
DOKUMENTUM
CZESTOCHOWA MAGYAR EMLÉKEI

Czestochowát (ejtsd Csensztohova, vagy ahogy "eleink" mondták: Csesz
tokó) magyar pálosok alapították. 1382-ben telepíti őket Nagy Lajos kirá
lyunk lengyel nádora, Opuliai László herceg Márianosztráról a csodáktól
"Fénylő Hegyre", lengyelül Jasna Górára, hogy őrizzék az ősi Mária-ikont,
melynek eredetét a vallásos nép a bibliai időkig vezeti vissza, de a leg
újabb müvészettörténeti kutatások is eljutnak az első keresztény századokig,
miután a többszöri átfestés alatt az ókeresztény ikonfestészet stílusnyomait
fedezték fel. Bár a kolostor többször is elpusztult, és a primitív bájú Madon
na-ikon is súlyosan megsérült, a kegyképet ma ils milliók tisztelhetik, mert
a lengyel pálosok megőrizték a rájuk bízott kincset. Amikor 1655-ben te
kintélyes számú svéd sereg vette ostrom alá a várrá épített kolostort, P.
Kordecki Agoston perjel szembeszállt a túlnyomó erővel s több heti véres
ostrom után elkergette az ostromlókat. Ugyanez a P. Kordecki később, mint
a lengyel provincia delegátusa, majd provinciális perjele a rendi nagykapta
lanokon többször is sürgette a vértanú P. Csepellényi György, pálos "misszio
nárius' szentté avatását, s barátja lévén P. Skotniczky Alfonz sátoraljaúj
helyi perjelnek, támogatta őt a Rákóczi-ház lengyel kapcsolatainak fejlesz
tésében. Amikor pedig 1728-ban, a töröktől elpusztított Márianosztra csak
nem régi fényében újra felépült, Czestochowa az egyik ottani ikon-másola
tát küldte a magyar pálosoknak egy értékes miseruha kíséretében. Ez a kép
ma is megvan külön oltáron Márianosztrán,

Megrendítő olvasni a kolostor archívumában a rendi Évkönyvek kiadat
lan kéziratát (III. kötet), mely Czestochowa mélységes fájdalmát és meg
döbbenését örökíti meg a magyar rend közelgő (1786) eltörlése és a lengyel
provincia erőszakos elszakítása miatt. De II. Józsefet, tudjuk, a pápa is hiába
kérlelte. A lengyel pálosok szinte megsiratták az anyarend pusztulását, s
gondosan vigyáztak a mai napig is az ottmaradt magyar emlékekre.

Mindenekelőtt arra az ősi magyar nyelvemiékre 1501-ből, melyet Do
mokos Pál Péter talált meg egy czestochowai Cantionale kottainak szélén,
a kolostor könyvtárában:
,,0 édességes ziz Maria, az vylaghnak megh velágosithoya, velágosichad
megh az en lelkemeth és esmerthes megh engemeth az the szenth fyaddal,
jesussal ..." (Lásd: A Magyar Nyelv, 1966, 489-492 és Vigilia, 1970, 92-93).

A kolostor-templom kincstárában is számos magyar műkincs található.
így Nagy Lajos király lányának, Hedvig lengyel királynőnek saját kezűleg

szőtt selyem miseruhája a XIV. század végéről; 1522-ből egy csodálatos,
dombormívű aranyhímzésekkel borított kazula a Homonnay család címerével ;
a XVI. század közepéről Báthory István lengyel király, erdélyi fejedelem
díszkardja. drágakövekkel borítva.

Az archívum egy értékes magyar kódexet is őriz: Remete Szent Pál
Konfraternitásának albumát, melyet talán a Mohácsi vész után mentettek
ide a magyar pálosok, mert az első lapokon a kenfráterek közt II. Lajos
magyar király és számos magyar főúr nevét olvashatjuk: Rozgonyi, Újlaky,
Balpataky ... Homonnay is köztük van, ő Czestochowában egy Szent Anna
oltárt épített.

A kolostor folyosói szinte tömve vannak magyar vonatkozású festmé
nyekkel. Mindjárt a bejáratnál a lépcsőházban Szent István és Szent László
két méternél magasabb képei fogadnak, bár a lengyel művészettörténészek

ezekben a lengyel Wasa-királyok arcvonásait látják. Ugyancsak a lépcsőház

ban van a lengyel királyok arcképei mellett a magyar királyok arcképe is
mind. Az előcsarnokban pedig Fráter Györgynek a hagyomány szerint
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czestochowai perjelnek öt képe is látható: az elsőn imára kulcsolt kézzel
hermelin gallérral, vértes öltözetben, Izabella kiráynő, egy királyi koronát
nyújtó püspök és allonge-parókás udvari emberek társaságában; a harma
dikon III. Gyula pápa ünnepélyesen adja át Fráter Györgynek a bíborosi
kalapot, Károly császár és több bíboros jelenlétében; a negyediken íráaszta
la fölé hajol, hogy egy eléje terjesztett iratot aláírjon, amikor többen há
tulról tőrrel leszúrják ; az ötödiken egy pálos atya misézik ravatala előtt.

Mind az öt kép egyenként több mint 3 méter széles.
A pálos rend szeritéletű tagjainak egész galériaja látható a további

olajfestményeken. Mindenekelőtt Szent Zoerard (András) és Szent Benedek
remeték képe külön-külön, Bár mindkettő lengyel bencés szerzetes volt,
aki a Vág völgyében remetéskedett, a rend mégis mint a magyar reme
teség előfutárait. Remete Szent Pál szerzete tiszteletbeli. tagjainak tekin
tette őket és mindig fehér pálos ruhában ábrázolta. Ugyancsak fehér pálos
ruhában térdel bakonybéli remeteségében Szent Gellért, eredetileg bencés
szerzetes, majd püspök és vértanú, de a kép felirata szerínt "a pálos re
meteséget Palesztinából elsőnek ő hozta be, és művelte Magyarországon",

Aztán következnek az első magyar remeték: Boldog Vácz, aki Szent
László király korában vonult a pilisi erdők magányába, "Boldog" Salamon
király, aki Szent Gellért példáját követve szintén remetének ment veze
kelni országos bűneiért, ott is halt meg ismeretlenül egy sötét erdő mélyén,
11DB-ban. 1225-ben Bertalan pécsi püspök megalapítja az irwghi Szent Ja
kab remete-kolostort, mellette térdel Fr. Antal, az első perjel. A következő

kép a rendalapító Boldog Özséb esztergomi kanonokot ábrázolja, aki IV.
Orbán pápától a Remete Szent Pálról nevezett magyar szerzetesrend jóvá
hagyását kéri, kérését a mellette álló Aquinói Szem Tamás támogatja; a
felirat szerínt ez 1261-ben történik. Kűlőn kép mutatja Remete Szent Pált
és társát, Remete Szent Antalt. Boldog Özséb társa, Boldog Benedek, szin
tén provinciális perjel (1270-90) egy kolostor-templomot tart a kezében,
talán Pílísszentkeresztet, melynek perjele is volt. Boldog Lőrinc, az első

generális perjel XXII. János pápa előtt térdelve veszi át hivatalosan Szent
Agoston püspök reguláját: 1319-ben.

A rend nagyjai között látható Boldog Báthory László, az első biblia
fordító (+1484), Boldog Szombathelyi Tamás rendfőnök, aki Mátyás király
nak megjövendölte bécsi győzelmét és halálát, Boldog Lukács, Márianosztra
perjele, kezében a tisztaság liliomával, mert teste halála után romlatlan
maradt. A rend szent püspökei sorában Martinuzzi Fr. György külön port
réja mellett találjuk Boldog Dénes kalocsai -érseket (+1370), egy másik Dé
nes argení püspököt (+1576), Péter nyitrai püspököt (+1405), Ternavai Ist
ván szerémi püspököt (+1577), Boldog Zákoly János csanádi püspököt (+1494),
Domonkos nyitrai püspököt (+1730), Fr. Míhály, Agoston és .Farkas zág
rábi püspököket (évszám nélkül), mindegyik szentéletű főpásztor volt.

A lengyel Művészettörténeti Intézet (Varsó) most készül ezeket a czes
tochowai szent képeket albumban kiadni. A festmények 1680 és 1730 kö
zött készültek, többé-kevésbé ügyes piktorok munkái, de inkább kultúr
történeti, mint művészi jelentőségűek. Bár e sorok írója elég járatosnak hit
te magát a pálos hagiográfiában, meglepődve fedezett föl előtte ismeretlen

"szenteket". .
De nemcsak a múlt, a jelen szakrális művészete is képviselve van a

csaknem hatszázéves kolostorban: a társalgó falán láthatjuk Feszty Masa
szép olajfestményét: Boldog Özséb, a rendalapító fehér ruhában áll, ősz sza
kállal, könyvvel kezében, mögötte háttérben a vadregényes pilisi táj. Boldog
Özséb, a rendalapító neve és emlékezete a rend legújabb Törvénykönyvében
(Constitutiones) is meleg szavakkal szerepel, s a lengyelek nem félnek a
magyar remeték "szervezőjét" (collector) a rend "fundátorának" mondaní,
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