s hová siet Athanáz köpenyével, kur-
tán azt válaszolja : Van ideje a hallgatás-
nak és van ideje a beszélgetésnek; azzal 
faképnél hagyja őket s ahogy csak' öreg 
lábai bírják, iparkodik vissza. 

Ám bármilyen gyorsan teszi is meg az 
uta t oda, Remete Szent Pál t már halva 
találja, kimondhatatlan bánatára . Imádság 
közben halt meg — gyönyörű ha lá l ! — az 
ősegyház Orante alakjában, kiterjesztett ka-
rokkal, égre emelt arccal, térdenállva. Elő-
ször ugyan még abban reménykedett , hogy 
él s melléje térdelt, de mikor nem hallotta 
szokásos fohászkodásait, lát ta, hogy meg-
halt. Nagy sírva terí tet te ki a barlang 
előtt, majd mikor azon töprengett , hogyan 
is ásson sírt neki, nem lévén ásója, egy-
szerre két oroszlán rohant elő fájdalmas bő-
géssel a sivatagból s a holttest előtt feltúr-
ták a földet, melybe Szent Antal aztán keresz-
tény imákat és énekeket mondva, eltemette 
a puszta legnagyobb Szentjét, Remete Pált . 

íme, éz a szürkeségében is ragyogó élet ! 
Mely méltán bűvölte meg a pilisi erdők első 
magyar remetéit, kik az ő fiainak, pálosok 
nak nevezték magukat , hogy az ő Istenbe 
merült, szent és csodálatos életét mindenkor 
példakép állítsák maguk és utódaik elé. 

Remete Szent Pál 
egyháztörténelmi hatása 
Irta :*Dr. Hadas Zoltán 

Remete Szent Pál élete a III . század 
folyamán és a IV. század első felében zaj-
lott le. Talán helyesebb volna az a kifejezés, 
hogy lepergett az élete, mivel a kezdeti 
hullámzásoktól és riadalmaktól eltekintve, 

inkább úgy telt el, mint ahogy az imádkozó 
ujjai között leperegnek a rózsafüzér szemei. 
Életének javarészét ügyanis az egyiptomi 
Thaebais közelében, a nubiai sivatag kiet-
len pusztaságában és re j te t t barlangjaiban 
töltötte. Először csak keresztény hite miat t 
menekült az üldöző Decius császár elől. 
Sógora azonban, feljelentésével, gondosko-
dott arról, hogy vissza ne térhessen s ily 
módon gazdátlanul marad t vagyonát meg-
kaparinthassa. A kényszerű menekülésből 
azonban megelégedett és az elragadtatásv 
mámoráig felcsapó boldog remeteélet fejlő-
dött ki. Hosszú életét úgyszólván állandóan 
imádságban, elmélkedésben és virrasztás-
ban töltötte, s mint ahogy Szent Jeromos 
írja, ruhá já t pálmaháncsból r ó t t a ' össze, 
élelméről pedig az Úr gondoskodott, mint 
egykoron Illés prófétáéról : naponta holló 
hozott neki kenyeret szent visszavonult-
ságába. . 

Szent Jeromos leírása szerint hosszú év-
tizedekig élt Szent Pál teljes magányosság-
ban és csupán élete vége felé fedezte fel 
rejtekhelyét Remete Szent Antal égi út-
muta tás nyomán. De egyáltalán csodának 
kell-e ta r tanunk, hogy ezek az Istentől át-
hevült lelkek még a nagy távolságból is meg-
sejtik egymás tartózkodási helyét? Hiszen 
az imádkozó lélek kisugárzása van olyan 
érzékeny, mint az emberi kéz által össze-
állított szeizmográf vagy egy rádiókészülék. 
Amikor Remete Szent Antal föllelte tar-
tózkodási helyét, akkor Antal már nem volt 
egészen egyedül, hanem többen is melléje 
szegődtek és taní tására vár tak . Minden-
esetre Remete Szent Pál részben elsősége, 
másrészt pedig erre a kis közösségre gya-
korolt indítása folytán megérdemli az «első 
remete» vagy a «princeps vi tae mona-
sticae», «a szerzetesi élet fejedelmének» a 
nevét, amellyel életrajzírói valamennyien 
kitüntetik. Hiszen példája mellett, amely 
további erős hullámokat adot t a remeteség 
kezdő tüneteinek, abban lá t juk jelentőségét, 
hogy ez a hatalmas társadalmi jelenség 
éppen az ő fogékony lelkében hozta az első 
haj tásokat . 

Hamarosan ugyanis már valósággal be-
láthatat lan volt azoknak a száma, akik a 
pusztába elvonulva töl töt ték le egész életü-
ket. A IV. század második felében egész 
Egyiptom szinte hemzsegett a hatalmas 
remetecsoportoktól. Közöt tük leghíresebbek 
voltak a nitriai és a sketisi telepek a mai 
Sidi el Barrani vidékén. Közép-Egyiptom-
ban Oxyrynchus (a mai Belmesa) lett a 
remeteség központjává, ahol mintegy 20.000 
férfi és nő egymástól elkülönülve, élte remete-
életét. Hata lmas volt még az arsinoei, más-
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