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l ™ k e l u r a
e ! S Ü p á l r • ,mon°stort Nagy Lajos kirá-lyunk uralkodasa idején a bűnbánó ember töre-

S n k n Í a P . í t 0 t t a - ,E l e , f á n t hy Dezső fia, Mihály a 
S t ! r ^ r n e S d u r v a erőszakosságainak volt 
megtestesítője De nemcsak annak, haSem az élő 
Í S • ' 7 e F n a p o n a legmegátalkodottabb 
bunost is a Kegyelem útjára vezeti. Nem a nyitra-
megyei Felsoelefant kolostora az egyetlen, amelyet 
a kozepkor sötetnek gúnyolt szelleme emelt gátul, 
hogy megtörje a sötétség hatalmát e földön. 

Egy híján 1370-et írtak Urunk születése után, 
amikor Elefanthy Dezső fia, Mihály a kies helyen 
ioldeket, erdőket és malmokat adományozott a pálos 
remeteknek.1 Számtalan vétkéért és bűnéért fel-
ajánlja Istennek, amit Tőle kapott, A Teresztény 
rendfőnök parancsára csakhamar megtelepedett 
pálos remeték azután itt virágzó lelki kultúrát te-
remtettek. A bencések regulája, amely mint Nap 
fénylett a középkori szerzetesség egén, a pálosokat 
is az „imádkozzál és dolgozzál" elvének gyakorlati 
megvalósítására serkentette. így történt, hogy a 
léleküdítö csöndben fogant elmélkedésekbe merült 
remeték az imádságon és a szemlélődésen kívül 
áldásos gazdasági tevékenységet is fejtettek ki. 

Lelki téren vállalt munkásságukat alig egy fél-
század leforgása után V. Márton pápa elismerte 
azzal, hogy megengedte nekik a prédikálást, 
vagyis a hívek lelki vezetését.2 Az elefánti pá-
losokat már csak ezért is egyre több ajándékok-
kal és adománnyal támogatták a Felvidék birto-
kos családjai. Az alapító földesúr fia, ifj. Mihály 
folytatta atyja adományozó kedvét, különböző 
helyeken földeket, malmokat és szőlőt adva a ko-
lostornak.3 Melléje még mások is sorakoztak. így 
a kolostort a XIV. század végén a Baracskai-
Ugróczi fivérek, majd a ghymesi Forgáchok,4 

a XV. században a ghymesi Forgáchok nagysza-
bású adományain kívül Dobozi Bánffi Endréné, 
Korosi Pálné, Molnár Tamás nyitrai polgár, Her-
bolti Liptai Bálint, Vicsápi Sándor, Praznolchi 
Péter, Elefánthy Benedek adományai erősítet-
ték.5 A pálosoktól nyert lelki kegyelmekért és 
vigaszokért a gyarló ember anyagi viszonzással 
akarta háláját kifejezni. Miként láttuk, a XIV. 
és XV. században, de később is igen sokan gya-
rapították a kolostor vagyonát és birtokállomá-
nyát.6 Voltak azonban olyan szomszédaik is, akik 
nem riadtak vissza attól, hogy elvitassák az Is-

1 Acta Paulinorum Elefantiensium fasc. I. num. 2. 
Orsz. Ltár. 2 Konstanz 1417 dec. 28. Ad perpetuam rei memóriám 
kezdetű bulla. V*. ö. Eggerer, Fragmen panis corvi 189— 
191. 1. 

"Orsz. Ltár Dipl. Oszt. 6257, 6176, 6259. 
4 U. o. Kincst. oszt. A. P. E. 81. és Dipl. Oszt. 10.358. 
5 U. o. Kincst. oszt. A. P. E. fasc 7. num.; 53. — Dipl. 

oszt. 10.358, A. P. E. fasc. 7. num. 53. — Dipl. oszt. 
11356, 14.192. A. P. E. fasc. 15 num. 5. és Benger Anna-
les ord. L. 2. C. 12. . 

6 Kisapponyi Csuklasz Pál, Zuzan Kristóf János s 
a lévai vár kormányzói. 

ten dicsőségére szentelt javakat. Ezekkel hosszú 
pörösködésekre került a sor. De akadtak, akik 
fegyveresen zaklatták őket, így például a morva 
husziták. Velük szemben már nemcsak a kör-
nyék földesurai, hanem még a király is segítsé-
gükre sietett. 

A reformáció terjedésével megváltozott a hely-
zet. Egyre több lett a támadó, és kevesebb a vé-
delem. Az elefánti hős perjelek azonban mindent 
elkövettek, hogy az erőszakoskodások ellen meg-
védjék a kolostort és a hozzátartozó birtokokat. 
A folytonos berontások és birtokpusztítások kö-
zött a legérdekesebb a század hírhedt cape-rabe 
alakjának, gyarmathi Balassa Menyhártnak kí-
sérlete. Erőszakkal elvitette egyik harangjukat 
s azt limes polgárainak akarta eladatni, majd pe-
dig ágyúnak beolvasztani. A szent hely fölött őr-
ködő Gondviselés azonban keresztülhúzta számí-
tásait.7 

Még nagyobb veszélyek vártak a pálosokra 
a török hódítás elönyomulásával. Kolostorukat 
egyre több ízben fenyegette portyázás közben a 
török s bár nem pusztította el, a XVI század 
végén mégis jónak látták, hogy elhagyják Felső-
elefántot. Pedig a kolostor a század folya-
mán még éppen fekvése miatt a rendi kincsek 
rejtekhelye volt. Idehordták a budaszentlörinci 
monostor kincseinek egy részét, amit nem vihet-
tek már Lepoglavára. Irodalmi kincseink közül 
például a Jordánszky-kódexet őrizték itt. Innen 
került Nagyszombatba, Jordánszky Elek püspök 
tulajdonába. Az atyák tehát a XVI. század vé-
géig kitartottak. Ekkor azután bérbeadták kolos-
torukat minden tartozékával együtt a tudós Mos-
sóczy Zakariás váci püspöknek, aki ezért 114/ 
forint bért küldött Máriavölgybe a vikáriusnak.8 

Ide menekültek tehát az elefánti pálosok. Kolos-
toruk pedig belekerült a század hatalmaskodói-
nak birtokpolitikái, birtokharácsolási sodrába. 
Hol a Forgáchok, hol a Tapolcsányiak, majd Illés-
házy és mások zálogosítják el birtokait és jövedel-
meit az Apponyiaknak, a Vízkeletieknek és má-
soknak.9 A pálosok megismételt tiltakozása egy-
előre természetesen eredménytelen maradt. Szen-
vedett kárukért a hithű katolikus felvidéki csa-
ládok kisebb-nagyobb adományaikkal kárpótol-
ták őket a békésebb századokban.10 Innen érthető, 
hogy a pálosok e kolostorának vagyoni helyze-
tében a reformáció és a török háborúk viharai 
nem okoztak oly nagy kárt, mint más délibb fek-
vésű réndházuknak. 

Oka ennek még az is, hogy a pálos remeték, 
mihelyt alkalom nyílt, rögtön visszatértek Felső-
elefántra. A XVII. században tudomásunk is 
van arról, hogy már ők védték meg kolostoru-
kat a törökkel szemben. így 1663-ban, amikor na-
gyobb portyázó csapat vette körül a várszerűen 
megerősített kolostort, á vitéz vikárius, Nagy 
Miklós kicsiny fegyveres csapatával fölvette a 

7 Nyitramegyei kápt. Ltár III. 195. 1. és U. o. Pr. 3. 
p. 195. — V. ö. Mittuch József, Felsőelefánt 65. 1. 

8 U. o. Nyitram. kápt. Ltár XVIII. 119. — V. ö. Mit-
tuch i. m. 

9 U. o. T. 44. F. 495. — VI. 8. 59. — 53. 8. és 1855. 
— V. ö. Mittuch i. m. 78—80. 1. 

10 Horváth Ágost és Bencz György földadománvai. 
(V. ö. Mittuch i. m. 78. 1. és Orsz. Ltár A. P. E. fasC. 
58.) — Elefánthy Pál, Ghymesi Forgách Miklósné és 
leányai, Beszterczei Miklós kanonok stb.) Orsz. Ltár A. 
P. É. fasc. 4. num. 13. — fasc. 68. — Mittuch i. m. 851. 
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küzdelmet. Az újabb meg újabb támadások miatt 
azonban a kolostor lakóinak száma erősen meg-
csökkent. Egy újabb ellenséges támadás alkalmá-
val már csupán a vikárius és néhány szolga 
védte a kolostort. Nem is csoda, hogy ezúttal si-
került a török szándéka. Elfoglalta a kolostort, ki-
rabolta, de a rejtekhelyéről elöhurcolt vikáriust és 
embereit, nyilván hősiességükért, szabadon bocsá-
totta.11 

A nagy felszabadító hadjárat után, amikor már 
Buda is felszabadult a török iga alól, a pálosok 
felsöelefánti kolostorukat újraépítették. Néhány 
békés esztendő elegendő volt ahhoz, hogy a hit-
élet és a gazdasági tevékenység ú j ra a régi ke-
rékvágásba zökkenjen. Csakhamar a szomszédos 
Zo&or-hegyen letelepített kamalduliakkal meleg 
barátságba kerültek.12 Komoly szellemi érintke-
zés támadt itt a két rend között. E r re vall az a 
sok könyv, amely á pálosok elefánti könyvtá-
rába a zobori kamalduliaktól származott át. Az 
elefánti kolostor ezekben az években ismét nagy-
jelentőségű őrhelye lett a pálosoknak. Népszerű-
ségüket és megbecsülésüket biztosította az az ál-
dozatos hősiesség, amellyel a török háborúk ide-
jén vállalták a pasztorálással és különösen a pes-
tises betegek ápolásával járó küzdelmeket, veszé-
lyeket. 

Személyes továbbképzésükről sem feledkeztek 
meg, hogy annál nagyobb eredménnyel munkál-
kodhassanak az Űr szőlejében. Egy ideig itt volt 
az 1530-ban Sajóládról áthelyezett noviciátusuk. 
Majd a magasabb teológiai stúdiumok kerültek 
hosszabb-rövidebb ideig Elefántra. A kolostor 
jelentőségét bizonyítja az a körülmény is, hogy itt 
tartották az első magyar tartományi választó-
káptalanjukat 1701-ben. Ezen kívül még kétszer 
tartották itt a század folyamán káptalanjukat. 
(1717 és 1744.)13 

Néhány békés esztendő után azonban újból 
vészfelhők tornyosultak . . . , II. Rákóczi Ferenc 
szabadságharcának felhői. Két ízben is komoly 
veszedelem fenyegette őket. 1705-ben Wohlmuth 
Bernát perjelt a nyitrai várkapitány árulás vád-
jával illette. Agyon is akarta lövetni ezért a per-
jelt és a kolostort földig romboltatni. A tervezett 
gaztett csak a nyitrai püspök erélyes' közbenjá-
rására maradt el, aki egyébként a napnál is fé-
nyesebben igazolta a perjel ártatlanságát. 1708-
ban újból az események sodrába kerültek. 
A Nyitra várát ostromló császári tábornok^ 
Pá l f fy Miklós a zobori és az elefánti kolostorra 
zúdította rác seregeit. Szörnyű pusztítást vittek 
ezek a rác hordák végbe. Az ott rejtekező nemes 
asszonyokat megbecstelenítették, a szerzeteseket 
félig agyonverték, a kolostort kirabolták. Az 
éppen nem messze táborozó Ocskay László ku-
ruc brigadéros pedig veszni hagyta a kolostort 
és népét! A barátok hasztalan várták segítségét. 
Mit sejtették szegények, hogy a magyar szabad-
ság Júdása már fölkészült az árulásra, s hogy 
annak megpecsételésére éppen az elefánti kolos-
tort választotta ki!? S a szomorú emlékű peresz-
lényi sík, ahol Ocskay árulásának utolsó fejezete 

11 Benger, Annales ord. 44—48 1. 
12 Zoboron a kamalduliak számára b. Jaklin Miklós 

alapított kolostort, illetőleg remeteséget. Y. ö. Rupp. i. m. 
2. 631. 1. 

13 Benger i. m. 467, 517. 1. 

ment végbe, szintén nincs messze a kolostortol. 
A pálosok, bár rendfönökeik semlegességre in-

tették őket, mégis, mint igaz magyarok inkább a 
kurucokhoz húztak, semmint a labancokhoz. Ezt 
Rákóczi táborában is felismertek. E r r e vall groí 
Esterházy Antalnak, a Fejedelem tabornokanak 
1710-ben Tapolcsányban kiállított, írásos enge. 
délye, melynek értelmében a pálosoknak szabad 
iövést-menést biztosított az országban.10^ 

A kolostor épülete annyi viszontagság utan 
a XVIII . század végén alakult ki a maga teljes-
ségében. 1774-ben már kétemeletesre húzták fel. 
Különösen azonban templomát alakították at 
nagy gonddal. Belsejét f reskókkal díszítettek s 
a kiváló férfiak hamvait rejtő sírokat megújítot-
ták. Ekkor építették a kórusra vezető erős tölgy-
falépcsőt s a hétváltozatú orgonát is rendbeho-
zatták. A templom tornyát rézzel fedték, kereszt-
jét pedig bearanyoztatták. Művészi szószéke es 
remekbefaragott márvány oltárai valóban mél-
tóvá tették templomukat azután arra, hogy a pá-
losok pompás templomai között fény és gazdag-
ság tekintetében rangsorban a harmadik helyet 
foglalja el.16 Éár , hogy a kolostor mellett _épült 
Fájdalmas Szűzről nevezett kápolnát az idö vas-
foga teljesen eltüntette. Erről nem is igen tu-
dunk mást, mint azt, hogy létezett.17 

íme, így avatták a pálosok lelkes és áldozatos 
munkájukkal Felsőelefántot Istennek^ szentelt 
hellyé. A kolostor múlt ja azonban II . József erő-
szakos rendeletével megszűnik, s ma már csak a 
templom hirdeti, hogy körülbelül százötven esz-
tendővel ezelőtt még az egyetlen magyar alapí-
tású szerzetesrend buzgólkodott itt Isten dicső-
ségére az emberek szellemi s anyagi hasznának 
előmozdításán. 

t* U. o. 381. 1. 
15 Orsz. Ltár. A. P. E. fasc. 67. 
16 Canon, visit. 1758 márc. 22. Nyitrai kápt. Ltár. 
17 Plébániai jegyzőkönyv. V. ö. Mittuch i. m. 

M. dr. Nagy Győry Kata: 

Aratáskor 
Csendes júliusi est borult a Körös-partra. 

Tarka-kendös kis libapásztorok már rég elhaj-
tották libáikat, a halászok is behúzódtak guny-
hóikba a szúnyogok elöl, már csak itt-ott füstö-
lög a felfordított bográcsok mellett a parázs. Az 
egész tájnak altató dalt zümmögnek a par t i fűz-
fák. 

Túl a töltésen még csendesebb minden; ebbe a 
nagy csendbe valami gyászos motívum vegyül. 
Hiába kezdik meg vidám esti muzsikájukat a 
tücskök, hiába tercelnek rá a par t i békák, — 
mégis úgy érzem, hogy az egész természet bána-
tosan hallgat. Előbukkan a telihold, széles mo-
sollyal köszönti az alvó vidéket, ezüst sugarai-
val simogatja végig a búzatáblákat. De ma simo-
gatására nem borulnak álmosan egymásra a teli 
kalászok. Ma este nem akar aludni itt senki, ma 
este búcsúeste van; búcsúznak az érett kalászok. 
Holnap kezdődik az aratás. 

A búzatáblák lakói is valami rosszat sejtenek. 
A für jmama féltő gonddal t akarga t ja be kis csi-
béit, — mi lesz velünk holnap, — holnap este 
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