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Pálos remeték Portugáliában. A portugál 
pálosok renddé szerveződésének első lépései

A pálos rend portugál tartományáról a legutolsó modern, tudományos igé-
nyű feldolgozás Kisbán Emil tollából jelent meg magyarul 1938-ban.1 Mun-
kája elkészítése során javarészt  a barokk pálos történetírók munkájára tá-
maszkodott, amelyek adatközlései ma sem mellőzhetőek. A pálos történész,
P. Janusz Zbudniewek OSPPE kutatásai újabb forrásokkal gazdagították a
portugál–magyar pálos kapcsolatok bemutatását.2 A portugál levéltárak pá-
los vonatkozású anyagainak jelentős része a közelmúltban jelent meg. Ezek
alapján már nemcsak az egyes luzitániai pálos kolostorok nevét ismerjük,
hanem a  hozzájuk  kapcsolódó  történelmi  események  néhány  részletét  is.
Ezekből kirajzolódik az egyes házak története,3 az alapítók és a remeték egy-
máshoz való viszonya, a közösségeknek a helyi szerzetesrendek között el-
foglalt pozíciója,4 a XIV–XV. század során a mindenkori királyi udvar jóin-
dulatú  és  kiemelkedőnek  tekinthető  pártfogása,  valamint  a  remetéknek  a
helyi püspökhöz fűződő viszonya.5 A cikk a renddé szerveződés első lépése-
it foglalja össze.

A REMETEÉLET KEZDETEI AZ ÉVORAI EGYHÁZMEGYÉBEN

XIII. Gergely pápa,6 amikor a portugál pálosok − egyelőre előlegezzük meg
ezt az elnevezést − hozzá fordultak, kérve, hagyja jóvá kongregációjukat,

1 KISBÁN E., A magyar pálosrend története I (Budapest 1938) 64-67. 
2 ZBUDNIEWEK, J.,  Rodziny Zakonne Paulinów w zachodniej Europie, in  Studia Claromontana 3

(1982) 283-317. 
3 VASCONCELOS E SOUSA, B., Ordens religiosas em Portugal: das origens a Trento – Guia históri-

co (Lisboa 2005) 128-148. 
4 DE OLIVEIRA SANTOS, L. F., As Ordens Religiosas na Diocese de Évora 1165–1540, in Eboren-

sia 39-40 (2007) 185-201.
5 DE OLIVEIRA SANTOS 188.
6 1572–1585.
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egy huszonhét kérdésből álló összeállításban érdeklődött a rend felől. Az el-
ső kérdése az volt, vajon ki, illetve kik és mikor alapították őket. „Őfelsége
parancsára Portugália történetírásban legtudósabb doktorait kérdezték meg;
ezek válaszaiban bőséges információt találunk majdnem mind a huszonhét
feltett kérdésre, csupán csak az elsőre nem. Így hát, kellő tisztelettel és a
szükséges  formában,  Őszentségének azt  válaszolták,  hogy csupán Isten a
megmondhatója,  hogy  kik  voltak,  akik  a  remete  életet  elkezdték
közöttünk.”7 A XVIII. század közepén íródott munkát tovább böngészve lát-
hatjuk, hogy a szerző többféle hagyományt ismertet, amely portugáliai re-
meték életéről számol be, nem kevesebbet állítva, mint hogy a remeteség
életformája  egyenesen  Portugáliából  ered,  a  Kr.  u.  II.  századból.  Említi
Szent Mancius mártírt, aki az első remetéket a Serra de Ossára küldte. Ezt a
véleményt a történettudomány jelenleg nem osztja.8 A források olvasásának
folytatása közben az az érzésünk támad, hogy mind a katolikus hit, mind a
remeteélet legkiválóbb bajnokai a portugálok voltak. E szokatlanul nagy ön-
tudat megjelenéséhez hozzájárulhatott az a tény, hogy a portugálok a XV–
XVI. század folyamán nagy bátorsággal és kifinomult hajózási tudományuk-
kal nemcsak a tengerek és az ismeretlen vidékek felfedezésében jártak élen,
hanem a nyomukban következő hódításban és a kínálkozó kereskedelmi le-
hetőségek kiaknázásában is. 

Az alentejói tartomány remetéit illetően, a legelfogadottabb hagyomány
szerint 1220 körül Egyed, Benedek, Lázár és Ábrahám nevű remeték éltek
az Ossa-hegyen, mégpedig az északi részén Egyed, a patak környékén Bene-
dek, Lázár az Infante-völgy erdeiben, és Ábrahám a később róla elnevezett
völgyben.9 A róluk szóló híradás minden valószínűség szerint egy valóban
középkori eredetű szájhagyomány rögzítése, amely bizonyos földrajzi elne-
vezések  magyarázatául  szolgál.  Ezt  az  információt  öltözteti  tudományos
köntösbe a barokk kori történetírás. A dokumentált és ezért elfogadott, azaz
valóban létezőként elkönyvelt remeték közé  tartozik Fernando Anes lovag
és káplánja, Ruggero atya a XII–XIII. század fordulójáról; a XIV–XV. szá-
zad fordulóján Mendo Gomes de Seabra lovag és Johannes Fernandez, Serra
de Ossa-i elöljáró, továbbá utódja, Johannes Anes10 a XV. században, vala-
mint Antonius Proёs11 és Matthaeus.12 Némelyikük, úgy tűnik, maga is alapí-
tott remeteséget, mások csupán a meglévő élére álltak.

7 DE SANTO ANTONIO, H., Chronica dos Eremitas da Serra de Ossa (Lisboa 1745) 125-126. 
8 MATTOSO, J.,  Eremiti Paolini Portoghesi, in  Dizionario degli Instituti di perfezione III (ed. G.

Pelliccia – G. Rocca; Roma 1976) 1195-1199. 
9 AB INCARNATIONE, T., Historia ecclesiae Lusitanae (Coimbra 1762) 256-257.
10 MATTOSO 1195-1199. 
11 EGGERER,  A.,  Fragmen  panis  corvi  protoeremitici reliquiae  annalium  eremicoenobiticorum

Ordinis Fratrum Eremitarum Sancti Pauli primi Eremitae… (Viennae 1663) 304. 
12 VASCONCELOS E SOUSA 138.
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„1366-ban Gil Alfonso, Dom Fernando herceg hűbérese, és felesége, Má-
ria, mindketten Estremoz lakói, több épületet és földeket adományoztak Má-
ténak és szegénységben élő társainak.”13 Ez az információ a legkorábbi írá-
sos dokumentum a Serra de Ossa hegyen élő remetékre vonatkozóan. 

1374-ben Ferdinánd király pártfogó oklevelet bocsátott ki Johannes Fer-
nandes és minden más, a Serra de Ossán élő remete számára.14 Ugyanez a
Johannes Fernandes 1376-ban személyesen ment XI. Gergely pápához, hogy
kérelmezze az Ibériai-félszigeten  élő remeték viszonyainak rendezését.  A
pápa 1376. július 25-én kelt ügylevele, melynek pontos szövege ma sajnos
nem áll rendelkezésünkre, Johannes Fernandest, Johannes Peres klerikust,
Vasco Peres de Avizt és Johannes Dominicus Sepelerót szólítja meg, akik az
Évorai, Bragai, Leóni, ill. Portói Egyházmegyék remetéi voltak.15 Ezt a köz-
lést,  különösen a hozzáfűzött magyarázat alapján, miszerint az az említett
egyházmegyék remetéi között fennálló összeköttetés bizonyítéka, nyugodtan
hamisításnak tekinthetnénk. Ám „1378-ban a pápa megbízásából a coimbrai
püspök vizitálja a Serra de Ossa remetéit.  A vizitáció dokumentuma nem
maradt fenn. Azt rögzítette, hogy a remeték példás életet élnek négyfős kö-
zösségekben. A vizitátor kívánsága, hogy a remeteségek létszámát mihama-
rabb tíz főre növeljék.”16 Szerencsés módon az újabb kutatás a nagyközön-
ség  számára  feltárta  az  1378-ban  történt  vizitáció  eredményét  rögzítő
dokumentumot. Megtudjuk belőle, hogy Dom Petrus Tenório coimbrai püs-
pök, Dom Johannes de Castro tui püspök és Vasco Domingues bragai ének-
lőkanonok a felelősek a királyság területén lévő minden szegény remete éle-
tének  és  szokásainak  felderítéséért.  A  megbízást  Tenório  püspök  utóda,
Dom Johannes teljesítette, Guilherme Carbonel lisszaboni helynök és Mem
Peres  évorai  éneklőkanonok  közreműködésével.  A  jelentést  Vasco
Domingues foglalta írásba a pápa számára.17

Az oklevél megfogalmazása meglehetősen érdekes. Némelyik alanyhoz,
egy-egy személynévhez többes számú igealakot alkalmaztak, látszólag kö-
vetkezetlenül, míg más esetekben egy személy nevéhez a megfelelő, egyes
számú igealakot. A látszólagos következetlenségekre az alábbiak szolgálhat-
nak magyarázatul. Az 1. mellékletben szereplő jelentés tanúsága szerint Jo-
hannes Fernandes18 Ossa hegyi remete létezése és társai között betöltött ve-
zető szerepe tehát  vitathatatlan.  Hosszúra nyúló „élete  során elérte,  hogy
Ferdinánd, I. János és Duarte király megújítsa a Serra de Ossa-i remeték pri-

13 Uo. 134.
14 Uo.
15 DE SANTO ANTONIO 143.
16 ZBUDNIEWEK 283-317.
17 FRANCO, J. E. (ed.), O esplendor da austeridade (Lisboa 2011) 53. Lásd: 1. melléklet.
18 VASCONCELOS E SOUSA 130. Johannes Fernandes 1376 és 1434 között Serra de Ossa elöljárója.
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vilégiumait  és  királyi  támogatottságát  tartalmazó  kiváltságleveleket.”19

Ugyancsak kétségtelen, hogy létezett állandó jellegű és bizonyos – nem jogi
értelemben vett  − stabilitással rendelkező remeték közössége.  A Serra de
Ossa-i  Szent  Pál-monostor  megalapítását  az  első  adományozás  évéhez,
1366-hoz szokás kötni, bár a hagyomány ismer több már korábban ott élő
remetét is. A vizitációról szóló jelentésből kiderül, hogy első helyen a Serra
de Ossa remetéit említik, talán mert ott lakott Johannes Fernandes és még öt
társa. Ez a legnépesebb telep. Létszám tekintetében a második legjelentő-
sebb a négyfős montemayori remeteség, továbbá ketten egy kápolnában lak-
nak. Más három helyen is élnek remeték, de nekik csak a vezetőiket említi
az oklevél. Erre utal az egyetlen név után alkalmazott többes számú igealak.
Ez utóbbi három helyen nem biztos, hogy jártak a vizitátorok, különben ért-
hetetlen volna, miért nem sorolják fel a többiek nevét, mint az előző házak
esetében.  A látogatás fő szempontja a rendelkezésre álló javak vizsgálata
mellett az igazhitűség, az ott élők ortodoxiájának, egyházhűségének a meg-
állapítása volt, amint az kitűnik az alkalmazott szófordulatokból. A látoga-
tást végző méltóságok megelégedéssel és dicsérettel nyilatkoznak erről. Sze-
génységükhöz méltóan kétkezi munkából tartják fent magukat, példás életet
élnek. Nem esik szó azonban szabályzatról,  rendelkezésről,  amely keretet
adna közös életüknek. Nem tudjuk, hogyan jelölték ki az elöljárókat. Nem
lehetetlen, hogy a remeteség alapítója vagy legelőkelőbb tagja töltötte be ezt
a szerepet. 

Az igazhitűség megállapítása lényeges kérdés. A XIV. század végének
zavaros egyházi viszonyai között talán ennek a ténynek van a legnagyobb
jelentősége. Elsősorban, bármilyen meglepő is, nem csupán a pápa iránti hű-
ségről van szó, bár erre világosan utal az oklevél szövege, hanem arról a
tényről, hogy ezek a szegény életű remeték távol állnak mindenféle szegény-
mozgalomtól vagy olyan lelkiségi irányzattól, amely túlzottan előtérbe he-
lyezi  a vagyontalanságot  és ennek ürügyén a  fennálló társadalmi  renddel
szembeni állásfoglalást. Itt látható annak jelentősége, hogy a források szerint
egyértelműen udvarhű csoportosulásról van szó.20

Említik még, hogy a jövőben semmilyen egyházi fensőbbség ne meré-
szelje zaklatni őket. Talán ez a legfontosabb mondat, mert amíg élnek az ok-
levélben megnevezett, vezetőnek tekinthető személyek, addig társaik igazhi-
tűsége is vitán felül áll,  mind a hat remeteségben. Nem találunk azonban
utalást az egyes remeteségek létszámának növelésére, ám az kiderül, hogy a
pápa kívánságára négyesével kell együtt lakniuk. A hat telepet számítva leg-
kevesebb húsz remetéről lenne szó. Ebben nem lehetünk bizonyosak, mert

19 Uo. 134.
20 Uo. 137.
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Cabeça de Vide közelében csak ketten laknak, míg Goterre testvér társak
nélkül lakik, amint a megfogalmazás elárulja.21 A remeték épületei ekkori-
ban még jelentéktelen házikók, esetleg kápolnához csatlakozó cellák lehet-
tek, semmiképpen sem jobb minőségű vagy tekintélyt parancsoló házak. Lo-
kalizálni csak egy részüket lehet. Köztük van a későbbi elöljárói székhely,
Serra de Ossa; az Infante-völgyi, majd később Ribeira de Nisába települt,
portalegreinek  nevezett  Szent  Pál-kolostor;  valamint  a  felsorolásban  nem
szereplő azambujeirai Szűz Mária-kolostor.  A vizitátorok nagy valószínű-
séggel tehát csupán Serra de Ossát és szűkebb környékét járhatták be szemé-
lyesen.22

Nem szerepel a felsorolásban, de egész biztosan létezett az Azambujeirai
Miasszonyunk kolostora Fonte Arcadában, mert 1371-ben Afonso Galego és
János pap, mindketten szegény életű férfiak, egy gyümölcsöst kaptak Avis
járásban, hogy ott Istent szolgálják.23 Szintén nem szerepel a vizitációs okle-
vélben Vasco Peres de Aviz, ám ott van Johannes Fernandes követői között.
Ő már 1371 óta elvonultan élt Redondo vidékén, ahol 1379-ben a községi
tanács a Serra de São Gensen fekvő földterületet enged át művelésre az ott
élő  remetéknek,  Peresnek és társainak.  Ez lesz az Ábrahám-völgyi  Szent
Onofriusz-kolostor. „A dokumentum utal  rá, hogy a mondott föld ott terül
el, ahol maguk a szegények élnek.”24 Ritka írásos említés ez egy remeteség
létének legkorábbi szakaszáról. Maga a községi tanács adja használatba azt a
területet,  ahol  a  remeték  laknak.  Bizonyítja  a  jóindulatot  az  ott  élőkkel
szemben, ugyanakkor még nem számít birtokadománynak. 

Hasonló módon 1372-től ismert az Infante-völgyi remeteség léte. Ebben
az évben adományozza  Beatrix  hercegnő − I.  Péter  király  lánya és  Don
Sanchónak, Albuquerque urának özvegye − Matthaeus Fróisnak és társainak
minden földjét, amely a Serra de São Gensen, a Canal határában terül el. Az
adományozás óta nevezik a területet Infante-völgynek. Más források ennek a
remeteségnek a helyét Lázár-völgynek nevezik.25

Serra  de  Ossa  kivételével,  úgy látszik,  csupa újabb,  igen rövid múltra
visszatekintő alapításokat látunk. Az 1372-es, királyi családhoz kötődő ala-
pítás után felgyorsulnak az események: két év múlva már királyi pártfogóle-
velet kapnak,26 újabb két év múlva az Apostoli Szentszék előtt sikeresen elő-
terjesztett  kérés  eredményeként  XI.  Gergely  pápa27 bizottságot  állít  fel  a
remeték vizsgálatára, majd 1378-ra megszületik a fent idézett oklevél, amely
21 FRANCO 53. Lásd: 1. számú melléket.
22 Uo.
23 VASCONCELOS E SOUSA 136.
24 Uo. 137.
25 Uo. 
26 Uo. 134.
27 1370–1378.
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megállapítja az igazhitűséget és biztosítja a remeték fejlődését. A folyamat
mögött felfedezhető úgy az uralkodói család személyes jóindulata, mint a
főkegyúri jog gyakorlása, ám az egyes házak központi irányításának hiánya
is.

1380-ban Johannes Lopes és Lourenço Mateus remeték kapták adomány-
ként Elvas határában azt a helyet, amelyet később Rio Torto kolostorának
neveztek, és Szent Pál tiszteletére dedikáltak.28 A portalegrei kolostor alapját
Nuno Álvares Pereira hadvezér édesanyjának, Iria Gonçalvesnek 1385-ben
tett  adománya képezte,  amely megemlíti  azokat  a  kőfalakat,  amelyeket  a
szegény életű Álvaro da Prata épített. A donáció egy Vale de Flores nevű,
Ribeira da Nisa mellett fekvő földre vonatkozott, ahol az 1378-as oltalomle-
vélben is említett Johannes Espertim és Gonçalo de Beira élt, akik korábban
São Pedro de Montanóban laktak. Az oklevél falakról beszél, és nem épület-
ről. Ez valószínűvé teszi, hogy egy korábbi hevenyészett remetelak felújítá-
sáról volt szó.29

1385 körülire tehető az Évora határában lévő Aivadóban Szent Margit
tiszteletére emelt kápolna alapítása, amely mellett először remeteség,  majd
kolostor állott. Alapítója Rodrigo Fulcaz atya. Ugyanebben az évben emel-
ték az alferrarai Vigasztaló Szűz Mária titulusú remeteséget Fonte Santa és
az almoquimi kápolna szomszédságában. Ez Alferra és Palmela községek
határában feküdt. Az 1378-ban kiállított oltalomlevél hat remeteségre vonat-
kozott, és röviddel később még négy másik alapítás történt.30 Feltűnő, hogy
három alapítás 1385-ben történt, amely évben rendeződött a király szemé-
lyére vonatkozó kérdés. 1395-ben Valbomban említik Dominicus Peres és
Johannes Afonso remetéket, akik a Serra de Ossa-i testvérek életmódját kö-
vetik.31

A REMETÉK HELYZETE A TÖBBI SZERZETESREND KÖZÖTT 

Más szerzetesrendek elterjedésével összehasonlítva a következő kép rajzoló-
dik ki előttünk. Az Évorai Egyházmegyében a XIV. század utolsó harmadá-
ban fellendül a házalapítási kedv. Nyolc új létesítmény jön létre szerzetesek
számára, egy kivételével mind a szegény életű remeték házai. Ez a kivétel az
ágostonos apácák évorai klastroma 1380-ból.32 Tehát más férfi rendház nem
is épül ebben az időszakban! A hét új, férfiak számára történt alapítás pedig

28 VASCONCELOS E SOUSA 138.
29 Uo. 139.
30 Uo. 134-140.
31 Uo. 141.
32 DE OLIVEIRA SANTOS 197.
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kivétel nélkül szemlélődő életformát kínál. Az előző évszázadban összesen
hat ferences, ill. domonkos kolostort alapítottak, és csupán egyetlen házat az
ágostonos  remetéknek.  A  szemlélődő  életmódra  vágyóknak  tehát  addig
mindössze egy férfi rendház és egy apácakolostor állt rendelkezésükre.33

Az Ávis rend birtokpolitikája minden bizonnyal szerepet játszott abban,
hogy a XIII.  század során az ágostonos remetéken kívül más szemlélődő
férfi  szerzetesrend nem telepedett  meg az Évorai Egyházmegye északi  és
nyugati sávjában. Sem bencés, sem ciszterci monostort nem alapítottak, mert
azok létrehozásához sokkal jelentősebb birtokadományra lett volna szükség,
mint egy ferences vagy domonkos kolostor alapításához.34 Az egyházmegye
többi részében a remeteházak alapítását két tényező segítette elő. Egyfelől a
ferencesek megosztottsága, amely rányomta bélyegét a XIV. és XV. század
fordulójára. A spanyol és portugál ferencesek azonos provincia tagjai voltak.
Ám a spanyol rész házai 1378 után az avignoni pápa fennhatóságát fogadták
el, míg a portugálok a római pápáét.35 Másfelől a püspökség ezen részében
más birtokviszonyok érvényesültek, és a természeti adottságok is mások. A
domonkosok elvasi és évorai,36 komoly anyagi forrásokat igénylő házai mel-
lett már csupán a remetéknek volt elegendő a csekély, még szabadon adomá-
nyozható földterület jövedelme. Erre utalnak a különféle korai adományle-
velek, amelyeket a helyi nemesség és a községi elöljáróságok állítottak ki.
Ez a tendencia folytatódik a következő század első felében is. Hat új rend-
ház  létesül,  köztük  a  klarissza  nővérek  estremozi  kolostora  1424-ben.  A
fennmaradó öt házból négy gyors egymásutánban kerül megalapításra. Mind
a szegény életű remeték részére. Mégpedig 1405-ben Portelben, 1407-ben
Montes Clarosban, Borba mellett, 1410-ben Rio Mourinhóban, végül 1415-
ben Montemuróban.37 Ez a terjeszkedési sebesség és alapítási kedv nagyon
erős, jól szervezett és nagy létszámú közösséget feltételezne, ha nem arról
volna szó, hogy jelentős igényt elégítenek ki az új remeteségek, amelyek kö-
zül néhány már hosszabb múltra tekinthet vissza, bár többen az első okleve-
les említést tekintik az alapítás időpontjának. Ez a jelentős igény magyaráz-
za a nagyszámú új alapítást, annak ellenére, hogy a remeteházak nem állnak
központi irányítás alatt. Megállapításunkat árnyalja XII. Gergely pápa 1407-
ben kiadott Ad dominici gregis curam kezdetű rendelkezése, amellyel a sze-
gény  életű  remeték  házait  a  megyéspüspök  felügyelete  alá  rendeli.38 Az

33 Uo. 194-201. 
34 Uo. 186.
35 Uo. 191.
36 Uo. 192.
37 Uo. 196.
38 FONTES, J. L.,  Cavaleiros de Cristo, monges, frades e eremitas, in Lusitania sacra 2a serie, 17

(2005) 39-61. 
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1447-ben Junqueirában létrehozott ház első ránézésre olyan alapítás lehetne,
amely valamely már meglévő rendházból veszi eredetét, de nem így van. A
Johannes Gonçalves páter vezetése alatt álló férfiak csoportja földet kap bér-
be Sines község határában.39 A XV. század utolsó alapítása 1494-ben történt
Serpában.40

Ha az egyházmegyei  viszonyokat szemléljük,  megállapíthatjuk, hogy a
XV. század folyamán összességében tizenhét rendházat alapítottak, ebből ti-
zenkettőt férfiak számára. A tizenkét férfi rendház felét a szegény életű re-
meték kapták, abban az eloszlásban, ahogy bemutattuk. A ferencesek három,
a karmeliták, valamint a hieronimiták és a kék kanonokok, akikről még ké-
sőbb lesz szó,  egy-egy házzal  gyarapodtak.41 Ezekkel  az  eseményekkel  a
szegény életű férfiak közösségének első látványos terjeszkedési hulláma le-
zárul. Ám ekkor még az egyes házak meglehetősen önállóak, és ez így is
marad hosszú évtizedekig.42

KIRÁLYI ÍTÉLETEK

A pápa 1407-ben ugyan a megyéspüspök pártfogása alá rendelte a remeté-
ket, de ez a gyakorlatban nem valósult meg. 1434-ben Duarte király három
remeteségnek, a Rio Mourinhó-i Szent Kereszt háznak, az évorai Szent Mar-
git-háznak és a porteli Szent Pál-háznak Serra de Ossa kiváltságait adomá-
nyozta.  A következő évben erősítette meg az uralkodó Mendo de Seabra
adományát a Szent Kereszt remeteség részére.43 A remeték közt élő egykori
előkelők nagy befolyását és szellemi fölényét jól illusztrálja az az eset, ami-
kor nézeteltérés támadt Serra de Ossa és Rio Mourinho kolostora között. Az
ügyet döntéshozatalra nem egyházi fensőbbség elé vitték, hanem a király
elé. Nem érzékelték tehát, hogy szorosabb egyházi felügyelet alá tartozná-
nak, nem volt meg bennük a püspökkel szembeni alárendeltség tudata.  A
püspök helyett inkább az uralkodóhoz fordultak. Erről tanúskodik a Duarte
király által  kibocsátott  oklevél,  amely ismerteti  és összefoglalja a tényál-
lást.44

Az oklevél tanúsága szerint a lényegi kérdés az volt, ki rendelkezik jog-
hatósággal az adott  remeteház és a hozzá tartozó javak felett:  a  Serra de
Ossa-i ház vezetője, vagy a helyi elöljáró, ha szabad ezt a kifejezést a legál-

39 VASCONCELOS E SOUSA 147.
40 DE OLIVEIRA SANTOS 196.
41 Uo. 185-201.
42 VASCONCELOS E SOUSA 134-147.
43 Uo. 144.
44 Lásd: 2. melléklet.
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talánosabb  értelemben  használni.  Ebben  az  időben  az  egységesítés  nagy
pártfogója volt Mem de Seabra,45 Serra de Ossa vezetőségének tagja és Rio
Mourinho nagy jótevője, akinek minden bizonnyal határozott elképzelései
voltak az általa támogatott ház sorsa felől. Ugyanilyen szilárd, de eltérő el-
képzeléssel rendelkezhettek a ház lakói is. A király Serra de Ossa remetéi-
nek befolyását a lelkiekre és fegyelmi kérdésekre korlátozta; csak a remete
életmóddal járó szabályok áthágóival kapcsolatban ismerte el és erősítette
meg hatalmukat. Az anyagiakat illetően meghagyta a helyiek szabadságát.
1450-re azonban már végleg Serra de Ossa irányítása alá került a remete-
ség.46 Az a tény, hogy Mem de Seabra is a királyi ítélet kezdeményezői kö-
zött volt, megvilágítja vezető helyét a remeték közt, ám azt is, hogy nem ör-
vendett osztatlan tekintélynek, és a Rio Mourinhóban élők – úgy tűnik – tőle
is meg kívánták védeni függetlenségüket. 1452-ben V. Alfonz király három
bírót nevezett ki, akik Serra de Ossa, a hozzá kapcsolódó házak és a bennük
lakó remeték ügyeiben igazságot tesznek. Egyikük Gonçalvo Vasques, Serra
de Ossa egyik papja, a másik Francisco, az Infante-völgyi ház elöljárója, vé-
gül Fernando Alfonso Cicioso évorai nemes.47 Feladataik közé tartozott az
engedetlenek megbüntetése, adott esetben a közösségből való kivetése, vala-
mint annak megakadályozása, hogy akár egy elöljáró, akár egy remete meg-
fossza rendházát a közös javaktól.48 Ez a rendelkezés már sokkal nagyobb
szervezettségre utal, és arra, hogy a szegénységet továbbra is komolyan vet-
ték. Ám fogadalomról és minden házat kötelező napirendről nincs tudomá-
sunk.

1454-ben V. Alfonz király az alferrarai Vigasztaló Szűz Mária-házra is
kiterjeszti Serra de Ossa minden kiváltságát, a junqueirai Szűz Mária-reme-
teséget pedig személyes pártfogása alá vonja, és felmenti az adók és vámok
megfizetése alól. 1450 után tehát az uralkodó által támogatott egységesülési
folyamat képe körvonalazódik. Az V. Alfonz nevéhez köthető események
újabb állomása az az ítélet, amely 1465-ben kelt, és „kizárja a hieronimita
szerzetesek  egy  csoportját,  akik  házat  akartak  építeni  Serra  de  Ossában
nyolc remete kérésére, de a többiek ellenkezésére”.49 Az ítélet szövegéből
kiderül,  hogy  Montemuro,  Szent  Margit,  Infante-völgy,  Ábrahám-völgy,
Valbom, Portel, Montes Claros és Rio Mourinho remeteségei uniót alkotnak
Serra de Ossa irányítása alatt.50 Rio Mourinho unióhoz való viszonyáról már

45 Más írásmód szerint Mendo Gomes de Ciabra.
46 VASCONCELOS E SOUSA 144. „Ebben az évben erősíti meg V. Alfonz a Serra de Ossának adott ki-

váltságok érvényességét Rio Mourinho remetesége részére is.”
47 FONTES, J.  L.,  Paulistas, in  Dicionário histórico das Ordens, Institutos religiosos e outras for-

mas de vida consagrada católica em Portugal (ed. J. E. Franco; Lisboa 2010) 152-155.
48 Uo. 153. 
49 MATTOSO 1195-1199. 
50 Uo. 
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szóltunk. A következő évből, 1466-ból ismeretes egy hasonló lista Azambu-
jeira, Elvas, Alferrara, Valbom, Caparica, Portel, Montes Claros, Montemu-
ro, Tavira és Junqueira házairól, ugyancsak Serra de Ossa vezetése alatt.51

Az 1465-ös keltezésű dokumentum jórészt alentejói házakat sorol fel, míg
az  egy  évvel  későbbi  több  Alentejón  kívül  fekvő  házat  foglal  magában.
Négy ház, Valbom, Portel, Montemuro és Montes Claros mindkét listában
szerepel, amiből arra lehet következtetni, hogy nehezen fogadták el Serra de
Ossa vezetői hatalmát. Ez azért valószínű, mert a Serra de Ossához nagyon
közel fekvő házak, mint például az Ábrahám-völgyi, a második listáról hiá-
nyoznak. Nagyjából erre az időre, egész pontosan 1464-re teszi Benger Mik-
lós a portugálok csatlakozását, a szabályzat átvételét pedig 1493-ra.52 Talán
ő ismerte valamelyik listát a szóban forgók közül, vagy ahhoz hasonlót, és
olyan információkat hozott kapcsolatba velük, amelyeket nem örökített meg,
és mára elvesztek. Az mindenesetre tény, hogy a házak uniójával kapcsola-
tos felsorolásokat mind királyi rendelkezések tartalmazzák, amelyek kétség-
telenné teszik számunkra az udvar hatását erre a folyamatra. A következő az
ismert uralkodói rendelkezések sorában, és az eddig felsoroltaktól némileg
eltérő, a portalegrei ház 1467-ben nyert privilégiuma, mely szerint Serra de
Ossa minden korábbi kiváltságában osztozik.53 Ez a ház ekkor kerül a hie-
ronimita rendtől a Serra de Ossa-i remeték irányítása alá.

Az uralkodó 1475-ben ismét kiadja az imént ismertetett,  1452-ben kelt
rendelkezését, csupán a bírók neve változik.54 1482-ben pedig immár az új
uralkodó, II. János55 rendeli el Serra de Ossában a káptalan megtartását. A
remeték gyűlése előtt a király személyét Diogo Gonçalves, a királyné gyón-
tatója és bizonyos Pál atya, a lisszaboni Szent Elígiusz-kolostor rektora kép-
viselte.  Felügyeletükkel  választották  meg  a  tartományfőnököt,  aki  három
évig viselte hivatalát, és minden esztendőben köteles volt meglátogatni az
alá tartozó rendházakat. A Serra de Ossa-i elöljáró viselte ezt a tisztséget,
akit a többi ház elöljárójának és a helyben lakó szegény életűeknek együtte-
sen kellett megválasztaniuk. Hasonlóképpen együttes döntést igényeltek az
egész közösség életét érintő ügyek és a vagyon elidegenítéséről szóló dönté-
sek meghozatala. Ezen túl a tartományfőnök személyes felelősséggel is tar-
tozott a fegyelem fenntartásáért, illetve a házak vagyonának kezeléséért.56

51 VASCONCELOS E SOUSA 134-147.
52 KISBÁN 65.
53 VASCONCELOS E SOUSA 139.
54 FONTES, Paulistas 153.
55 1481–1495.
56 FONTES, Paulistas 153.
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RIVÁLIS RENDEK

A portalegrei ház és a hieronimita rend kapcsán meg kell említeni azt a két
szerzetesrendet, amelyekkel a szegény életű remeték kapcsolatba kerültek. A
rendelkezésre álló anyag alapján biztosan állítható, hogy a hieronimiták és a
kék kanonokok, akiknek a továbbiakban a Portugáliában elterjedt legrövi-
debb nevüket is − loiók − használjuk, meglehetősen ambivalens viszonyban
álltak a szegény életűek remeteházaival. 

„1436-ban Duarte király átadja a portalegrei Szent Pál-remeteséget a hie-
ronimitáknak,  hogy ott  új  rendházat  hozzanak létre,  ám a szerzetesek el-
hagyták a helyet, és így 1467-ben V. Alfonz király végül visszaszolgáltatja a
birtokot Serra de Ossa remetéinek.”57 Sajnos nem akadtam nyomára az ese-
ménnyel  kapcsolatos leglényegesebb kérdésekre adható pontos válasznak,
nevezetesen: ki indítványozta az átadást, és végül miért hagyták el a kolos-
tort? Párhuzamot vonva egy hasonló esettel58 és Duarte király előbb részlete-
sebben ismertetett rendelkezésével,59 arra lehet következtetni, hogy maguk a
házhoz tartozó remeték vagy legalább egy részük,  kifejezték csatlakozási
szándékukat, és felvételüket kérték a hieronimita rend kebelébe. Maga a ház
közössége talán a kihalás szélére sodródott, és ezért akarhatták akár a kolos-
tor támogatói, akár maguk a szegény életűek egy stabil, nagyobb, rendezet-
tebb jogi háttérrel bíró rendre bízni a jövőt. Biztosat mindenesetre nem lehet
megállapítani,  ugyanis  az  1467-es  királyi  rendelkezés  nyomán  Serra  de
Ossáról  odaköltöztetett  remeték  a  következő  esztendőben  visszaadják  az
uralkodónak a remeteséget.60

A spanyol eredetű hieronimita rend két korábbi, 1400-ban Lisszabonban
és környékén alapított háza mellé megszerezte az évorai Tövises Miasszo-
nyunk kápolnáját, amely már 1412-től fennállt.61 Az új alapítást a megyés-
püspök, don Vasco Perdigão pártfogolta, és III. Kallixtus pápa 1457-ben ki-
adott  Pia Deo rendelkezésével hagyta jóvá.62 Adott tehát egy jóváhagyott,
jogilag szabályozott keretekben élő szerzetesrend, jelen esetben főpásztori
támogatással, és egy bizonytalan jogállású remetecsoport által birtokolt ház.
Törvényszerűnek látszik, hogy az egyházmegye felelős vezetője az előbbie-
ket támogatja, ám ez nem jelenti azt, hogy a szegény életűeket üldözné. Csu-
pán előnyben részesít egy már meglevő szerzetesrendet. A hieronimiták rá-
adásul  szintén  remete  gyökerű  rend.  Az  évorai  Tövises  Miasszonyunk-

57 VASCONCELOS E SOUSA 139.
58 DA FONSECA, F., Evora gloriosa (Roma 1728) 374. 
59 DE SANTO ANTONIO 140. Lásd: 2. melléklet.
60 VASCONCELOS E SOUSA 139.
61 DE OLIVEIRA SANTOS 187. 
62 Uo.
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kolostor birtokában, maguk mögött tudva a megyéspüspök támogatását, kí-
sérletet tesznek a szegényéletűek évorai Szent Margit-házának a megszerzé-
sére. Ezt a házat még 1385-ben alapították. „A dokumentumok megemlé-
keznek  a  remeteség  1406  körüli  átépítéséről,  amit  Johannes  Lamego  és
Gomes szegény életű férfiak végeztek el. 1462-ben a már említett Gomes, a
ház elöljárójaként a többi szegény életűre hagyja a házat, megerősítve annak
Serra de Ossa fennhatósága alá tartozását, amit a ház közössége el is fogad,
és a remeteséget azonnal átadják Serra de Ossa vezetőinek.”63 A remeték bi-
zonytalan  jogi  helyzetéről  árulkodik  a  királyhoz 1478-ban  benyújtott  pa-
nasz.64 Ugyan a szöveg kevéssé világos, mégis úgy tűnik, az adott remeteház
− az évorai Szent Margit − vezetője sajátjaként kezelte a javakat, és önhatal-
múlag úgy döntött, hogy a hieronimitáknak adja át a házat. Ebben a ház töb-
bi lakója minden bizonnyal nem támogatta, és megmaradtak Serra de Ossa
remetéinek vezetése alatt.

Egészen más a helyzet a Rio Mourinhó-i Szent Kereszt kolostorral, ahol
maguk a lakók adományozzák házukat 1478-ban az évorai Tövises Miasszo-
nyunk hieronimita kolostorának. Ehhez megszerzik az uralkodó, V. Alfonz
engedélyét és „a pápa, IV. Szixtusz Ad ecclesiam kezdetű jóváhagyó rendel-
kezését. Ám a Serra de Ossa-i remeték ugyancsak a Szentszékhez folyamod-
nak, és 1481-ben elérik, hogy a pápa visszavonja korábbi beleegyezését. Ezt
adja tudtul a Humilibus supplicum bulla. Így a hieronimiták Tövises Miasz-
szonyunk-kolostora kénytelen volt visszaszolgáltatni ezt a remeteséget, min-
den hozzátartozó javaival együtt. Ez 1483-ban történt meg.”65 Ez a remete-
ség  folyamatosan  lakott  volt,  és  a  benne  élő  remeték  nagyon  kényesen
ügyeletek függetlenségük megőrzésére. Többször is sikeresen ellenálltak a
Serra de Ossával való egyesítés szándékának. 

A Serra de Ossa-i ház sem maradt ki a próbálkozásokból. 1476-ban az
évorai hieronimita kolostorból való szerzetesek települnek be a remeték köz-
ponti házába, mégpedig a megyéspüspök, don Garcia de Meneses jóváhagyó
támogatása birtokában. A helyiek ellenállása miatt azonban még ugyanab-
ban az évben távozniuk kell. 1477-ben V. Alfonz király elrendeli a javak és
birtokok visszaszolgáltatását, ám véglegesen csupán II. János 1483-ban szü-
letett rendelkezése ismeri el a szegény életűek jogait.66

A hieronimitákkal szembeni viszonyt a következőképpen lehet összefog-
lalni. Az első, időben is különálló esemény a portalegrei remeteházat érinti,
ahol nagy valószínűséggel maguk a remeték fejezték ki csatlakozási szándé-
kukat. Ezt bizonyítja az évtizedekig fennálló birtokjogi állapot, amely csak

63 VASCONCELOS E SOUSA 140.
64 FONTES, Cavaleiros de Cristo… 39-61.
65 VASCONCELOS E SOUSA 144.
66 Uo. 134.
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1467-ben szűnik meg királyi rendeletre, hiszen a helyet a szerzetesek már
régebben elhagyták. „1466-ban pedig maguk a Serra de Ossában összegyűlt
szegény életűek döntenek úgy, hogy kongregációba szerveződnek és Serra
de Ossához csatolják a többi rendházat.”67 Ezt az új felállást, állapotot kíván-
ja érvényesíteni a királyi rendelet, amely az üresen álló ház birtokjogát a ko-
rábbi tulajdonosokra ruházza. A hieronimita rend 1457-es évorai megtelepü-
lésével jelentősen megváltozott a helyzet. Hangsúlyozzuk: a megyéspüspök
közvetlen támogatásával nyerik el házukat. Bár az 1378-as vizitáció jegyző-
könyve elismerően nyilatkozott a szegény életűek életviteléről, és 1407-ben
XII. Gergely pápa a helyi főpásztor közvetlen oltalma alá helyezte őket, úgy
tűnik, mégsem olyan kedvesek az egyházmegyét 1472 és 1485 között vezető
don Meneses előtt.68 A rövid három év alatt lejátszódó események minden
bizonnyal  nem elvi  konfliktust  takarnak,  hanem a  birtokok hovatartozása
miatt történtek. A szegény életűek legelőkelőbb fekvésű évorai házát és a
két legjobban dotált remeteséget érintik. A hieronimiták egyik birtoka 1467-
ben a remeték igazgatása alá került. Ez minden bizonnyal keserű szájízt ha-
gyott  maga  után.  Nem járhatunk  messze  az  igazságtól,  ha azt  gyanítjuk,
hogy az új püspök kinevezése után megragadták a lehetőséget  a remeték
megleckéztetésére. Azt pedig a legteljesebb biztonsággal lehet állítani, hogy
a megyéspüspök a hieronimitákat is,  és letelepedésüket is támogatta,  míg
ilyen információnak a remetékkel kapcsolatban sehol nem bukkantunk nyo-
mára a XVI. század elejéig tartó időszakban. 

A másik közösség a  loiók, vagyis Evangelista Szent János Kanonokjai,
rövidebben a kék kanonokok rendje.69 A rend protektorának, don Vasco Per-
digão püspöknek Évorába helyezésével70 felmerült egy kolostor alapításának
a terve  a  székvárosban,  de  ez  csak évtizedek múlva,  1485-ben71 valósult
meg. A rend a többi szabályozott papi közösséghez hasonló statútumokat
követett, és magasan képzett tagjai révén hamar nagy tekintélyre és társadal-
mi presztízsre tett szert. A tekintély és a rendezett jogi helyzet, mellyel a loi-
ók rendelkeztek, minden bizonnyal nagyon vonzó volt jó néhány szegény
életű számára is.

Erre  enged következtetni  az évorai  Szent  Margit-ház vezetőjének,  Go-
mesnek a viselkedése, aki levelet írt Johannes mesternek, a loiók főnökének.
Ebben a levélben, amelyet halálához közeledve fogalmaz, kifejti, hogy min-
den szerzetesi törekvés gyökere az engedelmességi fogadalom, amelyet test-
67 FONTES, Paulistas 153.
68 FONTES, Cavaleiros de Cristo… 39-61.
69 Congregatio canonicorum saecularium S. Ioannis Evangelistae.  1420-ban alapította Lisszabon

közelében Johannes Vincent egyetemi professzor és két társa,  Martinus Lourenço és Alfonso
Nogueira. Az udvar előtt jelentős befolyással bírtak.

70 PINA, I. C., Loios, in Dicionário histórico das Ordens… 211-213. 
71 DE OLIVEIRA SANTOS 194.

35



♦ ♦ ♦    H E S Z  Á R P Á D  A T T I L A  OS P

véreivel egyetértésben a Johannes mester által kormányzott rend keretei kö-
zött akar letenni, és házát a továbbiakban a loiók kötelékében kívánja tudni.
Ezt az ajánlatot Johannes mester elfogadta, és 1460-ban72 oklevélben egyesí-
tette a Szent Margit-konventet és a magáét, az évorai ház új elöljárójává pe-
dig P. Johannes Arrudát nevezte ki. Ám ő azt tapasztalta, hogy a szegény
életűek nem vezetik be házukban a kanonokok szabályait, és nem kívánnak
alkalmazkodni az új életmódhoz. Ezért úgy döntött, hogy felmondja az uni-
ót, és erről oklevelet állíttatott ki 1460. december 24-én, majd visszatért ere-
deti konventjébe.73 Ez a kísérlet nagyon hasonlít a portalegrei esethez, ami-
kor a szegény életűek a hieronimitákhoz akarták annektálni házukat, azzal a
nem elhanyagolható különbséggel, hogy ez a kísérlet sokkal gyorsabban vé-
get  ért.  Minden  valószínűség  szerint  mégsem volt  olyan  nagy  a  testvéri
egyetértés a házon belül a csatlakozást illetően, amint azt a levélíró Gomes
állította. A loiókkal való érintkezés emléke, hogy a házak elöljáróját rektor-
nak,  a rend főelöljáróját  pedig rektor generálisnak nevezték a későbbiek-
ben.74

ÖSSZEFOGLALÁS

Az ismertetett királyi ítéletek, beavatkozások során feltáruló folyamatban a
renddé szerveződés egyes állomásai jól megkülönböztethetőek. Ebben első
az adott remeteség szerény anyagi javakkal történő ellátása és a helyi vezető
réteg  pártfogásának  megmutatkozása.  A  második  lépésnek  tekinthető  az
egyes előkelő származású, remek kapcsolatrendszerrel bíró remeték műkö-
dése és folyamatos erőfeszítéseik az uralkodó pártfogásának, illetve kivált-
ságoknak a megszerzésére. A következő lépést annak a kívülről támasztott
igénynek való megfelelni akarás jelentette, amely a házak egymással való
szorosabb kapcsolatára irányult. A végső lökést – a bírók személyének újbó-
li kijelölését követően – az új uralkodó trónra lépésének második évében a
tartományfőnököt választó káptalan összehívása adta. Az események hátte-
rében egy folyamatosan fennálló uralkodói támogatás érzékelhető, amelyet a
főkegyúri jog gyakorlásaként lehet értelmezni. Feltűnő a helyi főpásztor ér-
demi közreműködésének folyamatos hiánya.

A XVIII. századi pálos rendtörténetírás szilárd tényként kezeli a magyar
és portugál pálosok XVI. századi unióját.75 Erről a kérdésről bővebb infor-

72 DA FONSECA 376.
73 Uo.
74 ZBUDNIEWEK 283-317.
75 VASCONCELOS E SOUSA 130.
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mációt közöl a Magyar és portugál pálosok egyesülése a XVI. században cí-
mű tanulmány.76

1. MELLÉKLET

„Alentejo megyéjében tisztességes módon és ahogy illik, úgy élnek ezek a
szegény remeték, akik továbbra is a következőkben felsorolt helyeken és ká-
polnákban laknak, tudni illik:

a Serrán laktak Joham Fernandez és Pero Meirinho és Joham Cepelheyro
Fernando Barca Rotából, és Joham Fernandez, aki Joham de Évora szolgája,
és Joham de Lagos és Alvaro, akik közül négyen a hegyek között laknak,
ahogyan azt nekik parancsoltam Pápa urunk mondása szerint.

Valamint Montemayor o Novóban laknak Gonçalo és Thome és Joham
Preto és Lopo szegény remeték, egy, a mondott helységtől mintegy fél mér-
földre levő helyen. Valamint egyéb mondott szegények laknak egy, a Ca-
beça de Vide közelében fekvő kápolnában, akiknek Gonçalo de Beyra és Jo-
ham  Espartim  a  nevük.  Valamint  Arrayolos  közelében  egy  kápolnában
laknak Martim Ovelheiro. Valamint São Domingos da Brunhedában lakik
Goterre. Valamint azok, akik Serpa erdejében élnek, Martim Velho.

Ilyetén módon tehát úgy találjuk a kivizsgálás és felkutatás révén, hogy
mind a fent említett szegény remeték, együtt és külön-külön a fenti felsorolt
helyeken és kápolnákban elvonultan és tisztességes módon élnek. És úgy
élik életüket, mint Istennek szolgáló szegény remeték, oly módon, ahogy il-
lik. És mindannyian igaz keresztények, akik valóban a mi katolikus hitünket
hiszik és vallják, úgy, ahogyan azt a mi Anyaszentegyházunk tanítja és vall-
ja, és amihez sem javítás, sem újítás nem fér.

Így tehát a mondott Pápa urunk által ránk ruházott apostoli hatalommal
írásban kinyilvánítjuk, hogy a mondott szegény remeték, akik kápolnákban
és puszta helyeken élnek, mind együtt és egyenként is, jól és tisztességgel
élnek, példaszerűen élik életüket Isten szolgálatában, ahogy illik, és amilyen
formában kell. Ezért az ő életvitelükben senki, sem püspök, prelátus vagy
egyéb, alacsonyabb rangú személy nem kell őket megzavarja, akadályozza
vagy  zaklassa,  ahogyan  azt  az  említett  levelében  fentebb  mondott  Pápa
urunk is megírta.”77

76 HESZ Á. A. OSP, Magyar és portugál pálosok egyesülése a XVI. században, in Magyar Sion XII
(2018) 2/205-223.

77 FRANCO 53.

37



♦ ♦ ♦    H E S Z  Á R P Á D  A T T I L A  OS P

2. MELLÉKLET

„Mi, Isten kegyelméből Portugália királya, tudatjuk mindazokkal, akik ezt
az okmányt látják, hogy Serra de Ossa szegényei és a Montmoro-Novo mel-
letti Rio Mourinho szegényei közt vita támadt bizonyos dolgok miatt: az irá-
nyítás, a fennhatóság és a jogkör kérdésében, mely Rio Mourinho felett ada-
tott,  és ami miatt  mindezek a szegények levelet írtak nekünk és Mem de
Siabra szintén, aki a mondott Rio Mourinhót építtette; hogy bármi is legyen
végzésünk és parancsunk ez ügyben, ők azt elfogadni és követni készek, és
egymás közt többet nem vetekednek, sem nem panaszkodnak egymás ellen.
És Mi, látván és megértvén az ő kérésüket, úgy döntünk és azt parancsoljuk,
hogy ettől kezdve a mondott Rio Mourinhóban most és jövőben élő szegé-
nyek mentek legyenek minden felettük gyakorolt  jogtól,  vagy hatalomtól,
kivéve, ha ők együtt vagy bármelyikük személy szerint olyan dolgot tenne,
amely nem való, és kiigazításra, megrovásra és irányításra szorul: úgy pa-
rancsoljuk, hogy a Serra de Ossa szegényei akkor odamehessenek és kiiga-
zíthassák, és úgy rendelkezhessenek felettük, ahogyan az Isten nagyobb di-
csőségére  van,  stb.  A Király  parancsára,  Lisszabonban,  1437.  június  12-
én.”78

78 DE SANTO ANTONIO 140-141.
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