
GY2RESSY B2LA

"TANULÁSSAL ÉS ÍRÁSSAL"
pALOSIRÚK A KÖZÉPKORBAN

A rendalapító Boldog Özsébnek már életében, de főleg halála (tl270) után
tropikus gazdagságban virágzott ld a magyar föld, a magyar lélek egyetlen törzsö
kös rendje: Remete Szent Pál, röviden a pálosok új szerzete, Ahogy a középkor
egyik pálos költője tömören jelLemezte ezt a ragyogó indulást a pilisszentléleki
tömonostor alapításával (1250) kapcsolatban:

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 azt 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 fakadoznak.!

Az új rend, Boldog Özséb. magyar szerzete nagyszerű egyéniségeket formál fiaíból,
nagyszerű művészekct, írókat, köLtőket, festőket, szobrászokat ajándékozott a ma
gyar kultúrának.

Már Boldog Özsébről feljegyezték: "Egyetlen percet sem hagyott kíhaszná
Iatlanul?": könyveket írt. Sajnos a tatárjárás, vagy a későbbi századok pusztításai
még a címüket is elsodorták. Csak sejtjük, hogy egyházjogi munkákat írhatott, talán
az akkor fölkapott Gratianus Dekrétumainak magyarázatát, "mivel a kánonok
tudományában kiválóan járatos volt" (uo.). Ekkor kezdték szigorú, zárt és logikus
rendszerbe foglalni az egyházi szokásjogot. A pápai trónon jogász-pápák uralkod
tak, köztük IX. Gergely (1227-1241), egyike a leghiresebbeknek "Decretalia"-i
révén. Bologna jogtudományi egyeteme a Philosophia perennis párizsi fellegvárával
vetekedett. Ennek a nagy rendszerező munkának lehetett egyik csöndes és fárad
hátatlan munkása a volt esztergomi kanonok, Özséb mester. "Almr törvényeinek
egyik tanulmányozója, Hans Niese azt az időszakot, mely 1150-től körülbelül
12:'i0-ig terjedt, szerenesés kifejezéssel jogász-századnak nevezte el. Valóban a
kort teljesen áthatja a' jogászi szellem, azt lehet mondani, míndenki, aki csak vala
mit szarnit a szellemi életben, a jog nyelvén beszél és a jog fogalmaiban gon
dolkodik"."

P. Csanády Péter, generális perjel többek között, arról nevezetes, hogy 1383
ban Budaszentlőrincen írt "Diaeta salutis" könyvével (kézirata megvolt még a
XVIII. században a remetei pálos kolostorban Zágráb mellett) az első pálos író
Boldog Özséb óta." 1417-ben választották meg generális perjelnek. Forrásaink rend
kivüli pedagógiai érzékét emelik ki. A dircktoroknak, magisztereknek erősen a lel
kükre kötötte. hogy ne megbéklvózni, hanem inkább felszabadítani iparkodjanak a novi
ciusok, a fiatal szerzetes újoncok egyéniségét, s azt jó irányba tereljék és okosan fejlesz
"zék. Nem lehet mindenki számára egyformán merev kaptafa a rendi nevelés:
az egységes elvek, célok, a rendi szellem és hagyomány fenntartása és megőrzése

mcllett sem. Alkalmazkodni kell az egyesek különleges szükségleteihez, igényei
hez, hajlarnaihoz, örökölt tulajdonságaihoz, vérmérsékletéhez. mert különben szel
lemi torzók kerülnek ki a novícíátusokból. Az 'új rendtagok érezzék ennek az
iránynak éltető, serkentő, biztató melegét, nehogy a túlságos szigorúságtól meg
cerrnedjenek . .. Merész felfogás volt ez abban a korban, mely általában rend-

84



szerré tette a kolostorokban a börtönt, s úgy kezelte a gyarló szerzeteseket, mint
a fegyenceket. "Modern" pedagógiai elvek ezek a XV. század elején! Bizonyára
hangot kaptak már az I383-ban írt "Diaeta salutisv-ban is.

A kitűnő nevelő szépen fejlesztette tovább a rendet. Még I4I7-ben kijárta
V. Márton pápánál. hogy ünnepélyes bullában biztosítsa ennek az egyetlen ma
gyar szerzetnek azt a kizárólagos jogot, hogy a nagykáptalan érvényesen csak
Magyarországon választhasson generális perjelt. Csanádi Péternek ezt a kérel
met Zsigmond császár és király terjesztette fel és pártfogoltá a pápánál. Ne fe
lejtsük el, hogy ebben az időben a német provinda már csaknem száz éve fenn
áll, s a legujabb lengyel rend' artornány is biztatóan virágzik. "Magyari Szent Pál
rendjének", vagyis Remete Szent Pál magyar rendjének tehát gondoskodnia kel
lelt elsősézéről, vezető szerepéről, múltjához és hagyományaihoz híven. "És senki
emberfiának nem szabad ezt a rendelkezést megszegnie, vagy vele vakmerően

szembeszállnia: aki pedig ezt meg merészelné kísérelni, tudja meg, hogy a Mín
denható Isten, Boldog Péter és Pál Apostolok haragját vonja magára", hangzanak
a bulla ünnepélyes zárószavai.

V. Márton aztán újból megerősítette az összes eddigi pálos kiváltságokat, sőt

még újakat is engedélyezett. tgy azt, hogya generális perjel hordozható oltárral
rendelkezik, melyen vagy maga, vagy más az ő jelenlétében misézhet: ez a nagy
kiváltság - úgy látszik - a rendszeres kolostor-látogatások és a hosszú utak miatt
vált szükségessé.

Egy HIg-es nagykáptalani döntés arra céloz, hogy "a nép áhitata egyre job
ban fordul Első Remete Szent Pál rendje felé". Fiainak színe-javát küldte. az
t' gyre szaporodó pálos kolostorokba : az egyszerű nép és a főurak egyaránt, sőt

egyházi móltóságok is örömmel cserélték fel bíborszínű talárjukat a "fehér bará
tok" durva kámzsájaval.

Mint Boldog Bereck, generális perjel is, akit I444-ben választottak meg a rend
f('.iévé, "Istennek ezt az -igen kedves emberét" (Deo vir amantíssimusj.f Pedig
nem úgy indult, hogy "szent" lesz majd belőle. Fiatal korában a világ hiúságal
nak bűvöletében élt. Tanulmányai jeles végzésére és a kánonjogi doktorátus leté
telére hallatlan becsvágya űzte, és mellesleg egy jó egyházi javadalom is. El is
jutott a váradi prépostságig. Nagy gazdagságban és jólétben élt. De nemesebb és
mélyebb lélek volt, semhogy a múlandó világi örömök teljesen ki tudták volna
elégíteni. Üresnek és nyomorúságosnak érezte ezt az életet, s kedves könyvei
ben keresett vigaszt. ,,0 Udvözítőnk csodálatos és dicséretes jósága - fohászko
dtk P. Gyöngyösi Gergely -, ó Szeritlélek kimondhatatlan ereje' és kegyelme, mi
lyen könnyen megváltoztatod az emberek gondolatait, amikor belülről megvilá
gítod és meglátogatod '" A skolasztikusok könyveit foraatva észrevette, hogy a
hiú dicsőséget és a ragyogó hírnevet még a pogány filozófusok is annyira kár
noztatták, hogy alig tartotta valaki közülök említésre méltónak. Az 'sem kerülte
el a figyelmét, hogy aki például jogi, vagy orvosi tudományoknak szenteli magát,
a legritkább esetben lesz maga is igazságos és rendes ember. Úgyhogy már szinte
semmit sem foglalkozott geomctriával, aritruetikával, retcríkával, dialektikával,
grammattkával, poetikával. lírával, joggal, csillagászattal. hanem ... minden könyv
ten, akár pogány volt, akár az ó- és újszövetség, nem a természet titkait für
készte, hanem az Istent. Megvetette az egyházi javadalmakat is. melyek sok lélek
bukását és mecátalkodását szelzálták. s belépett a remete-rendbe. Mint újonc
elszántan törekedett hibáinak kiirtására és az erények elsajátítására"."

Szfvében végre - a világ annyi nyugtalansága után - béke volt: Krisztus
fclülrnulhatatlan békéje. Élete a bűntől egészen elfordult és egészen Krisztusba
olvadt. Ha valami fel bolygatta lelke nyugalmát, várt, hallgatott és csak akkor szólt
ks cselekedett, amikor már lecsillapodott. Bár szívesebben gondolt volna csak a
saját tökéletessécével, mint rendfőnöknek kötelessége volt mások lelkével is baj
lodnl, Buzdításait szívesen hallgatták alattvalói. hisz élete volt a legszebb, leg
ösztönzöbb. leghatalmasabb prédikáció. Néhányát P. Gyöngyösi Gergely vázlato-
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san föl is [egyeete: "Magadban míndig változatlan maradva, a többiekkel közös
hogyan a viselkedésed ... az' Apostol intelme szerint: Sírj a sírókkal, örvendezz az
örvendezőkkel" (De conformitate servanda).

"Olykor-olykor kerüld el az atyafiak sokadalmát s vonulj egy időre a ma
gányba. Tűnődj el sokszor Istenről, vagy a Szentírás értelméről... Néha kézimun
kát is végezz" (De assidua exercitatíone).

"Sohase tanulj olyant, ami nem táplálja lelkedet. Tanulmányaid gyökere, forrása
Krisztus evangéliuma legyen, a szeritatyák élete és írásai (Collationes), Szent
Pál levelei és a kánoni levelek, valamint az Apostolok Cselekedetei. Azonkívül
áhítatos könyvek, malyekről Directoríumomban írtam az újoncok számára norma
gyanánt ... Aki hiú könyveket olvas, az ilyen nem erősíti, de erőtleníti a lelkét..."
(De studio vano vitando).

"A bűn minden alkalmát kerüld, de különösen a sok beszédet... Azért azt
vedd fontolóra, szükséges-e, jó~e, hasznos-e és különösen Isten akarata szerint
való-e, amit mondasz. Tanulj meg keveset beszélni. Kevés szóval, előre meggon
dolva. Várj, amíg más szól, vigyázz arra, hogy senkit se sérts meg. Vizsgáld meg
azt is, vajon igazak-e, vagy rágalmazók a hallott dolgok. És erősen tedd fel, hogy
senkinek a hibájáról nem beszélsz, nem is hallgatod szívesen" (De cavenda Ionga
locutione).

"Minél gyöngébbnek tartod magad, annál erősebbé tesz a kegyelem. Inkább
másoknak higgy, s félj magadtól. Mindig arra gondolj, hogy Isten téged néz és
az angyalok bemutatják Neki cselekedeteidet, s hogy mennyí jót mulasztottál s
mennyi rosszat követtél el" (De humili sentire sui ipsius),?

Itt megszakadnak följegyzéseink. 1448-ban lejárván rendfőnöki hivatala, Bol
dog Bereck boldogan leköszön s többé nem tudunk róla semmit, csak azt, hogy
amit szóval hirdetett: a világ megvetését, a magány szeretetét, azt egész élete
igazolta.

A "Direetoriumon" kívül még más rnunkáíról is megemlékeznek króniká
saínk, s mint egyik jelentős pálos írót tartják számon.f

Az ő idejében é1rt kiváló rendtagokról is beszámolnak az Évkönyvek, ők egy
ben a rend tudományos szfnvonalát is előkelően 'képviselik: Kapussy Bálint, Lő

rinc fia, pápai penitenciárius, magyar gyóntató Rómában, akit V. Márton pápa
annyira megkedvelt példás erényei és nagy tudása miatt, hogya Monte Coelion
a San Stephano Rotondót a monostorral és gazdag jövedelmekkel együtt a pálo
soknak adományozta (1454); ennek ő lett első perjele, Valószínűleg Fráter Miklós,
a civil- és kárionjog doktora az az "ájtatos prédikátor" (devotissimus praedicator),
aki 1488-ban lemásolta híres rendtársa, Posonyí János szentbeszédeit, hozzácsa
tolva saját prédikációit Krisztus kínszenvedéséről. A kódex Máriavölgyben író
dott, jelenleg az Egyetemi Könyvtárban van Budapesten.f

Posonyí Jáno5\, előbb szentmihálykövi (Erdély), később máriavölgyi (Pozsony
mellett) pálos prédikátor pedig azért híres, mert Pannóniai, azaz Magyar Mihály
rendtársával együtt először szállt síkra a Boldogasszony szeplőtelen fogantatása
mellett. Mária-prédikációinak híre a külföldet is bejárta. Különösen a jezsuiták
figyeltek fel rá később. P. Velazquez S. J. is idézi és megjegyzi, hogy "elegán
san írt" erről a témáról: "Egészen szép vagy és szeplő nincs Tebenned".

Említettük Pannóniai, azaz Magyar Mihály nevét is: Professor S. Theologiae,
aki Párizsban doktorált a rend és egy magyar főúr, a sajóládí kolostor alapítója,
Czudar Jakab költségén. "Doctor illuminatissimus": 1411-12-ben a pádovaí egye
tem lektora volt, később ismét Párizsban találjuk, a keleti nyelveket tanulmányoz
za. Nem tudjuk hol halt meg és mikor.

Mátyás király idejében történt, hogy Fr. Antal dömés szerzetessel való heves
vitája után nyílt disputát hirdetett Budaszentlőrincen, s meghívta rá a budai pol
gárokat, sót a királyt is egész udvarával együtt. S e fényes hallgatóság előtt ra
gyogó logikával és ellenállhatatlan dialektikával bizonyította be a közönség lelkes
tapsaitól kísérve Szűz Mária szeplőtelen fogantatását, teljesen eilnémítva ellenfelét
s annak minden el1envetését. Könyvet is írt róla: "De Immaculata Conceptione
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B. M. V." Kiadta azonkívül szentbeszédelt, a Szentlélekről szóló értekezését és a
"Remeték Cselekedeteit".t0 Vitája a domonkos baráttal annál is inkább feltűnő,

mert tudjuk, mennyíre lekötelezve érezte magát a pálosrend Aquinói Szent Tamás
szerzete iránt, amely Boldog Özsébet 1262-ben oltalmába vette a pápai udvarban,
hogy a Szentszék jóváhagyását megszerezhesse. Még a pálos liturgia is sok ha
sonlóságot mutatott akkor a domookos míse szertartásaival, Am Mihály testvér
Mária-tisztelete míndent felülmúlt, s a Szeplőtelen Szűz nem is volt hálátlan vitéz
lovagjaival," a pálosokkal szemben: a magyar rend ekkor bontakozott teljes virág
zásba,

Rendi krónikáink Mátyás királlyal kapcsolatban emlékeznek meg Boldog
Báthory Lászlóról, pálos magiszterről. mint első magyar bibliafordítóról.

A Báthory név nem itt bukkan fel először a magyar történelernben., Nagy
Lajos korának főpapjai között már találkozunk vele. Zsigmond alatt országos mél
toságokat viselnek, hogy aztán a Hunyadiak korában ugyancsak megvessék későbbi

hatalmuk alapját. Mátyás királyasztalnokmesterei között is találunk 146·1-66-ban
egy Báthory Lászlót, de ez nem a mi pálosunk.

Róla 1456-59 táján emlékeznek meg írásaink, hogy "ekkor! fényeskedett"
(hoc tempore claruit) a boldog magyar pálosok egén. Ami aztán arra a téves
megállapításra indított egyeseket, hogy halála évét is az ötvenes évekre tették,
pedig P. Gyöngyösi Gergely kétségen kívül 1484-ben említi halálát. Több mint va
lószínű tehát, hogy inkább az ötvenes években lépett a rendbe ez a nagy jövő

előtt álló gazdag főnemes. Már a világban is feltűnt és nagy reményekre jogosított
a fiatal Báthory László. Olaszországban és Franciaországban tanult. Édesapja,
János halálakor, amikor Somló és a hozzátartozó birtokok ura lett 1435-ben,
körülbelül 15 éves lehetett. Hanem aztán "a kegyelem által. indítva ráeszmélt
arra, hogy a világ csalárdságát, súlyos szolgaságát el kell vetnie magától". Remete
Szent Pál magyar rendjébe lépett, de nem egyedül: "két fiatal tanítványát" is
magával vitte, bizonyára nemes apródjait. ifjú barátait, kik valóban méltók vol
tak bizalmára. A szerzetben hamarosan társainak példaképe lett, pedig sokan ld
tűntek akkor buzgóságban, tehetségben. életszentségben, száz körül volt csak a
magyar kolostorok száma: virágzása tetőpontján állott a rend.

Budaszentlőrincen, 1:1 generális perjel székhelyén vostak a legkiválóbb szerze
tesek. A rendfőnök - rendtársai egyenes óhajára - ide helyezte Fráter Lászlót
és az újoncok mesterévé nevezte ki. Feladatát tökéletesen betöltve, talán hogy
a halálra jobban előkészüljön, a főmonostor közelébe, a mai Hárshegyen egy
barlangba vonult néhány társával együtt.

Mátyás udvara ekkor a legkitűnőbb reneszánsz fejedelmekével vetélkedett:
világhírű könyvtárában, a Corvinában a biblia első magyar fordítójának műve is
helyet foglalt: Boldog Báthory László főműve a Szentek magyar életrajzával.
Forrásaink félreérthetetlenül mondják: "a szerit Bibliát és a Szentek több histó
riájit P. Báthory László magyar nyelvre fordította",l1 vagy Gyöngyösi saját sza
vaival: "Az egész Bibliát és sok Szent életét magyarul mcgírta't.P S másutt:
"A Bibltát a mí köznyelvünkön adta elő" (no. Pag, 177). Tehát nemcsak másolta,
hanem fordította abibliát.

Szerit életének méltó befejezése volt szerit halála: miséje végeztével össgeesett
és rendtársainak karjai között halt meg 1484-ben.

Magyar kódexirodalmunkban előkelő helyet foglalnak el a pálos kódexek, hogy
csak egyet említsünk: a nagyvázsonyi .,F,estetich" kódexet. A sok ismeretlen kódex
másoló fehér barát közt kettőnek tudjuk a nevét is: testvérek voltak, az egyik kis
termetű: a "kis Gáll", a másik tagbaszakadt óriás: a "nagy Gáll". A kis Gáll
igen szerette a könyveket, sőt maga is írogatott olykor: a legnehezebb filozófiai
ps teológiai meg egyházjogi kérdéseket feszegette. De a nagy tudás sohasem tette
dölyfössé : szerénysége miatt szerette mindenki. A nagy Gáll is "kiváló író" volt
íscriptor insignís), termetre hatalmas szál legény és olyan sűrű, összenőtt, bozon
tos szemöldökű, hogy lúdtollát, ha nem írt vele, mókásan sátoros szemöldökébe
dugta. Humora miatt is kedveLték társai.
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Kelemen atyáról is emlékezzünk meg még: a római perjelről. kiváló hítszó
nokról, pápai gyóntatóról. Prédikációi míatt "facUlIldus"-nak, "ékesenszólónak" ul
nevezték." Toldi Ferenc szerint magyar szeritbeszédeket is írt (Magyar Nemz.
Irod. Tört.). Tudós és szent pálos volt. Ott van eltemetve a római San Stefano
Hotondo főoltára előtt. Sírkövére Jób gyönyörű szavai vannak vésve: "Tudom,
hogy Megváltőm él és föltámadok az utolsó napon... Meg fogom látni Istene
met!"

Mint Boldog Özséb, Boldog Gergely is esztergomi kanonok volt előbb, "ter
metre kicsi ugyan, de tudásra nagy." A hét szabad művészetben, a természettudo
mányban, a kárionjogban egyaránt első, végül is az Úr tanácsát követve otthagyta
a világ mínden pompáját és örömét, hogy egészen Krisztusé legyen, szigorú szer
zetesi szegénységben és nagy fegyelemben. P. Gyöngyösi nem győzi dicsérni: "Pá
ratlan volt a világ megvetésében. a testvéri szeretetben, a prédikáció erejében ...,
amiről nagyon sokan tanúskodnak" - bizonygatja. Talán még ismerte és hal
lotta őket, hisz abban az évben született, amikor Boldog Gergely generális perjel
leit: 1472-ben.

Kedvessége miatt nemcsak rendtársai, a világiak is nagyon szerették. Ami
kor másodszor is megválasztották generális perjelnek 1480-ban, volt nagy ujjon
gás Pest-Buda városában, "el nem lehet mondani, mekkora" - írják az Évköny
vek. Legjobban talán Mátyás király örült, hiszen egyik legmeghittebb barátja
volt Gergely atya. Gyakran látogatott ki hozzá budai várából a budaszentlőrinci

főmonostorba, együtt sé' áigattak a kerengőn, de még a boros pincébe is lekíván
kozott a király, "hogy lelke végképp felderüljön" (animo se refocillandi). Sok
kedves anekdotát jegyzett fel kettőjűkről , hűséges krónikásunk, P. Gyöngyösi.
Mátyás leülönben is rendkívül szerette apálosokat, különösen miután 1475-ben a
török fölött fényes győzelmet aratott, amit Remete Szent Pál közbenjárásának
tulajdonított, mert az ő oltalmába ajánlotta országát nagy ünnepén. Kis "pia
Ir'ausv-szal megszerezte kedvenc szerzeieseinek a premontreiek gyönyörű zsámbéki
prépostságát, hasonlóképp a csuthi prépostságot és Szűz Mária Fehéregyházát
'.)buda fölött, "mert szüntelen Istennek és Szűz Máriának szolgálnak",

De "ezzel sem elégedett meg a király, III. Friderik római tsászárt arra kén
szeritette. hogy Ausztriában Német-Újhelyben (Wiener-Neustadt) Remete Szent Pál
szerzeteseínek klastromot építene és fondálna, ami 1480-ik esztendőben meg is
lött . .. Senki azon ne tsodálkozzék, hogy Remete Szent Pál szerzete a világnak
különb-különb részein, főképpen Magyarországban, felállásának 1250-ik esztende
jétül fogva egész 1526-ig olly szerentsés és virágzó állapotban légyen vala, mi
vel hogy azon Országban a királyok segítő és nagyon kedvező akarattyábul any
nyira elősegíttetett. hogy a vadak szerte-széllyel elkergettetvén. őhelyettek az
erdőkben majd mindenütt istenfélő szerzetes emberek állattatnának s ahol egyéb
irtóztató fenevadak rikoltási hallattatianak, ottan feles klastromok építtetvén. Isten
ő szent Fölsége Remete Szerit Pál követőítül angyali szép énekléssel ditsértetnék.

Beszélli továbbá ezen szent szerzet s hálá-adóképpen megvallya, hogy ama ke
gyességes és győzhetetlen r. Lajos magyar király után ama Mazvarorsvárrnak
szerentséiére született s egész világon nevezetes és ditsóséges Corvinus Mátyás
királytul legtöbb és legnagyobb jókat vett légyen,.. Annyira kedvelte ez a fel
séges király ezt a mind szentséggel, mind öltözettel fejérlő remete szerzetet, hogy
a maga királyi lakóhelyét, Buda várát sokszor elhagyván, ama közel lévő Szent
Lőrintz klastromába ment légyen által s ottan királyi méltósázát egy kevéssé
félre tévén, említett szerzetbéli férfiakkal barátságosan beszélgetni méltóztatott
légyen ..." (P. Orosz Ferenc: Egyedülvalósúgnak Ékessége ... Nagyszombat, 1754).

Boldog Gergely nem sokkal másodszori megválasztása után 14110-ban várat
lanul meghalt. Miridenkí megsiratta, de legjobban talán Mátyás király. S míkor
a főurak csodálkozva kérdezték "drága" könnyeinek oka felől, sóhajtva mondta:
"Országomban egy kiváló prelátus halt meg." Aztán epéserr hozzátette: "Cso
dálom, hogy javadalmát senki sem kéri." További faggatásra bevallotta: "Tegnap
halt meg Fráter Gergely, a remeték generális perjele."
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Csak szimbólumképpen foglalkoztunk Boldog Gergellyel ilyen bőségesen, hogy
illusztráljuk ~ pálosok és a nagy király szoros kapcsolatait, aki hatalmas kultu
rálís programjába nem ok nélkül szervezte be őket is. A legkiemelkedőbbek:

Thatay Antal magiszter, budaszentlőrínci prédikátor, aki elsőnek adta nyom
tatásba 1454-ben (?) a rendi zsolozsmás és misekönyvet; dr. Pesthy Imre, sajóládi
vikárius, a lengyel reridtartomány vizitátora, Csensztochowában ts halt meg, szent
beszédei Krakkóban jelentek meg könyvalakban 1531-ben: P. Esztergomi Gáspár,
"mézszavú prédikátor", rendfőnoki titkár, majd a római San Stefano Rotondo
perjele ...

Boldog Szornbathelyí Tamás generális perjelről jegyezték föl, hogy nagyon
szerette a könyveket, olyan szenvedélyes gyűjtőj,e volt, mint más a .kincseknek.
Tudjuk, abban az időben milyen nagy ritkaság volt és mílyen nagy érték, mílyen
sok rnunkával másolták és mílyen drágán vásárolták meg, hisz a könyvnyomta
tás még kuriózum-számba ment. Boldog Szombathelyi Tamás maga is írt, diktált,
másolt szent könyveket. Különösen a nagy egyházatyák, valamint a híres feren
ces teológus, Boldog Duns Scotus műveiből állított össze rendtársai kérésére több
kis munkát a fiatalok számára (plura opuscula). Saját prédikációit, regula-magya
rázatait, fogadalmi elmélkedéseit és vizitátori buzdjtásait is összeírta. 1486-ban
halt meg. Életét s halálát a leghitelesebb tanú, titkára, Gyöngyösi Gergely írta!
meg rendkívül részletesen és reálisan.

Az ő korában jeleskedett Boldog Szegedi Jakab, "doctor celeberrimus", azaz
ünnepelt doktor, vikárius és prédikátor. Prédikációi nyomtatásban is megjelen
tek: az egyes vasárnapokra és a szeritekről szólók, valamint zsoltár-magyarázatai.
"Dunántúl vikárius provinciálisa" is volt, 1479 körül élt. Váradi Futó Míhály
ról csak annyit tudunk, hogy nem annyira ékes, mínt bölcs szavú prédikátor
volt, s hogy idősebb korában orvosi tanulmányokkal is foglalkozott. Prédikációi
nak egy részét a kékesszentlászlói kolostor őrizte. Boldog Zákoly János püspök
J494 február 3-án halt meg a diósgyőri pálos kolostorban, mint annak perjele.
Igen művelt, képzett ember volt. A bécsi egyetem hallgatója, sokat tanult és szí
vesen. Állandóan a könyveket bújta. Hamarosan le is doktorált, és ezzel sem elé
gedve meg, további tanulmányok végzésére Bolognába ment, ott hat évig tanult
jogot. De a világ semmivel sem tudta lekötní és magához láncolni ezt a fiatal
tudóst: pap lett hát, sőt igen korán püspök, de még többre szomias lelkének ez
sem volt elég: hát pálos lett.

Diósgyőrben öltözött be a rend ősi ruhájába. Buzgóságával nyomban kitűnt.

Roppant szerette egyszerű szerzetesi celláját, melyben egyedül lehetett Vele, az
Öröklrévalóval, az Egyedülvalóval és nem zavarta senki együttlétüket; "Christus
sibi valde dulciscebat": Kriszt'us szerelme igen édes volt szívének. "Minden ide
Jét imával, Iplnulással és írással töltötte. Sokan csodálkoztak is, hogy olyan ritkán
látják szobácská.ián kívül." Ezért aztán míndenféle mende-mondák keringtek róla
ll. világban, a legvadabb rágalmaktól sem riadva vissza. Különösen az esztergomi
érsek, Bakócz Tamás udvarában áskálódtak ellene "egyes prelátusok", és csak
nem erővel akarták kényszeríteni, hogy hagyja ott a remetéket s menjen vissza
csanádi püspöknek, Végül maga a bíboros szánta meg őt s kelt védelmére: "Hagy
juk békességben! Tanúm az Isten, hogy ha, nem volnék ilyen öreg, itthagyva ér
seksézemet, az ő nyomába lépnék."

Még a király is megpróbálta őt udvarába csalni: fölkínálta neki a kalocsai
érsekséget, de ő nem fogadta el. Maradt inkább egyszerű pálos szerzetes, A haiál
abban a kolostorban érte, ahol beöltözött: Díósgyőrben, míután több helyen volt
perjel. ....

Csanádi Albert csodálatos költészete - ismerjük kitűnő fordításban Remete
Szent Pál verses zsolozsmáiát és bravúros himnuszait - kétségtelenül nemcsak
rendiének. de a magyar irodalomnak, sőt latin nyelve miatt a vílágtrodalomnak
is gyöngyszeme és büszkesége. '

Boldog Lórándházv István generális perjel gyönyörű haláláról (1512), Gyön
gyösi Gergely króníkájának folytatója, Fr. Bálint számol be meglepő részletes-
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séggel. Megválasztása előtt Remete Szerit Pál ereklyéinek óre volt Budaszeötlő

ríncen, s mint ilyen "szép stílussal írta össze az ott történt csodákat, melyeket
szintén Fr. Bálint örökített meg számunkra.

Ez a Fráter Bálint, "kit életének és bölcsességének kífogástalansága miatt
Boldog Lórándházy István titkáraként mánden útjára magával víbt, úgy látszik,'
azonos a budaszentilőrinci kolostor híres prédikatorával, Magyar Hadnagy Bá
linttal. Szerit rendfőnöke kérésére megírta Remete Szent Pál életét és csodáit.
Munkája két kiadást is ért: először 1507-ben Krakkóban, majd 151l-ben Budán
jelent meg. Ez utóbbi kiadás egy példányát a Szabó Ervin Könyvtár őrzi Budapes
ten. A 63 lapra terjedő, gót betűkkel nyomtatott könyvet Fraknói Vilmos ismer
tette először. A mű felöleli Remete Szent Pál életét, ereklyéinek átvitelét Velerr
céből Budaszentlőrincre 1381-ben, ünnepének lectióit, a csodákat, Szent Antal
apát életét, s Jézusról szóló csodálatos költeményeket, valamint a Boldogságos
Szűz tiszteletére írt "elegáns" himnuszokat. Két kép is díszíti a könyvet. így a
második oldalon látható vitéz Hadnagy Bálint (szerzetbe lépése előtt nyilván je
les katona volt, innen neve is) páncélos, zárt sisakos alakja. A kép alatt az író
Jelszava olvasható: "Ne corrumpas laborem meum" (Ne tedd tönkre munkámat),
A hátsó oldalon levő képen pedig a térdelő Remete Szent Pált Remete Szent An
tal és egy pálos szerzetes (talán ismét Hadnagy Bálint) szintén térdelő alakja
veszi közre, A fametszetek épp olyan művészí értékűek, mínt a himnuszok. ,,1494
ben Krakkóban megjelent asztrológiai munkájából csak töredék maradt ránk"
.Kísbán Emil: A magyar pálosrend története I. köt.).

Emlékezzünk meg P. Dombrói Márkról is (t1510?): Boldog Lorándházy István
rendfőnöksége elején (1496) fogott hozzá nagy rendtörténetének megírásához, il
letve az adatok, kútfők, oklevelek gyűjtéséhez. Tudós ember volt, a rend első

hivatásos történésze, Több kolostorunk levéltárában kutatott rendszeresen. Csak
korai halála akadályozta meg elkezdett nagy murikájának befejezésében. Lepogla
ván halt meg, ahol a rendi főiskola régense volt. "A lepoglavai monostort a tö
rök támadások ellen, Mátyás király költségén emelt toronnyal ő alakittatta még
át erőddé. s a tornyot Mátyásról nevezte. el. Nagy műveltség birtokában, komoly
iskolázottság után lépett a pálos rendbe. Igen sokat dolgozott, kutatott, gyűjtött ...
Kár, hogy följegyzései elvesztek. Igaz ugyan, hogy P. Gyöngyösi króníkájában
nemcsak az ő kutatásait, hanem a Boldog Zalánkemény János rendfőnök által
gyűjtött adatokat is fölhasználta, s így munkájának legalább egy részét átmen
tette az utókor számára.

Boldog Lórámdházy István kétszeres rendfőnöksége közott választották meg
generális perjellé Boldog Míklóst (1500-1506). "Tudományban, buzgóságban és
szentségben kiváló férfiú", írja róla P. Gyöngyösi. Mint Boldog Özséb, ő sem
tudott tétlen lenni egy percig sem, "vagy valami munkát végzett, vagy olvasott,
vagy írt, vagy tanított, kitűnő szónok volt ..."H

A rend akkori jótevői közül ki kell emelnünk a híres törökverő Kinizsi Pált.
O alapította nagyvázsonyi birtokán a magyar kódexirodalom és irodalmi művelt

ség szempontjából is fontos pálos kolostort (nemrég restaurálták nagyszerű kor
hűséggel), melyből - tudomásunk szerint - négy szép pálos kódex került ki.
Ezek - írja Kisbán Emil A magyari pálosrend történetében - "kétségtelenül a
legdíszesebben kiállított középkorí kódexek közé tartoznak. Valamennyinek szár
mazási helye a nagyvázsonyi pálos kolostor. Innen ered 1493 táján a breviárium
Jellegű, Boldogasszony Zsolozsmáját tartalmazó, igen díszes kiállítású, 208 levél
ból álló Festetich kódex. Tulajdonképpen a XIII. században nagyon elterjedt, vi
lágiak számára gazdagon díszített, hártyára ím ájtatosaági könyv, Horárium ez.
melyet a nagyvázsonyi pálos kolostor lakói közül egy valóban művészi érzékű

szerzetes írt igen gondos munkával a kolostoralapító Kinizsi Pál felesége, Ma
gyar Benigna számára... Nagyon is érthető tehát, hogy a nagy jótevő feleségé
nek ilyen nagy értékű, díszes kíállítású imakönyvvel fejezték ki hálájukat a
nagyvázsonyi pálos. atyák, sőt nem .mujasztották el belevenni a "Pál uram beteg
ségéról szerzett Imádságot- sem. A kódex egyébként hosszas vándorlás után került
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Jelenlegi órzőhelyére... A Festetich kódex testvérpárja. zsoltárainak kiegészítő'

voltánál fogva, a 98 levélből álló s a Magyar Tudományos Akadémia tulaidoná
ban levő Czech kódex, amely a nagyvázsonyi kolostorban készült 1513-ban, M.
Fráter másolásában. Ez is imádságos könyv és többek közt a Szűz Mária vecser
nyejéhez tartozó gyertyaszerrtelőí és húsvéti részt is tartalmazza, tehát éppen azo
kat a zsoltárokat, melyek a Festetich kódexből hiányoznak... A 164 levélből

álló s a Magyar Nemzeti Múzeum birtokában levő, egyébként domonkos eredetű,

Gömöry kódex néven ismert imakönyv egy részét Tétényi Pál, nagyvázsonyi pálos
vikárius másolta 1516 táján a margitszigeti dömés apácák számára ... A 298 levél
Dől álló s a Magyar Nemzeti Múzeum birtokában levő Peer kódex, mely a XVI.
század elejéről származik és imádságokat, legendákat, énekeket tartalmaz, a
nagyvázsonyi kolostor egyik jótevője, Csepeli Simon számára készült. A hozzá
tartozó Csizióval együtt, a legnagyobb valószínűség szerint pálos szerzetes kézírása
ez a kódex, mely többek közt Remete Szent Pál Testének hazahozataláról is meg
emlékezik, akárcsak az Érdy kódex ..."

Az 1340 körül megalakult német pálos provincia egyik ideszakadt tagja le
hetett az a Fráter Johannes Alernannus, aki csuthi kolostorunkban halt meg élet
szentség hírében 1517 május 6-án: "író volt, nagy szorgalommal írta monosto
rainkban elegáns könyveit", jegyzi fel róla Gyöngyösí.t''

Az 1383 körül alapított lengyel provinciából került hozzánk az a krakkói szü
letésű Fráter Stephanus Batthis, akit a pálos generális perjel maga mellé válasz
tott "sociusnak'" azaz títkárnak: nagy tudású, éleseszű, ékesszavú pálos, aki
Remete Szent Pél életét, a Boldogasszonyt, Szent István királyt s a liturgikus év
minden Szentjét "elegáns" elégtákban és sapphói versekben énekelte meg. "Ro
sarium celeste" címen a Szent Szűz ünnepeiről írt "csodálatos és áhítatos érteke
zést". Több monostorunknak volt "prelátusa".lG

De térjünk vissza magyar pálosairikhoz. Idézem kitünő kutatónkat, Domokos
Péter Pált: "Rómer Flóris a győri székesegyház Hédervári kápolnája gyóntató
székének elmozdítása alkalmával' márvány sírcmlékre figyelt fel, melyen a kő

vetkező írást olvasta: »Hic íacet pie memoríe pater in Christo reverendus nicolaus
episcopus ceretén. doctor pagine sacre fr. ordinis hcremitarum sanctí pauli qui
obiit anno domini MCCCCXXVIlI. III. kl. septernbrls-s, azaz itt fekszik Krisz
tusban tisztelendő boldog emlékű atya Miklós szereti püspök, a szentírás tudomá
nyok doctora, pálos rendi szerzetes, aki 1428 szeptember 3-án halt meg.

A márványkő alsó jobb oldalán infulás, püspöki bottal bekarcolt alak bő re
dőzetű mlseruhában, A baloldal egészen üres. (Régészeti levelek Ipolyi Arnoldhoz.
Vasárnapi Újság, 1860., 629-631.) Rómer ... maga tisztázta, hogy a Dunába ömlő

Szeret folyó felső folyásánál. a jobb parton fekvő Szeret városáról van szó ...
Kuiatásai:nak végső eredményét így szedi ponrtokba: a) Nicolaus Cereténsis

episcopusnak hivatik, b) doctor sacre pagine, c) fráter ordinis heremitarum, d)
1<123 szeptember 3-án hal meg, e) Compendium morale theologicum címen írt,
fi Venator bizonyosan Vadász cognomennel élt, g) magyar nemzetségből szár
mazott, h) Gara Miklós nádor kérésére készítette munkáját. (Episcopatus Ce
retensís, Egyházművészeti Lap, 1336. 161).

Eddig jutott Rómer Flóris kutatásaiban. Vadász Miklós szereti püspök munká
ját nem láthatta. A kutatás rnunkáját én folytattam tovább: az Országos Széché
nyi Könyvtár útján mikrofilmet kértem és kaptam a Bajor Állami Könyvtárban
levő kéziratról. fme az eredeti szöveg másolata és annak fordítása:

»Hoc compendium factum est per reverendum in Christo patrem dominum
Nicolaum cereténsem episcopum, sacre pagine doctorem. cognomíne Wenator, na
tione de Ungaria ad petitionem magnificí príncípís domini Nicolai de Ghara
ipsius regni Ungariae cornitis palatini et vicarii generalís.« Ezt az összefoglalást
a Krisztusban tiszteletre méltó atya, Miklós úr, szereti püspök, a szentírás-tudo
mányok doktora, családi nevén Wenator, nemzetiségére magyar ember állította egy
oe, mégpedig az igen előkelő úrnak, Gharai Miklósnak ugyanazon Magyarország
nádorispánjának és a király egyetemes helynökének kérésére. '

91



A befejező sorok: »Ista sunt dicta propter novos theolegos- Mindezeket az
új teológusok számára diktáltam . . . I

A munkának nagyobb és súlyosabb része a szeritírás-magyarázat. Ebben meg
Jelöli a szentírás célját, majd fejtegeti az átadás négyféle módját. Magyarázza' az
ószövetség 27, illetve a zsidók összes betűít képvis-elő 22 könyvet, amelyekkel a
rómaikat oktatni kell. Röviden megemlékezik az új szövetségről is. Néhány szót:
allegória, tropológía, analógia mélyebben magyaráz ...

A munka csak 1413 és 1428 között készülhetett el. rnert XXlII. János pápa
1413 március 5-én nevezte ki szereti pűspökké Vadás; Miklós pálos rendű szer
zetest, a teológia magisterét, kinek 'szereti püspökként bekövetkezett halála a sír
emlék adata szerínt 1428-ban történt, hiszen szeréti püspök voltát a sírcmlékre
i'eljep;ve>;ték ...

Tudományunk eddig Weresmartí Hippoltt pécsi deklirnista 1431-ből származó
jegyzetét ismerte a legrégibb tankönyvnek, melyből az esztergomi papnövendékek
tanulták a hitágazatokat, parancsolatokat. Vadász Míklós szeretí püspök Com
pendium Theologicum Morale című jegyzete, új teológusok számára írt tankönyve,
mai fogalmak szerint egyetemi hallgatók számára készült jegyzete azonban meg
előzi a Weresmarti félét 10-15 évvel ...

Hitelesen igazolhatjuk, hogy ebből, az eddig felszínre került legelső teoló
giai tankönyvből. mely Magyarországon készült és amelyet magyar pálos, egyben
szeretí püspök latin nyelven 1413 és 1428 közott diktált, tanultak a ...benediktenpeí
rení« bencések. A Compendium első részét lemásolják már 1454-ben a »lucerie-s-í
ferencesek is ... A schaffhauseníek ugyancsak 1456-bam Ezeknek mikrofilmjét
is Münchenból kértem' és kaptam meg a fent írt. módon "17

Domokos Pál Péter a lengyel csensztochowaí pálos kolostor ősi könyvtárában
is talált fontos magyar nyelvemléket 1501-ből: "Végig lapomam az N. II. 1. 583 R.
szignatútával jelölt kobtás latin kéziratot, rnelynek címe: »Cantionale ecclesiasticum
Kon. XV.«... A kézirat 385íb lapján négy kottasoros latin Credo kezdeti része
f.ölött az alábbi magyar szöveg:

O Edesseges Zíz maria az vylagnak
megh velagosíthoya (velagosíchad megh az
on lelkemeth, os osmerthes megh ongeníth
az the zsonth fyadgal íesussal) es ott hogh
engemeth orussichel O edesseges 2iz
maria michor az on lelkem asz on
thesstutwl el thawozigh
othalmaz mezh engemeth mas pokol
beli ellensogthwl erussichedh
megh zenth harontsaanak zethiben
os ne hagh ongginoth kethehegeben essnom.

Nyelvemlékürnk mai nyelvünkre áttéve így hangzanék.

O édességes Szűz Mária
Ez világnak megvilágosítóta.
Világosítsd meg az én lelkemet
És ismertess meg engemet
A te szent fiaddal Jézussal.

O édességes Szűz Mária,
Mikor az én lelkem az én testemtől eltávozik,
Oltalmazz meg engemet más
Pokolbeli ellenségtől,

Erősíts meg szent Hárornságnak hitiben
És ne hagyj engemet kétségbeesnem.

A Czenstochowai Magyar Nyelvemlék helye a magyar irodalomban a Fes
tetich kódex (1493) és a Winkler kódex (1506) között van ...
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A kis magyar imádság névtelen szerzoje nyilvánvalóan a pálos
kolostor magyar pálos tagja. A kolostor tagjai között lehettek mindig
magyar pálosok is. A közösségí élet névtelenségében az imádság szerzője nem tar
totta szükségesnek neve feljegyzését. A czenstochowai névtelen magyar pálos
1501-ból való fohásza, imája fontos magyar nyelvemlékünk ..."18

Jegyzetek:

1 Wairsányi István verset idézi Gyöngyösi Gergely: "Vitae fratrum ordinis tratrum here
mítarum e. Paulí primi heremítaev. KiéziJrat 15<26 körül. A budapesti Egyetemi Könyvtárban:
Ab 11>1. Pag, 15-H'. - 2 Bollailldus JOOJl[l€S S. J.: Acta Sanctorum Ungariae. APpendix EX
Manuscriptis R. P. HevenyeSSli GaJocielis S. J. Tymaviae, 1743. Beatus Eusebius. - a Váczy
Péter: A középkor története, - • ..R. P. Petrus Cnanatddnus Prior Generalis conscrípstt
1383 librum ascetícum sub tituilio: "D!iJaeta Salutis", qui servatur in Bibliotecha Remetensi"
fOrsz. Lt. Karn. Lt, Acta PaulinoI'Um. Fasc. 424. Fol 6:!r-73.: ,.Authores et Sc.;ptores ex
Ordine S. Pauli I. Eremitae ...") Ez a jegyzék 230 pálos Íil'Ót tari ezamon. Kiadta Vincze
Gábor: Magyar KönyvszemlJe, 1878. 21. - s Gyöngyösi Gergely: "Vitae fI'atrum .••" Pag.
108. - 6 P. Gyöngyösi Gerge.1~·: ..V tae fm,irum ..." Fag. 109. - 7 P. Gyönygösi i. m.:
Pag, 110. lll. 112. - 8 ,,:R!. P. Bríccíus, Juri,s Canonici Magister píura conscrípstt opera •• .'~

(Orsz, Lt. Kiam. Lt. Acta PaJUl. Fasc. 424. Fol. 6:2-73.) - 9 "Composuit sermcnes de Imma
culata Conceptíone B. M. V Ejusdem lJJbel1UJrl1 manuscriptum in BiJbliotheca Monastery
Maria-Thallensis _ reperturn testatur P. Pongrácz i/n "Triumpho Pauli" Cap. 12. Pag. 53.
(Orsz, Lt, Kaun. Lt. Acta Paul. Fasc. 424. Fol. 62-73.). - i. "P. Michael Pannonius, Acade
mícus Parisiensis et Doctor Theologiae (floruit círca 1459) edidit plura opuscula crudíta,
primo de Imrnacujata Conceptione B. M. V. Secundo de Spiritu Sancto. Tertio de Operibus
Eremltalrum. QuaJIio varros Sermon€S, praecípue ad Cap-tuta Generalia spectantes (uo.), 
11 "P. Ladislaus Báthory ... S. BiIbliiJa (ml) et ptures Sanctorum Historias in hungaricum
1dioma transtulit (Annál I. Pag. 220 ...) (Orsz, Lt. Karn. Lt, Acta Paul, Fasc. 424. uo.), 
" "FII" Ladistaus totarn Bibaialm et multorum SanctoI"'lmn vitas Hungariae conscripsit •••
Obyt círca 1484, quo dlie Millssam celebran-at" (Ví tae fratrum ... Pag. 129.). - i3 "P. oieenens
Facundus Praedicatoc, postea Prioa:' Romanus (flo·ruit círca 1470) piures SCrmones sua
labore comportavit et subunde Eomam abstulvt" (Fasc. 424 uo.), - " "vtr doctrína et
religiositate et sanctaeate ,praecl8ll"UJS et iliaudabilis... Nunquam erat ottosus. sed semper aut
laborabat mam/bus, aut legebat, aut J'l{lribebat, aut docebat, €Il'8lt E'IlJiJm egregíus pnaedí
cator .. .' {"Vitae fratrum heremítarurn"... Cap. 74. Pag, 20!>.? - 15 "SCri.ptor longaeV1JS;
elegantes lillbros in multís monasterys scrípsít cum magna dtligentta." (I. m.: Carpt; <12. Pag.
231.) - 16 "R. P. .roannes G'ene<raliJs assocíavtt sbí comitem seu soeíum ~r. SteiPhanum
Bath(is), Cracovíensem, virum doctum. eloquerrtísstrnum praedícatorern, in art.e tiumarutatls
erudíturn, H:c etiam vitam S. Patris N. et quam plurima alía, sct. de Beatassíma V. M.;
de S. Rege Stephamo, de prímítívs ss. pp. et de quolibet sancto speciahi per totum annum:
tam elegíaeo, quam saphíco caemdne edlid',t elegant'ssirne. Praelatus in phrríbus monasterya,
quem Ro_rium celeste appetlaV'it ac totnam Psalte<t"iUJffi in laudern ejusdern V. gloriosae
Ultima Tra.ctatum míu-abílem ac devoturn oecíníe de Festivitatibus Beattsstmae V. M.,
coaptavít." (I. m.: CaIP. 82. Pag. 22&-229.) - 17 "DnamatJiJzált Credo a XV. szá2Jad első negye
dében" (Filológiai Kiözlöc0T, X. évf. 1-2. szám, 1964., 1Z3-131.~apok). - i~ "Magyar nyelv
emlék Czel1lstochowaoon 100l-ből" (A Ma!gyar Nye'lrv 1900. évi 4. száma, 469---J,lJ'2. lapokon.)

ELÉGIA

Kifosztott kaptárak bánata az enyém,
leszedett szőlőtőkék vernődése a nema októberban,
kukorékolásuktól elszakadt kakasok,
zsivajuktól szabadult játszóterek,
rnorajuktól különvált vízesések bánata.

Tengelyek sírnak idegen kerékagyakban,
partját feledve zokog a tenger így,
fák dereka görcsöket kap, szenved,
halak partra vetődnek, szám csendje merevül
és úgy kopognak a vigasz szavai,
mint csont a fagyon,
mint elrúgott cipő az üres verandán.

Makrai Gyula
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