
monostorra a régészeti kutatások megindítása előtt. A feltáró munkák - sajnos
befejezetlenül abbamaradtak, s így továbbra is a föld mélye rejti az egyetlen
magyar eredetű szerzetesrend, a pálosok első monostorának jelentős maradványait,
melyek között valahol ott nyugszik Warsányi István pálos szerzetesnek a rnonos
tor alapításáról szóló, kőbe vésett, szép, hexameteres verse is:

Egykor az úttalan pusztáknak útjain járva
Nagy hegyek alján kis kunyhókban laktak atyáink,
S barlangok rejtették őket el a világtól.
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 forrásból [akadoznak;
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Megdarált margaréták lisztje
üzente nekem a telet,
masinám motorja begyújtva ;
elhagylak benneteket.

Ne tántorogjatok világgá mégse!
ha lenyomatában is szakadék
életünk fölött suhan az angyal
s ezüst-zsilettj ét pengetve zenél.

Mert szabadságom már
szárnyával megtoldva!
elhagylak benneteket,
kaptam egy égi megbízást:
festeném be a mennyeket.

NAGY GAspAR
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