
KÖ ZLEMÉ NYE K  
Legenda vagy valóság? Boldog Özséb személye Gyöngyösi Gergely  rendtörténeti krónikájában és szerepe  a Pálos Rend megalakulásában  Scheffer Miklós  
Az utóbbi években paradigmaváltás figyelhető meg a pálos rend eredetének kutatásában és Özséb, a hagyomány szerinti rendalapító személyének meg-ítélésében. Korábban minden rendtörténeti ismertető és tanulmány vala-milyen fokú kiindulási alapnak tekintette Gyöngyösi Gergely, 16. századi rendfőnök krónikájában1 Boldog Özsébről leírtakat. Újabban egyre inkább teret nyernek azok a nézetek, melyek szerint Gyöngyösi adatai enyhén szólva is kétségbe vonhatók vagy némely elemében egyenesen fikciónak tekinthetők. Élt-e egyáltalán Özséb, és milyen szerepe volt Remete Szent Pál rendjének megalakulásában? Mindenekelőtt nagy vonalakban foglaljuk össze a krónikás Özsébről írt történetét gyermekkorától, remeteségbe való vonulásáig bezárólag! Esztergomban született „derék, előkelő szülőktől”. Már kisgyermekként kitűnt nemcsak tudásával, hanem erkölcsös, életszentségben példás maga-tartásával. Serdülőként sem változott a helyzet, mind a tanulásban, mind a böjtölésben, imában, virrasztásban való állhatatos kitartása messze kortár-sai fölébe helyezte. Már korán elismerték érdemeit és esztergomi kanonok-nak nevezték ki. Híre az akkor már a Pilist lakó remetékhez is eljutott, akik gyakran felkeresték, hogy evangéliumi irgalmasságát megtapasztalják, vesszőből font kosaraikat élelemre cserélték nála. Az ifjú kanonok annyira megismerte és megkedvelte életvitelüket, hogy elhatározta, városi életét feladva közéjük áll. Tervét a tatárjárás késleltette ugyan, de miután a ve-szedelem elvonult, minden javadalmáról lemondva kivonult a pilisi renge-tegbe. Nem volt egyedül, esztergomi tartózkodása alatt több társát is be-avatta elhatározásába, akik szintén lelkesen követték őt, annak ellenére, hogy erről környezetük le akarta beszélni őket. Később felépítették első kolostorukat a Szent Kereszt oltalma alatt, majd az egyre terebélyesedő jámbor társulat fejlődését nem lehetett megállítani, „királyok, fejedelmek, bárók több országban sok monostort alapítottak.”2 Mindezek után lássuk, a kutatás főbb képviselői az utóbbi évtizedek-ben hogyan viszonyulnak ehhez a történethez és a benne körvonalazódó rendalapító személyéhez és szerepéhez! Török József lényegében Gyöngyösi leírását követve mutatja be Özsé-bet. Bár kitér arra, hogy egyesek „a puszta létét is kétségbe vonják a forrá-sok hiánya miatt”, a továbbiakban történelmi alakként kezelve vázolja fel a 

 
1  GYÖNGYÖSI, GREGORIUS: Vitae fratrum eremitarum ordinis sancti pauli primi eremitae. 

Ed. Franciscus L. Hervay. Bp., 1988. (továbbiakban: GYÖNGYÖSI, 1988.) 42. Magyar 
nyelvű kiadása: GYÖNGYÖSI GERGELY: Arcok a magyar középkorból. Ford.: Árva Vince – 
Csanád Béla – Csonka Ferenc. Bp., 1983. (továbbiakban: GYÖNGYÖSI, 1983.) 

2  GYÖNGYÖSI, 1983. 36-41. p. 
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pálos rend életre hívásában betöltött szerepét.3 Ismertetéséből világossá válik, hogy az esztergomi kanonok nem újat talált ki, vagyis nem az ő hívá-sára született meg a remeteélet Magyarországon, hanem ténykedése révén összefogta a már meglévő pilisi remetéket, hogy aztán munkálkodása és annak utóhatása, lassan országos méreteket öltve, egy rendbe kovácsolja az addig egymástól függetlenül létező, elvonult közösségeket.4 Guzsik Tamás sem támaszt kétségeket Özséb személyét illetően, Gyöngyösi művének adataira alapoz, történeti tényként kezeli az állítólagos 1256-os esztergomi zsinatot, aminek oklevelén Özséb aláírása is szerepel. (A zsinatról alább részletesebben szó lesz.) Pál püspök 1263-as, a korai rend működését szabályzó okiratot a pálos rend „születési anyakönyvi kivonata“-ként értékeli.5 Hervay F. Levente vonatkozó tanulmányában hangsúlyozza, hogy Gyöngyösi nem szokványos munkát végzett, amikor rendjének történetét írásba foglalta. Ugyanis „a középkor szerzetes krónikásai ritkán írtak rend-jük vagy kolostoruk történetéről [...] A legtöbb rend első története csak a XVI. század legvégén és a XVII. század első évtizedeiben készült el”. Ennek fényében, Gyöngyösire utalva megjegyzi: „nem lehet eléggé értékelni, hogy a magyar eredetű pálos rendnek már 1520 körül volt krónikása”.6 Özséb személyével kapcsolatban igen értékes történeti adalékokkal te-szi árnyaltabbá a róla kialakult sztereotip képet. Megjegyzi, hogy eleve érdekes maga az Özséb (Eusebius) név; jelentése jámbor, kegyes, hálás, istenfélő. Felveti azt a lehetőséget, hogy mivel a név gyanúsan hasonul a rend küldetéséhez, lehetséges, hogy Gyöngyösi a humanista történetírás hatása alatt, maga kreált ilyen nevű rendalapítót, amit az is erősíthet, hogy e név a magyar Árpád-kori forrásokban csak egyszer fordul elő.7 Vagyis – és ezt már én teszem hozzá – igen ritkának számított a 13. században, és ez nagyon fontos lesz a továbbiakban. Özséb személyének történeti értékével kapcsolatban két forrást közöl. Az egyik egy 1255-ben kiállított, birtokügylettel kapcsolatos oklevél, mely-ben Eusebius, Bethleem gömöri főesperes, esztergomi kanonok társaságá-ban a nevezett területet bejárta. A gond csak az, hogy ebben az írásban Özséb nem kanonok, hanem prebendárius, vagyis olyan személy, aki a kanonokot bizonyos tevékenységében segíti vagy helyettesíti. (A perbendá-rius szerepével alább sokkal bővebben szükséges foglalkozni.) „Lehetséges, hogy Eusebius prebendárius is utóbb kanonok lett, majd néhány év múlva a remeték élére állt”8 – írja Hervay, vagyis elfogadja történeti személyként Boldog Özsébet, még ha nem is pontosak Gyöngyösi állításai. 

 
3  ACZÉL LÁSZLÓ ZSONGOR – LEGEZA LÁSZLÓ – SZACSVAY PÉTER – TÖRÖK JÓZSEF: 

Pálosok. Bp., 2006. (továbbiakban: ACZÉL et al., 2006.) 10–15. p. 
4  Uo. 
5  GUZSIK TAMÁS: A pálos rend „születési anyakönyvi kivonata". Az 1263-as 

kolostorösszeírás topográfiai és építészeti érdekességei. In: Architectura Hungariae, 
2000. 1. sz. Online: arch.et.bme.hu – 2020. január. 1. p. 

6  HERVAY F. LEVENTE: A Pálos Rend eredete. In: Decus Solitudinis. Pálos évszázadok. 
Szerk.: Őze Sándor – Sarbak Gábor. Bp., 2007. (Művelődéstörténeti Műhely, 
Rendtörténeti konferenciák, 4/1.) 57–65. p. (továbbiakban: HERVAY, 2007.) 57. p. 

7  Uo., 61. p. 
8  Uo. 
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A másik forrása Carolus Péterffy, a 18. századi jezsuita író, aki beszá-mol egy bizonyos 1256-os esztergomi zsinatról, ahol Özséb is részt vett, de Hervay leírása szerint az erről tanúskodó oklevél hamisítvány.9 Marad tehát egyetlen adatunk arról, hogy a Pálos Rend születésének közvetlen előestéjén élt egy Eusebius nevű prebendárius Esztergomban. Hervay, Özséb személye kapcsán a bizonytalanságok elsorolását követően, óvatosan ugyan, de nyitott a bizonyosság felé. Holler László is teljes mértékben valós személynek tartja Boldog Özsébet, Gyöngyösi adataira támaszkodva tekinti át a Pálos Rend születé-sének körülményeit. A Vitae fratrumban fennmaradt, Pál püspök által, a formálódó közösségnek 1263-ban kiállított nevezetes oklevelét10 egyenesen forrásértékűnek véli Özséb személyét illetően. Rámutat a szöveg, egy min-denki által figyelmen kívül hagyott mondatára. A püspök így fogalmaz: „Jelen levelünkkel tudtára akarjuk adni mindenkinek, hogy szeretett fia-ink, a rendfőnök, a perjelek és egyházmegyénk helyeinek remete testvérei Szentatyánktól, Orbán urunktól, Isten kegyelméből a római szentegyház főpapjától személyesen kérték: kegyeskedjék megengedni, hogy a remete-életből Szent Ágoston szabályai szerinti életre térhessenek át.” Holler sze-rint ez a felsorolás (rendfőnök, perjelek, remete testvérek) egy már 1263-ig 
 

9  Uo., Hervay így fogalmaz: „Az oklevél, amelynek alapján Carolus Péterffy jezsuita író 
ismertet egy ilyen zsinatot, a zalavári apátság levéltárát 1341-ben pusztító tűzvész 
utáni hamisítvány, amelyet 1371-ben Tamás esztergomi érsekkel sikerült átíratni, és 
ezzel a hitelesség látszatát kelteni.” Az állítólagos zsinati határozat tehát a zalavári 
bencés apátság számára lett volna kiállítva, a zalavári apát joghatósága alá tartozó 
lelkészek kánonjogi fegyelmének megtartására. Hervay szerint a valóság az, hogy 
mivel az 1341-es zalavári tűzvészben a levéltár megsemmisült, ezt kihasználva lehetett 
dokumentumot kreálni 1256-os évszámmal. Az oklevelen szerepel a „résztvevők” 
aláírása. Itt bukkan fel Özséb neve is a következőképpen: „Eusebius, Prior 
Provincialis Ordin. S. Pauli primae Eremitae. Magister Porse, Archi-Diaconus 
Nitriensis, Canonicus Strigoniensis.” (A határozatot, a résztvevők névjegyzékével 
ismerteti: PETERFFY, CAROLUS: Sacra concilia ecclesiae romano-catholicae in regno 
Hungariae celebrata. Viennae – Posonii, 1742. I. 86–87. p. Özséb nevét szintén idézi 
rendtörténeti művében, de pontatlanul és rossz oldalszámmal: KISBÁN EMIL: A 
Magyar Pálosrend története. Bp., 1938. 17. p.) Hogy valami tényleg nincs rendben, 
arról az is árulkodik, hogy Özséb neve után úgy szerepel a pálos közösség neve, mint 
„Első Remete Szent Pál Rendje”. A gond az, hogy Özsébnek még fogalma sem 
lehetett, hogy az általa összegyűjtött remetéknek később Remete Szent Pál lesz a 
védőszentjük, ugyanis e névalak csak a 14. század első felében bukkan fel először. 
Özséb idejében „keresztúri remete barátok” (Fratres Sanctæ Crucis de eremo), 
„ágostonos barátok” volt a nevük. Hogy pontosan mikor születik meg a „Remete 
Szent Pál Rendje” név, azt nehéz megmondani, mert bár 1304-ben és 1309-ben már 
felbukkan, ezek az oklevelek csak többszörös átiratban maradtak ránk, így nem 
dönthető el, az eredetiben is jelen volt-e Remete Szent Pál neve, vagy csak a későbbi 
másolók toldották bele. XXII. János pápa 1322. szeptember 27-én kelt oklevelében 
már hitelesen olvashatjuk, valamint egy 1325-ös egri püspöki oklevélben is. Vö.: 
HERVAY, 2007. 62–63. p. 

10  A kutatók egyöntetűen hitelesnek tartják az oklevelet, annak ellenére, hogy egyetlen 
ismert forrása ugyanaz a Gyöngyösi-féle rendi krónika, aminek Özsébbel kapcsolatos 
állításait sokan kétségbe vonják. 
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kialakult hierarchikus rendi struktúrára utal. Az említett rendfőnök pedig nem lehet más, csakis Özséb testvér. Feltételezi, hogy Özsébnek sikerült megszerezni a többi remeteség perjeleinek támogatását, és „esztergomi kanonoki tapasztalatára is tekintettel” rendfőnökké választották.11 Németh Zsoltnál Özséb alakja és szerepe már összetettebb. Elfogadja egy ilyen nevű esztergomi klerikus létezését, és nem vonja kétségbe hozzájárulását a magyar remeteközösségek renddé formálódásának útján, de igyekszik árnyalni Gyöngyösi sorait. „Gyöngyösi tisztában lehetett vele, hogy olyan legendát örökölt az alapításról, ami kissé túlértékeli Özséb személyét [...] Özséb rendalapítóként és első rendfőnökként való feltün-tetése a 14. század elejének terméke lehet...” – írja Németh Zsolt, de hozzáteszi, hogy Özséb jelentősége mégis kiemelhető, mivel „feladata az lehetett, hogy a pilisi remetéket egyesítse és szervezett közösségekbe vonja, megmentve őket az ágostonos rendbe kényszerüléstől, lendületet adjon a független remeteségek renddé kovácsolódásának”, valamint „életszentségé-vel maradandóan rajta hagyta a nyomát a formálódó rend szellemiségén”.12 Solymosi László szintén kiemeli, hogy a pálos krónika már a középkor végén elkészült, megelőzve ezzel (nem számítva az obszerváns ferencesek szerényebb rendtörténetét) a többi szerzetesi közösséget. Azonban nézete szerint ez azért volt fontos, mert igazán nekik volt szükségük legjobban múltjuk feltárására, hiszen a pálos rend „a többi jelentős szerzetesrendtől eltérően nem rendelkezett szent alapítóval és annak életrajzával”. Látható-lag a szerző számára Özséb csak fikció.13 A legszkeptikusabb véleményt F. Romhányi Beatrix képviseli. Szemé-ben Özséb személyének megformálása valójában egy toposz-gyűjtemény, a középkori legendairodalom sémáit követő kitaláció. „Özséb neve és élettör-ténete először a Vitae fratrum elején bukkan fel, és a szöveg terjedelme ellenére valójában szinte semmit sem tudunk meg róla.” Később ezt írja: „Összességében úgy vélem, Gyöngyösi művében Özséb (Eusebius) életraj-zát irodalmi alkotásnak, alakját pedig irodalmi fikciónak kellene tekin-tenünk. Történeti létezését e 16. századi művön kívül semmi sem támasztja alá.”14 Egy 2016-os tanulmányában már meg sem említi Özséb nevét.15 Látható tehát, hogy Gyöngyösi történetének teljes elfogadásától, a részleges igazságtartalom megengedésén át, a teljes történelmietlenségig és fikcióig minden nézet képviselteti magát. Felmerül hát a kérdés, valóban el 

 
11  HOLLER LÁSZLÓ: A veszprémi püspök egy 1263. évi okleveléről. In: Decus Solitudinis. 

Pálos évszázadok. Szerk.: Őze Sándor – Sarbak Gábor. Bp., 2007. 
(Művelődéstörténeti Műhely, Rendtörténeti konferenciák, 4/1.) 121–133. p. 
(továbbiakban: HOLLER, 2007.) 133. p. 

12  NÉMETH ZSOLT: A pálos rend történetének első évszázada. In: Magyar Hüperion, 
2015. 3. sz. 274–287. p. (továbbiakban: NÉMETH, 2015.) 

13  SOLYMOSI LÁSZLÓ: Pálosok a 13. századi Révfülöpön. In: Villa Filip, 2005. 1–2. sz. 4–
11. p. (továbbiakban: SOLYMOSI, 2005.) 4. p. 

14  F. ROMHÁNYI BEATRIX: A pálos rendi hagyomány az oklevelek tükrében. 
Megjegyzések a pálos rend középkori történetéhez, In: Történelmi Szemle, 2008. 3. 
sz. 289–312. p. (továbbiakban: F.ROMHÁNYI, 2008.) 299–300. p. 

15  F. ROMHÁNYI BEATRIX: Heremitae – monachi – fratres. Szempontok a pálos rend 
történetének újragondolásához. In: Pálosaink és Pécs. Szerk.: Sarbak Gábor. Bp., 
2016. 9–23. p. (továbbiakban: F.ROMHÁNYI, 2016.) 
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kell-e fogadnunk, hogy Gyöngyösi találta volna ki Özsébet. És igaz-e, hogy személyéről semmit sem tudunk meg? A kutatás aktuális állásának áttekin-tése után Gyöngyösi Vitae fratrum című művében a rendalapító bemutatá-sával kapcsolatos szövegrészek elemzésével arra keresek választ, mennyire hihetünk (vagy nem hihetünk) Gyöngyösi Özsébbel kapcsolatos leírásának, továbbá van-e köze az 1255-ös esztergomi oklevél Eusebiusának Gyöngyösi Gergely Özsébéhez.16 Először az oklevélről:17 1255. november 24-én Fülöp, az esztergomi székeskáptalan prépostja oklevelet állít ki Báncsa István bíboros, volt esz-tergomi érsek rokonának, Báncsa Lampertnek, aki az Esztergom megyében található Kürt faluban földet adott el Posa nyitrai főesperes kanonoknak. A birtokot Bethleem gömöri főesperes, esztergomi kanonok és Eusebius esz-tergomi prebendárius járta be.18 Az oklevél reá vonatkozó adatainak fényében vegyük szemügyre a pá-los krónikás szövegének azon kulcsmondatait, amikben konkrét információ található a hagyomány szerinti rendalapítóról!19  1. Özséb (Eusebius) Gyöngyösi így nevezi azt az egyházi férfiút, aki összegyűjti a Pilis remetéit. Mint már érintettük, a név olyan ritka volt az Árpád-korban, hogy csak egyetlen írásos említése ismert, tárgyalandó oklevelünkben.  2. „Esztergomban született” Élettörténetének további részei is Esztergomban és környékén játszódnak, ifjúsága, papi karrierje, ismerkedés a remetékkel, elhatározása a remete-életre, viták a környezetével. A mongol invázió említése kapcsán Gyöngyösi meg is erősíti ezt: „...Özséb elhatározta, hogy Esztergomot társaival nem hagyja el, amíg a béke helyre nem áll.”20 Tehát nem kételkedhetünk benne, hogy esztergomi lakos volt. Ez az adat megegyezik az oklevélből kinyerhető információval, itt szintén esztergomi lakos.  Az első két pontot egyben kezelve; ha Özséb személye Gyöngyösi kre-ációja lenne, több mint érdekes véletlennek tűnhet, hogy az általa elképzelt alak pontosan abban a városban és pontosan azon ritka néven él, amit egy oklevél is megőrzött. Hacsak nem feltételezzük, hogy Gyöngyösi megfelelő főhős után kutatva végig nem vizsgálta az Esztergomban számára elérhető összes Árpád-kori okmányt, ami véleményem szerint nem életszerű. Az sem mellékes, hogy Gyöngyösinek nem volt különösebb személyes kötődé-se Esztergomhoz, és a város az ő idejében már politikai súlyponttal sem rendelkezett. 
 

16  Stilisztikai okokból, ha az oklevélre hivatkozom, az Eusebius nevet, ha Gyöngyösi 
szövegére, az Özséb nevet használom. 

17  A továbbiakban csak 1255-ös oklevél megnevezéssel hivatkozom rá. 
18  HERVAY, 2007. 61. p. Eredeti szöveg: Monumenta Ecclesiae Strigoniensis I. Ed.: 

KNAUZ, FERDINANDUS. Strigonii, 1874. 428–429. p. 
19  Alapvetően a kiadott magyar fordítást idézem (GYÖNGYÖSI, 1983.), de ha 

szükségesnek érzem, a latin eredetit vagy más, mértékadó forrásban található 
fordításverziót is segítségül hívok. 

20  GYÖNGYÖSI, 1983. 36–38. p. 
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 3. „Miközben könyvet írt, nem hanyagolta el az Isten parancsa szerinti életet sem.”21 Ebből a mondatból megtudhatjuk, hogy Gyöngyösi szerint Özséb írástudó volt. Ezen az információn ma már könnyen átsiklunk, de a középkorban nem volt magától értetődő, még klerikusi körökben sem.22 Hogy könyvet írt („scribebat libros”23) volna, az lehetséges túlzásnak tűnhet, de itt talán nem Gyöngyösit kell okolnunk, hanem a magyar textust. Török József fordítása valószínűleg közelebb áll az igazsághoz: „Miközben könyveket másolt [...]”24 Mindenesetre gondolkodjunk el azon is, mire utalhat itt Gyöngyösi a könyv (liber) szóval. Semmiképpen sem kell arra gondolnunk, hogy Özséb irodalmi alkotások írásával/másolásával töltötte a szabadide-jét. A liber szó nemcsak könyvet, hanem ügyiratot, szerződést, oklevelet is jelent.25 Emellett a paleográfia tudománya számon tartja a könyv formájú okleveleket. Eredetileg a rendkívül hosszú okmányokat feltekerve tárolták, de ez nehézkessé tette a szöveg áttekinthetőségét. A probléma megoldására kezdtek áttérni az összefüggő, terjedelmes iratok könyv formában való elrendezésére. Mivel külföldön 14. századinál régebbről nem ismert ilyen dokumentum, viszont hazánkban már a 12. században megjelent.26 Az is fontos adalék, hogy a középkori oklevélmásolatokat könyv formájú gyűjte-ményekbe rendezték (libri regii, liber traditionum).27 Bármelyik magyará-zatot is választjuk, Gyöngyösi szövegéből tehát az derül ki, hogy Özséb írástudó lévén, valószínűleg egyházi adminisztrációs munkával (is) foglal-kozott. Erre az információra utal az a tény, hogy az 1255-ös oklevélben egy birtok adás-vétel kapcsán helyszíni határjáráson találjuk őt.  4. „...érdemeiért korán esztergomi kanonoknak nevezték ki...”28 Ez az a pont, amit a szkeptikusok érvként használnak Özséb személye és Gyöngyösi szövegének történeti értéke ellen. Való igaz, ha 1255-ben még az esztergomi káptalan körein belül működik, 1250-ben nem vonulhat el a Pilisbe remetéskedni. A kronológiai ellentmondást meg lehet magyarázni Gyöngyösi hiányos adataival, melyeket a rendi hagyomány pontatlanul őrzött meg. Azt viszont nehezebb feloldani, Gyöngyösi miért titulálja kano-noknak őt, amikor Eusebius 1255-ben prebendárius. Azért, hogy a problé-mára elfogadható megoldást találjunk, a prebendárius középkori egyházi társadalomban betöltött szerepét kell részletesebben megvizsgálnunk. Mindenekelőtt valamit fontos szem előtt tartani. Bizonyos szempon-tok alapján meg kell különböztetni a 13. század (Eusebius korának) prebendáriusát a 15–16. századéitól (Gyöngyösi kora). A különbség nem szembenállást jelent, hanem egy közel háromszáz éves fejlődési folyamat 

 
21  Uo. 36. 
22  MÁLYUSZ ELEMÉR: Egyházi társadalom a középkori Magyarországon. Bp., 2007. 

(továbbiakban: MÁLYUSZ, 2007.) 97. p. 
23  GYÖNGYÖSI, 1988. 39. p. 
24  ACZÉL et al., 2006. 10. p. 
25  FINÁLY HENRIK: A latin nyelv szótára. Bp., 1884. 1133. p. 
26  FEJÉRPATAKY LÁSZLÓ: Palaeographia. In: Fons, 1994. 3. sz. 225–274. p., 264–266. p. 
27  Levéltári kézikönyv. Szerk.: KÖRMENDY Lajos. Bp., 2009. 28. p. 
28  GYÖNGYÖSI, 1983. 36–37. p. 
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kezdő és végpontját. Ennek áttekintése után könnyebben tudjuk megkísé-relni az ellentmondás feloldását. A 12. század közepétől több forrásból ismertek a káptalanok kanonok-jainak sanyarú életkörülményei. 1153-ban az esztergomi káptalan olyan szegény, hogy a papoknak nincs elegendő élelmük, és több hasonló híradás is fennmaradt a 13. század közepéig ínséges helyzetükről. A probléma or-voslására püspökeiktől különböző javadalmakat (prebenda) kaptak és fo-kozatosan püspöki és királyi birtokadományokban is részesültek. A 13. század második felére helyzetük normalizálódott olyannyira, hogy többen külföldi egyetemekre is eljutottak, majd hazatérve az egyházi értelmiség elitjét kezdték képviselni. A társadalmi ranglétrán ilyen módon felemelke-dő kanonokok mind gyakrabban kezdtek távol maradni javadalmaik szék-helyétől, némelyek két káptalanban is élveztek prebendákat, persze két helyen egyszerre nem lehettek. Ebből kifolyólag egyre nehezebben tudták ellátni liturgiai feladataikat, pl. a napi hétszeri közös zsolozsmázást.29 A vagyonosodó kanonok réteg már megengedhette magának a helyet-tes állítását, akik anyagi juttatás fejében fennálló kötelezettségeiket távollé-tük alatt elvégezték. A helyettesek a káptalani iskolák nem feltétlenül ka-nonoki pályára koncentráló, alacsonyabb sorú növendékeiből kerültek ki. A plébániai élettel szemben előnyben részesítették a káptalani központokban való működés lehetőségét, ennek érdekében szívesen elvállalták a zsolozs-mázást a kanonokok távolmaradása esetén.30 Ez a fokozatosan kiépülő, az alsó papság rétegéhez tartózó prebendá-riusi szerepkör pontosan abban az időszakban és, úgy tűnik, abban a vá-rosban jelent meg, ahol és amikor Eusebiusról is hírt kapunk. Már 1243-ból is ismerünk prebendáriust Esztergomban, de egy 1252-es okmány is bizonyítja létezésüket. Sőt az is több mint valószínű, hogy ekkor már egy-házi státuszuk az alkalomszerű megbízásoktól az intézményesülés irányába mutatott.31 Az 1255-ös esztergomi oklevélből is látszik, hogy a prebendárius fel-adata nemcsak liturgiai jellegű volt, hanem hiteleshelyi tevékenységet is jelentett,32 ami legtöbbször azt takarta, hogy kiküldöttként részt vett a birtok adás-vételek, vitás, peres ügyekkel kapcsolatos határjárásokban és az azzal járó adminisztrációban. Az írásbeliség fejlődése magával hozta az egyre növekvő hiteleshelyi munkát. A kanonokok mind kevésbé tudták maguk ellátni a bővülő adminisztrációs feladatokat, és egyházi társadalmi státuszuk emelkedésével, vagyoni helyzetük jelentős javulásával a sokszor több napos kiküldetések helyszíni feladatait sem érezték magukénak. Ha elgondoljuk a korabeli utazás, útviszonyok és alkalmi szállások nem túl komfortos körülményeit, az időjárásnak való állandó kiszolgáltatottságot, érthető, hogy a hiteleshelyi munka ezen része inkább a prebendáriusokra hárult. Ebből két következtetést mindenképpen le lehet vonni. Az egyik, 
 

29  Ld.: KOSZTA LÁSZLÓ: Adalékok a székesegyházi alsópapság XIII–XIV. századi 
történetéhez. In: Acta Universitatis Szegediensis. Acta historica, 1988. 86. sz. 15-26. 
p. (továbbiakban: KOSZTA, 1988.) 16. p. 

30  Uo., 16–17. p. 
31  Uo. 
32  MÁLYUSZ, 2007. 76. p. 
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hogy az ilyen munkában résztvevő javadalmasok írástudók voltak, a másik, hogy rendelkeztek a szükséges jogi ismeretekkel.33 Bár a prebendárius papi réteg elsőként valószínűleg Esztergomban je-lent meg, szervezeti fejlődésükről a legteljesebb képet a zágrábi káptalan forrásaiból nyerhetünk, itt ugyanis a történelem viharai elkerülték a levél-tári anyagokat, és csaknem minden korabeli okmány fennmaradt róluk. Hogy az ott tapasztalható fejlődés nem volt helyspecifikus, azt az ország többi részén – igaz csak szórványosan – reánk maradt adatok bizonyítják.34 Így általában elmondható, hogy az évtizedek múltával feladatkörük teljes intézményes jelleget öltött, anyagi helyzetük egyre jobbnak volt mondható, birtokkal, saját házzal rendelkeztek. Ahogy az évszázadok folyamán a ka-nonokság egyházi státusza emelkedett, úgy helyetteseiké is, igaz, alárendelt szerepük mindvégig megmaradt. Az ezernégyszázas évek közepétől már káptalanon belüli testületté alakulnak, szervezeti működésük a kanonokság mintáját követte. Jól látható a lezajló folyamatból, hogy a 15–16. századra a prebendárius vagyoni helyzete, rangja megegyezett a 13. század végi kano-nokéval.35 Láttuk, az alsó papsághoz tartozó javadalmasok egyszerűbb társadal-mi sorból származtak. Ennek köszönhető, hogy a szegényebb néprétegek közelebb érezték magukhoz őket, népszerűek voltak köreikben. Inkább az ő munkájukat vették igénybe, mint a számukra megfizethetetlen kanonoko-két. Arra is számos adat van, hogy végrendeleteikben a prebendáriusok a kedvezményezettek.36 A fentiek mellett ez is fontos adalék lesz Gyöngyösi szövegének értelmezése kapcsán. Felmerül a kérdés, papi karrier tekintetében volt-e átjárás a javadal-masok és a kanonokok között. Magyarul: javadalmasból lehetett-e kano-nok? Káptalani funkciójuk megjelenésétől kezdve a 13. század első feléig bezárólag erre nem látunk példát.37 Későbbi rangbeli emelkedésüket azon-ban az is jelzi, hogy erre mégiscsak nyílt lehetőség. Kanizsai János eszter-gomi érsek 1391-ben Szent István vértanú tiszteletére káptalant alapított, minek kanonokjait a prépost a székeskáptalan prebendáriusaiból volt köte-les kiválasztani. A kiválaszottak a székeskáptalanban prebendáriusok ma-radtak, ellenben a Szent István templomban kanonokok lettek. A két funk-ciót csak bajosan tudták ellátni, amiről a fennmaradt források is beszámol-tak.38 A 16. század elejére a perebendáriusból kanonokká válás már egészen természetes folyamat, sőt a javadalmas poszt a kanonokság előszobája, ahogy erről a zágrábi és a szepesi káptalannal kapcsolatban értesülhetünk. Egy 1515-ös zágrábi határozat konkrétan szabályozza a kanonokká lett prebendárius javadalmairól való lemondását és utódlásának módját.39 Ahogy a prebendárius réteg a kanonokság felé vezető úton haladt, el-kerülhetetlen volt a prebendáriust helyettesítő poszt kialakulása. Ugyanaz 

 
33  KOSZTA, 1988. 19–20. p. 
34  MÁLYUSZ, 2007. 160. p. 
35  Ld.: MÁLYUSZ, 2007. 151–157. p. 
36  MÁLYUSZ, 2007. 156–157.p. 
37  KOSZTA, 1988. 22. p. 
38  MÁLYUSZ, 2007. 76. p. 
39  MÁLYUSZ, 2007. 158. p. 
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a folyamat játszódott le, mint közel 300 évvel korábban a kanonokokkal, ám ez a tendencia már nem tudott kiteljesedni a reformáció okozta hatások miatt.40 E hosszabb kitérő után térjünk vissza a kérdéshez, hogyan hozható összefüggésbe az oklevél Eusebius prebendáriusa Gyöngyösi Özséb kano-nokjával. Azt már az előző pontokból is láthattunk, hogy a két forrás adatai harmonizálnak, és a ritka név egyezése csak tovább erősíti a tényt, hogy ugyanarról a személyről van szó. A titulusok különbözőségére a következő magyarázatot javaslom: Gyöngyösi természetesen művelt, világlátott egyházi emberként is-merte korának kánonjogi, társadalmi viszonyait, tisztában volt a káptalani élet sajátságaival, nyilván ismerte a prebendáriusok már rangosnak mond-ható státuszát. Tudhatott arról is, hogy a javadalmas tisztség az ő korában már a kanonokká válás felvezetője. Aki tehát prebendárius lett a 16. század elején, az nagy valószínűséggel azért történt, mert kanonok akart lenni. Gyöngyösi tehát semmi mást nem tett, csupán saját korának egyházi viszo-nyait egyszerűen visszavetítette Özséb korára és – ha olvasott is Eusebius perendáriusról (vagy ismerte a rendi hagyományt) – természetesnek vette, hogy azért lett az, mert kanonokságra pályázott. És mivel Gyöngyösi korá-ban már jó ideje szabad volt az átjárás a két státusz között, feltehetőleg magától értetődőnek vette, hogy Özséb előbb-utóbb az is lett.  5. „szétszórtan lakó és emiatt remetéknek nevezett testvérek gyakran látogatták meg, hogy vesszőből font kosaraikat kenyérre cseréljék föl. Annyira megkedvelte társaságukat, hogy gyakran fölkereste őket”41 Láttuk, hogy a prebendárius tisztség az alsóbb néprétegek körében volt népszerű. Ezt érvényesíthetjük a nincstelen, egyszerű remetékre is, akik talán bátrabban keresték a kapcsolatot egy javadalmassal, mint a maga-sabb társadalmi szinten álló kanonokkal. Özséb gyakran felkereste őket – írja Gyöngyösi. Milyen körülmények között volt alkalma Özsébnek megismerkedni a Pilist lakó remetékkel? Az 1255-ös oklevélben Eusebius Kürt falu térségében vett részt határjáráson. A település ma már nem létezik, de valószínűleg a Pilis-hegység déli lábai-nál elterülő vidéken, Pilisvörösvártól északnyugatra lokalizált Kürt faluról lehet szó.42 A térképre nézve látszik, hogy az odavezető úton érinteni kell a Pilis hegyvidék azon részeit is, amelyek alkalmasak arra, hogy az ember erdei remetékkel találkozzon. Oklevelünk nyilván csak egy forrás az ilyen vidéki munkákra, de feltehetjük, hogy Eusebius esetében sem az egyetlen alkalom. Az ehhez hasonló kiszállások, helyszíni munkák során könnyen lehet, hogy az erdőt lakó remetékkel is volt alkalma találkozni.  6. „kiváltképpen a jogban volt jártas”43 
 

40  MÁLYUSZ, 2007. 159–160. p. 
41  GYÖNGYÖSI, 1983. 37. p. 
42  BENKŐ ELEK: Udvarházak és kolostorok a pilisi királyi erdőben. In: In Medio Regni 
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Ez az állítás teljes mértékben harmonizál a prebendárius tevékenységével és oklevelünk információjával. Mint fentebb láttuk, hiteleshelyi munkája megkövetelte a megfelelő jogi ismereteket.  7. „világi méltóságáról elfelejtkezve [...] nemcsak egyházi feladatát látta el, pedig ez még az erőseket is megviselte volna, hanem alázatosan még a megvetett hivatalokat is elvállalta, noha azok inkább a világiakhoz illet-tek”44 Miről szólhat ez a homályos megfogalmazás? A „világi méltóság” Gyöngyö-si szemében nyilván saját kora prebendáriusának, a külvilág szemében is emelkedettebb társadalmi rangját jelentheti. „Nemcsak egyházi feladatát látta el.”45 Ezt egy kis értetlenséggel olvassuk. Milyen egyházi feladatokról lehet szó, amikor pár sorral feljebb, igaz nem egyértelműen kimondva, de úgy értelmezve a szöveget, hogy Özséb kivonult a Pilisbe. És már ezzel a résszel is gond van. Ott még egészen világos a leírás, ahol Özséb Eszter-gomban maradt a tatárjárás miatt, de miután a béke helyreállt, csak ennyit ír Gyöngyösi: „Mikor ez bekövetkezett [ti. a béke] hasonló szándékkal bár, de nem hasonló korúak mentek a remetehelyekre.” Ebből az általános fo-galmazásból nem derül ki, vajon Özséb is velük tartott-e, pedig a történet fókusza mindvégig rá irányul. Még a következő szakaszban, ahol szülők, barátok el akarják tántorítani társait a remeteélettől, és Özséb védi őket beszédével, sem igazán világos, vajon ekkor már ő is csatlakozott-e az elvo-nulókhoz. És ezután következik az a rész, ahol Özséb egyházi feladatainak ellátásáról esik szó. Márpedig ez a mondat tovább gyengíti azt a képzetet, hogy akkor már társaival tartott volna. Nem hinném, hogy az „egyházi feladatokat” az elvonult remeteélet kontextusában kellene érteni. Véleményem szerint Özséb ekkor még Esz-tergomban tartózkodott, és ellátta prebendáriusi munkáját (erre utalhat az „egyházi feladatok”). Úgy gondolom, káptalani emberként nem ment egyik pillanatról a másikra a kiválás, bár szíve a remetei magányba húzta, kény-telen volt elvarrni maga után a szálakat a testületi munkájában. Így legjobb esetben is kettős életet élhetett bizonyos ideig. A következő szakasz ugyanerre a következtetésre sarkallhat. Itt Gyön-gyösi Özséb vendégszeretetét méltatja, amikor arról ír, hogy személyválo-gatás nélkül minden társadalmi rétegből valót szívesen látott, „akkora sze-rénységgel fogadott, szolgált, vígasztalt, táplált”,46 mintha anyjuk lenne. A lelki támogatás ugyan anyagi feltételek nélkül való, de a táplálás már nem annyira. Gondoljuk el, egy erdőlakó remete, hogyan tudná ilyen korlátlanul vendégül látni felebarátait, amikor Gyöngyösi korábban arról ír, hogy a remeték Esztergomba jártak élelmet szerezni kosaraik fejében. Nyilván nem dúskáltak kint az erdőben, de a remeteélet nem is erről szól. Vélemé-nyem szerint ez a vendéglátás még esztergomi életéhez köthető. És egy utolsó adalék, ami szintén ebbe az irányba mutat: Gyöngyösi szerint Özséb minden új „jelentkezőért bűnbánatot tartva, a templomba sietett, hogy ott szokása szerint Istennek hálát adjon”.47 Kint az erdei ma-
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gányban a „templomba sietés” aligha kivitelezhető, tekintve, hogy Gyön-gyösi kronológiájában csak ezután következik a Szent Kereszt kolostor felépítése. A szöveg tehát azt sugallja, hogy Özséb ekkor még városlakó volt, a káptalanban tartózkodott. És ha a magyar fordítás mögé nézünk, a latin szöveg még beszédesebb. Ott ugyanis nem ecclesia vagy templum szerepel, hanem oratorium.48 A szó imaházat, imatermet jelent, de értel-mezhető kápolnának is. Általános értelmében a kolostorok ablaknyílással a szentélyre néző kisebb imaterme.49 Hogy az esztergomi székeskáptalanban is volt ilyen, azt joggal feltételezhetjük. Csak ezután kezdődik új fejezet, amiben arról olvasunk, hogy 1250-ben Özséb felépíti a Szent Kereszt kolos-tort. Itt persze már konkrét utalás van arra, hogy együtt lakik remetetársa-ival.50 Az 1250-es alapítási évszám Gyöngyösi tévedése lehet, hiszen az 1255-ös oklevélben még esztergomi prebendárius, de ez a pontatlanság megért-hető; a rendi hagyomány nem feltétlenül évszámra pontosan őrizte meg a történteket. De elképzelhető más magyarázat is. A fenti gondolatmenet számomra azt is sugallja, hogy Özséb – ahogy fentebb utaltam rá – egy ideig kettős életet élt. Még hivatalosan a káptalan testületébe tartozva ellát-ta munkáját, de már Esztergomban társakat „toborzott” és kijárt a pilisi erdőkbe, hogy ottani életüket is szervezze. Majd miután felépült a Szent Kereszt egyház és a hozzá tartozó kolostorépület (valamilyen korai változa-ta) ő is kiköltözött remetetársaihoz. Bár ezen írás Özséb személyéről szól, néhány gondolat erejéig fontos kitérni a Szent Kereszt kolostor alapítása körüli kronológiai vitákra és el-lentmondásokra. A minden érintett kutató által hitelesnek tartott, ám csak Gyöngyösi krónikájában fennmaradt, Pál veszprémi püspök 1263-as okle-velében nem szerepel a Szent Kereszt kolostor. A rendelet egyenesen tiltja, hogy a felsorolt lakhelyeken kívül51 újabbakat emeljenek.52 De még ugyan-ott Gyöngyösi idézi Benedek veszprémi püspök 1291-es oklevelét, ahol már szerepel a kékesi (ma Pilisszentlászló) rendházzal együtt. Tehát elviekben nem lehet igaza Gyöngyösinek, aki 1250-re datálja a Szent Kereszt remete-ség alapítását, amikor az 1263-as oklevél nem tud róla, holott minden jel szerint a terület a veszprémi püspökség joghatósága alá tartozott.53 Ha nem említi, abból az következik, hogy akkor még nem létezett. De ha csak 1263 után épült fel, hogy hozható összefüggésbe Pál püspök új lakhelyek létesí-tését tiltó rendelkezésével? Figyelmen kívül hagyva a kiközösítéssel járó tilalmat, mégis felépítették? Gyöngyösinél persze nem tapasztalható el-lentmondás, mert művében 1250-ben alapíttatik, és 1263-ra nyilván fel is épült. A helyzet az, hogy a szabályozó okirat keltét követő tíz éven belül biztosan fel kellett, hogy épüljön, mert 1274-ben már állt, ahogy erről IV. 
 

48  „secessit in oratórium”. GYÖNGYÖSI, 1988. 41. p. 
49  Vö. ** [DIÓS ISTVÁN:] Oratorium. In: Magyar Katolikus Lexikon. Főszerk.: Diós 

István. IX. köt. Bp., 2002. 133. p. 
50  GYÖNGYÖSI, 1983. 41. p. 
51  „Insula Pilup Sanctae Helenae, Kewkwth Sanctae Mariae Magdalenae, Bókon Sancti 

Jacobi, Idegsyt Beatae Elizabeth, Bodochun Sancti Emerici, Insula prope Ermenyes: 
Elek Sanctae Mariae Magdalenae, Zakach Sancti Dominici.” GYÖNGYÖSI, 1988. 45. p. 

52  GYÖNGYÖSI, 1983. 45. p. 
53  HOLLER, 2007. 132–133. p. 
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László egy adományozó okleveléből értesülünk.54 Hogy ez hogyan volt le-hetséges, arról források híján csak találgatásokba bocsátkozhatunk. Más szemszögből nézve a kérdést, feltűnő, hogy a Pál püspök okleve-lében felsorolt remeteségek mind az ország egy területére koncentrálnak, a Balaton-felvidékre és a Dunántúlra. Még pontosabban a Balaton régiójá-nak nyugati fertájától, a Zala folyó környékéig bezárólag, ez a terület a középkori Zala-megye része, kivéve a Somogy megyei Szakácsi remetesé-get.55 A Pilis még a legkeletibb helytől, Révfülöptől is legalább 160 km tá-volságra van. Feltenném az óvatos kérdést: van-e értelme a óriási földrajzi távolság ellenére a Szent Kereszt remeteség alapításának kérdését ezen kolostorcsoport összefüggésében vizsgálni, még annak fényében is, hogy Benedek veszprémi püspök 1291-es oklevele már egyben kezeli az időköz-ben megalakult Pilis és a Balaton tágabb térségének rendházait.  Végezetül... Mit mondhatunk következtetés és összefoglalás gyanánt a Gyöngyösi által megformált Özséb-kép hitelességéről? Nézetem szerint a szövegben olyan igazságmagokat találunk, amiket a pálos krónikás korának irodalmi eszkö-zeivel, hangulat vagy inkább a hit és áhítat erősítését szolgáló stíluseszkö-zökkel gazdagítva tálalt olvasóinak. Hogy már gyermekkorában is inkább virrasztott, imádkozott, böjtölt, minthogy játszott volna, a történeti kutatás számára nem jelent értékelhető információt, de a hívő lélek kegyesen elfo-gadja, hiszen korban hozzánk közelebb álló, jobban dokumentált életrajzú szentekről is feljegyeztek hasonlókat. (Gondoljunk csak a 20. század egyik legnagyobb szentjére, Pietrelcinai Pio-ra!) Gyöngyösi halmozza az ezzel kapcsolatos irodalmi elemeket, hogy Özséb életszentségét, már ifjú korá-ban történt kiválasztottságát megfelelő példa gyanánt állítsa az utókor számára, ezért szövegének fennkölt stílusa a szent ember bemutatásának szolgálatában áll. De történetének vázát mégis olyan információk alkotják, amiket az Eusebius prebendáriust említő 1255-ös oklevél adatai megerősí-tenek. Özsébnek hívják, esztergomi lakos, írástudó, káptalani testület tagja, 

 
54  „IV. László király a Pylis-i királyi erdő egy részét a szentkereszti (pálos) monostornak 

adományozza.” SZENTPÉTERY IMRE: Az Árpádházi királyok okleveleinek kritikai 
jegyzéke. II. köt. 2–3. füz., 1272–1290. Bp., 1961. (Magyar Országos Levéltár 
kiadványai, II. Forráskiadványok, 9.) 118. p. Tovább fokozza a rejtélyt a Pilis második 
pálos monostora alapításának két szekunder forrásban található évszáma. Az egyik 
Pázmány Péter műve, aki úgy tudja, hogy a szentléleki (Pilisszentlélek) kolostor 
alapítása 1265-ben történt. „De Sancto Spiritu, im Pilisio, prope Strigonium: 
Fundatur Anno 1265.” PAZMANY, PETRUS: Acta et Decreta Synodi Dioecesanae 
Strigoniensis. Tyrnaviae, 1629. 122. p. A másik Nicolaus Benger kezétől való, aki 
szerint ez 1263-ban ment végbe. BENGER, NICOLAUS: Chronotaxis monasteriorum 
ordinis S. Pauli primi Eremitae. (Kézirat, 1742.) – Magyar Nemzeti Levéltár Országos 
Levéltára. E 153. Cap. 89. Ha az általuk ismert, de azóta elveszett kútfők hitelesek, 
újfent érthetetlen, mikor épült valójában a Szent Kereszt kolostor, és Pál püspök 
tiltása ellenére hogyan létesülhetett maga a szentléleki rendház is. 

55  Idegsyt Beatae Elizabeth lokalizációja ezidáig nem történt meg. Vö.: GUZSIK TAMÁS 
– FEHÉRVÁRY RUDOLF: Eltűntnek hitt pálos kolostorhelyek Zala megyében. In: 
Közlemények Zala megye közgyűjteményeinek kutatásaiból, 1980–1981. 
Zalaegerszeg, 1981. (Zalai Gyűjtemény, 16.) 33–49. p. 
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jogban jártas, valószínűleg gyakorta kell vidékre utaznia hiteleshelyi mun-kája miatt, ennek következtében módja nyílik kapcsolatba kerülni az Esz-tergom környéki remetékkel. Gyöngyösi Özséb-alakja valóságos személy és megegyezik Eusebius prebendáriussal. A pálos krónikás ismerte a generációról, generációra öröklődő rendi hagyományt, talán volt is a birtokában egy ilyen témájú kezdetleges kézirat. Ha belegondolunk, hatalmas szerencse, hogy fennma-radt egy Gyöngyösitől független, korabeli kútfő Özséb előéletéből, ugyanis nem törvényszerű, hogy amíg valaki „csak egy a sok közül”, a történetírás látókörébe kerüljön. Csak miután valami nagyot, említésre méltót tett, irányul rá tetteivel együtt a személyére és múltjára is a figyelem. És ez a független, korabeli forrás (az 1255-ös oklevél) és Gyöngyösi Özsébet bemu-tató szövege, az erősebb nagyítólencse alatti elemzés, összehasonlítás során mégiscsak több, egymással összhangban álló információt tár fel, vagy az oklevél hiteles történeti keretbe foglalja a Vitae Fratrum állításait. Újra csak felhozva Hervay F. Levente fontos gondolatát, hogy a Gyön-gyösi előtti korokban egyáltalán nem volt divat rendtörténetet írni, csak a 16. század végén, a 17. század elején ragadnak tollat a rendi krónikások, hogy összegyűjtsék mindazt az információt, amit megalakulásukról rögzí-teni érdemes, a pálosrendi történetírót úttörőnek tekinthetjük, mégha adatai olykor pontatlanok, hiányosak vagy ha irodalmilag színesebbek is, de semmiképpen nem kitalációk.  Ki, mikor és miért alapította a magyar pálos remeterendet? Egyáltalán alapította valaki? – teszi fel a kérdést a modern kor rendi ha-gyományokat megfelelő kritikával kezelő történésze. A „pálos” jelző nyilván még kerülendő lenne, ami az alakulás első évtizedeit illeti, de az egyszerű-ség kedvéért nevezzük őket a mai terminussal. A következőkben – röviden – egy teoretikus történetet vázolnék fel a rend megalakulásának körülmé-nyeiről saját olvasatban. Mindenekelőtt azt a mottót javaslom szem előtt tartani, hogy a közép-kor tekintetében: „minden pálos remete, de nem minden remete pálos”. Néhány kutatónál zavar tapasztalható abban a tekintetben, mit jelent a pálos rend kezdete és mit a gyökerei. Többen azt hangoztatják, hogy azért sem Özséb az alapító, mert már 1225-ben a Mecsekben is jelen voltak.56 Igen, jelen voltak a remeték, de nem a pálosok. Vagyis – leszámítva a 11–12. századi remetéket – a 13. század első felétől kezdve volt egy korszak, amikor a Magyar Királyság területén több, egymástól független remetekö-zösség működött regionális fennhatóság alatt. A legkorábbiak: Insula Pilup Révfülöpön (1221), a mecseki Szent Jakab (1225), a borsodi Tardonán 1240-től ismerjük jelenlétüket.57 Miközben sorra létesülnek hasonló közösségek, itthon és külföldön több fontos, a további fejleményeket befolyásoló esemény történt:  
 

56  Erre plasztikus példa a közismert ismeretterjesztő oldal, a Wikipédia 
megfogalmazása: „Ez a rendház lett az egyetlen magyar alapítású szerzetesrend, a 
pálosok első háza.” Online: hu.wikipedia.org – 2020. január. 

57  Ezeket lenyűgöző alapossággal, pontosan adatolva gyűjtötte össze: F.ROMHÁNYI, 
2016. 
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– A joachimizmus térnyerése  – Az Ágoston-rend létrejötte  – A tatárjárás  – Özséb feltűnése Esztergomban  Mi történhetett ezek fényében? Teóriám a Pálos Rend megalakulása kap-csán nemcsak a hogyanra, hanem a miértre is keresi a választ. A miért tekintetében, önmagában nem tartom kielégítő magyarázatnak az Ágoston-rendbe való betagozódás „elleni” motivációt, ahogy azt több kutató hangsú-lyozza.58 Ezt csak köztes, ösztönző eseménynek gondolom, más meghatáro-zó tényezők mellett. Hogy meglátásom szerint ezzel együtt milyen további körülmények vezettek a rend megalakuláshoz, a következőkben foglalnám össze:  A joachimizmus A 12. század második felében, Itáliában feltűnt egy különös szerzetes, Joachim de Fiore. Prófétának, látnoknak, misztikusnak tartották, nem mellesleg exegéta és rendalapító is volt. Nézeteinek, tanításának tartalma nem volt mentes az ellentmondásoktól, mégis évszázadokra kiterjedően befolyásolta a keresztény gondolkodást és hitéletet. Munkássága Dantétól kezdve, a ferenceseken át, az eretnekmozgalmakig mindenhol éreztette hatását.59 Életének első felében, valamikor az 1150–60-as években a keresztes hadak kíséretében bejárta Konstantinápolyt, Szíriát és a Szentföldet. A Tábor-hegyen misztikus elragadtatásban részesült. Hazatérve ciszterci kolostorba vonult Sambucinába, ahol egy húsvét éjjelen újabb víziója tá-madt. Látomásainak témája a Szentírás volt, annak ó- és újszövetségi össz-hangja tárult fel előtte, misztikus úton kapta meg az írások értelmét. Jele-nései hatására több exegetikai művet írt,60 majd pápai engedéllyel, 1188-ban megalapította a floriánus néven ismertté vált rendet, melynek anyahá-zát Fioréban építette fel.61 Tanításának jellemzője az apokaliptikus történelemteológia. A törté-nelmet a Szentháromsággal összefüggésben három nagy korszakra osztot-ta; az első az Atyáé, a laikusok korszaka, a törvény ideje, a második a Fiúé, az evangélium és a papság ideje, a harmadik a Szentléleké, a szerzetesi (remetei) ideál korszaka, az Ó- és Újszövetség lelki megértésének (intelli-gentia spiritualis) az ideje.62 Mivel e harmadik korszak számára a még be 

 
58  Ld.: F.ROMHÁNYI, 2008. 297. p.; SOLYMOSI, 2005. 11. p.; NÉMETH, 2015. 29. p. 
59  KORÁNYI ANDRÁS: Joachim de Fiore: Az összhang mestere, vagy lázító? In: 

Lelkipásztor, 2000. 11. sz. 415–419. p. (továbbiakban: KORÁNYI, 2000.) 415., 418. p. 
60  Expositio in Apocalypsim (A Jelenések könyvének magyarázata), Liber Concordiae 

Novi ac Veteris Testamenti (Az Ó- és Új szövetség össz hang járól) Psalterium Decem 
Chordarum (Tízhúrú zsoltáros könyv), ld. KORÁNYI, 2000. 415. p. 

61  KORÁNYI, 2000. 415–416. p.; ** [DIÓS ISTVÁN:] Joachim da Fiore. In: Magyar 
Katolikus Lexikon. Főszerk.: Diós István. V. köt. Bp., 2000. 846. p. 

62  KORÁNYI, 2000. 417. p. 
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nem teljesült jövő, a tökéletes megértésre (hogy a Szentírás betűjének sír-jából Krisztus győzelmesen feltámadva kiléphessen) még intenzíven ké-szülni kell. Erre a világtól elvonult, tanulással és elsősorban kontempláció-val töltött remetei életet tartotta a legmegfelelőbbnek. Nézete szerint a harmadik kor előkészítése az életszentségét remeteként kezdő Szent Bene-dekkel, a nyugati szerzetesség atyjával indult el.63 Joachimnál tehát a re-meteélet kiemelten fontos, ez abból is látszik, hogy e harmadik korszak szerinte a világ végéig fog tartani. De mikor fog elkezdődni? A korszakhatárokat Máté evangéliuma Jé-zus-genealógiájának mintájára 42 nemzedékenként szabta meg, és ezt az újszövetségi időre és azon túl is folytatólagosan kiterjesztette. A krisztusi életkort véve egy nemzedéki ciklusnak (ezt harminc évnek tekintette) 42x30=1260, azaz 1260-ban ér véget a Fiú, és kezdődik a Szentlélek s ezzel együtt a remeteség korszaka.64 Joachim teológiájának magvai 1202-ben bekövetkezett halála után korának szellemi táptalajában gyökeret vertek, majd szárba szökkentek és termést hoztak, ha nem is mindig egészségeset. Tanítványai és követői szélsőségektől sem mentes irányokba fejlesztették tovább tanítását. Ennek következtében nemcsak rájuk, hanem atyamesterükre is az eretnekség gyanújának árnyéka vetült. A IV. lateráni zsinat (1215) is foglalkozott a problémával, de Joachim írásait és kolostorainak életét megvizsgálva, sze-mélyét vétlennek találták, bár a gondolataiból fakadó későbbi tévtanítá-sokat több eretnekséggel együtt elítélték.65 Joachim történelem-értelmezésének hatására, mely kiterjedt az új-szövetségi – második – kor végén fellépő egyházüldözésre és az anti-krisztus eljövetelére is, 1260-ban vezeklő mozgalom bontakozott ki az itáli-ai Perugiában. A Szentlélek korát várva tömegesen nyilvános bűnbánatot tartottak, önmaguk és egymás ostorzásával szenvedtek komoly testi bünte-tést. A flagellánsok tevékenysége hamar elterjedt Európa egyes részein (német földön, Csehországban, Lengyelországban), Magyarországra is eljutott, mint ismeretes, a Képes Krónika is megemlékezik róla. Bár a moz-galom később szélsőséges irányt vett, száz év múlva VII. Kelemen pápa elítélte, hazai keretek közt ennek nyomát nem találjuk.66  A tatárjárás A Magyar Királyságot 1241–42-ben megbénította a mongol invázió, hatal-mas sebet ejtve az ország társadalmi, gazdasági szövetén. A mindenki által közismert tragikus eseménysorból ehelyütt csak néhány mozzanatot ragad-junk ki. A vesztes muhi csata és IV. Béla udvarának Dalmáciába való me-nekülése után a mongol seregek előtt nyitva állt az út Magyarország teljes felprédálására. Több százezer áldozat, elpusztult települések, a lakosság 15-
 

63  KORÁNYI, 2000. 417–418. p. 
64  Ld.: Joachimitizmus. In: Magyar Katolikus Lexikon. Főszerk.: Diós István. V. köt. 

Bp., 2000. 846. p. 
65  KORÁNYI, 2000. 419. p. 
66  Vö.: ** [DIÓS ISTVÁN:] Flagellánsok. In: Magyar Katolikus Lexikon. Főszerk.: Diós 

István. III. köt. Bp., 1998. 709. p.; Képes Krónika. Ford.: Bollók János. Szerk.: Szovák 
Kornél. Bp., 2004. (Millenniumi magyar történelem. Források) 114. p., ld. még: 233. 
p., 788. sz. jegyz. 
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20, mások szerint 50%-ának halála. Ugyanakkor az invázió nemcsak az erőszakot jelentette. A mongolok betörésének következtében nem volt aratás, majd 1242-ben elmaradt a vetés, 1243-ban pedig sáskajárás pusztí-tott el mindent, amit csak tudott. Hiába adta ki Batu Kán Esztergom falai alatt a visszavonulásról szóló parancsot és hagyták el az országot, az éhín-ség, a kannibalizmus, a járványok, a testi-lelki gyötrelmek, a reményveszte-ség még jó ideig itt maradtak.67  Az Ágoston-rend létrejötte, a remeték integrációja Az észak-itáliai remetéket két lépcsőben egyesítve létrejött az Ágoston-rend. Már a IV. Lateráni Zsinat (1215) szorgalmazta a folyamatot, de az első integráció 1244-ben történt, majd IV. Sándor pápa törekvései révén 1256-ban megszületett a Nagy Unió, amit a Licet Ecclesiae Catholicae bul-lájával megerősített.68 A rend hamarosan Magyarországon is megjelent,69 és céljuk természetesen a hazai remeték védőszárnyuk alá vonása lett vol-na. A tervük azonban a magyar egyházi és/vagy világi hatalom elgondolá-sával szembement.70  A tényezők lehetséges értelmezése Hogy a Pálos Rend születésében az események az ismert módon alakultak, az okok egyikének a tatárjárás eseményét tartom. A középkorban minden természeti csapást, járványt, háborút Isten büntetésének véltek. Rogerius mester a tatárjárásról írt beszámolójának elején kiemeli: „Az ő vétkeiket nem bottal, hanem vesszejével (Zsolt. 88,33), bűneiket nem gyógyírral – amivel övéit szokta megvigasztalni –, hanem veréssel és haragjával látogat-ta meg.”71 A Margit-legendából ismeretes, hogy IV. Béla Margitot már magzat korában Istennek ajánlotta az ország szinte kilátástalannak tűnő veszélyből való megmenekülése érdekében. Ebből látszik, hogy jóllehet a veszély el-múltával, a várrendszer kiépítésével nélkülözhetetlen katonai, stratégiai lépéseket tett az ország védelmének megerősítése érdekében, legalább annyira fontos volt számára keresztény hittel az égiek segítségét is meg-nyerni. Talán benne és tanácsadói körében is megfogalmazódott az a szán-dék, hogy kell egy tisztán hazai, szent életű közösség, akik teljes életüket az elvonult szemlélődő imának, vezeklésnek, böjtölésnek szánva, áldozatukat felajánlják, úgy az ország testi-lelki sebeinek gyógyítása érdekében, mint – távolabbra tekintve – a hasonló csapások elkerülése ellen égi oltalmat nyerni, ahogy ezt a közeli és távolabbi jövő tartogatta is a Magyar Királyság 
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számára.72 A terv megvalósulásának lehetőségét – a már akkor az ország-ban több helyen virágzó – remeteközösségek spirituális erejében láthatták meg. (Romhányi Beatrix következtetése szerint, kezdetben a világi hatalom inkább támogatta a rend létrejöttét, mint az egyházi vezetés.73 És itt tartom fontosnak idézni a kutató másik észrevételét: „Habár remeték valóban élhettek az erdős vidéken, a magam részéről nem tartom valószínűnek, hogy csak úgy, a maguk elhatározásából kolostort alapíthattak volna ezen a területen. Ilyen legfeljebb az ország peremvidékein fordulhatott elő, a Ma-gyar Királyság szívében, Esztergom tőszomszédságában aligha. [...] elgon-dolkodtató, hogy a remeték éppen abban az időben tudják Szent Kereszt-kolostorukat megalapítani, amikor IV. Béla ismét Esztergom környékén töltötte ideje nagy részét.”74 Megjegyzése számomra azt erősíti, hogy az integráció kezdettől fogva királyi és országos célokat szolgált.) De miért remeték? Joachim de Fiore az európai spirituális gondolko-dásra nagy hatást tevő munkáiból láthatólag kitűnik az eremitizmus iránti elköteleződés, oly mértékben, hogy a világvége előtti utolsó nagy korszakot a Szentlélek működése által átitatott egyetemes remeteélet idejének tartot-ta. Láttuk az időszakok tartamának számításából a korszakváltás határát jelentő 1260-as évet. Nem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy ez az évszám feltűnően azonos a magyarországi remeték integrációjának kezdetével, mind Gyöngyösi kronológiájában, mind Pál püspök oklevelének 1263-as keltezésében – nyilván korábbi események reflexiójaként – erre az időszak-ra ismerünk. Ráadásul a tatárjárás tragikuma nemcsak, mint az egek jövőbeni hat-hatós oltalmáért való könyörgés kiváltó okaként értelmezhető, hanem a Joachim történelem-teológiájában megfogalmazott, a korszakváltást meg-előző antikrisztusi eseményként is. A misztikus szerzetes így fogalmaz: „abban az időben a Sárkány hetedik feje is felkel majd, tudniillik az Anti-krisztusnak nevezett király, s vele együtt hamis próféták sokasága. Úgy gondoljuk, nyugat felől kél, és segítségére siet annak a királynak, aki a pogányok feje lesz.”75 IV. Béla számára nem volt elég a mongol invázió, nyugatról két Fri-gyes is tetézte a bajait. A király katonai segítség ellenében hűbéri esküt tett II. Frigyes német-római császárnak, de az soha nem érkezett meg. Névro-kona II. (Harcias) Frigyes osztrák herceg, aki a szorongatott helyzetet ki-használva betört a nyugati végekre, majd a mongolok elől menekülő ma-gyar uralkodót foglyul ejtette és csak váltságdíj fejében engedte szabadon.76 Joachim leírása (hazai szemszögből) feltűnő módon ráillik a tatár hódítás körüli eseményekre. A korabeli vélekedés Frigyes császárt a megjövendölt 
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antikrisztusnak tartotta,77 a pogányok királyában Batu kánra, vagy magára Ögödejre ismerhetünk. IV. Béla szorult helyzetét tekintve bizonyos szem-pontból mindkét nyugati uralkodó – akaratlanul is – segítette a mongol kánt. A joachimizmustól átitatott korszellem, a történelmi, és nem utolsó- sorban apokaliptikus színezetű események összhangja a jövendölésekkel– véleményem szerint – hatással volt a magyarországi remeték renddé szerve-ződésének folyamatában. Valószínűleg a magyar uralkodó körei és a felső papság számára is ismert volt a korszakváltás váradalma, a vélt remetei kor eljövetelének közelsége. Hogy Isten akaratának beteljesülését elősegítsék, és hogy a hasonló sorscsapások elkerülése érdekében az egek oltalmát és irgal-mát elnyerjék, szükségesnek tartották a magyar remetéket egy központi akarat és cél szerint koordinálni. Ahogy a flagellánsok egyházi ellenőrzés híján szélsőségessé fajult mozgalma is vezekelt a bűnök bocsánatáért, hazai területen ezt jobbnak látták rendezett keretek között, összhangban a remete-élet (a Szentlélek és az eremita kor) ideális formái közt megvalósítani. A tényezők sorában helyet kap az ágostonosok hazai megjelenése és a magyar akarattal szembenálló célja a remeteségek beolvasztására. Önmagá-ban nem érzem szükségszerűnek, hogy az Ágoston-rend ellenében ment végbe a határozottan itthoni kézben tartott integráció. A Magyar Királyság remeteközösségei előbb-utóbb (miután a megfelelő anyagi háttér is biztosít-va lett) akár az ő soraikba is betagozódhattak volna, hiszen ők is az Ágoston-regulát vallották magukénak. Kellett legyen egy felsőbb ok, és ezt a fentiek-ben, az alapvetően udvari célokban vélem megtalálni. Az Ágoston-renddel való vitát csak köztes eseménynek tartom abban a tekintetben, hogy ráadás-ként, ösztönző erővel hatott a hazai alapítás folyamatában. Az ilyen politikai, szellemi és spirituális áramlatok légkörében, Eszter-gomban híre ment egy megfelelő egyházi képzettséggel rendelkező és a re-metékkel jó kapcsolatot ápoló prebendáriusnak. Özséb talán már akkor fon-tolgatta a remeteélet vállalását, amikor az udvar meglátta benne a lehetősé-get, hogy összekötő kapocs lehet közte és a remeték között, vagyis végrehajt-sa legalábbis első körben a pilisi remeték összegyűjtését. Így kiszemelték „rendalapítónak”. Vagyis Özséb jókor volt jó helyen, és a királyi szándék találkozott egyéni terveivel, de annak, számára nem is remélt távlatokat adott. Az Ágoston-rend hazai megjelenése és törekvéseik inkább csak gyorsí-tották és határozottabbá tették a folyamatot, mintsem hogy önmagában az ellenük való integrációban látnánk a pálos rend megalakulásának okát. Teó-riám szerint Özséb tehát felsőbb biztatásra (is), megfelelő egyházjogi ismere-tek birtokában kezdte meg a pilisi remeték közösséggé szervezését, de még nem adta fel városi életét azért sem, mert káptalani feladatait egy ideig el kellett látnia, és kapcsolatot is tartott – talán csak közvetve – udvari körök-kel. Ez megmagyarázná, hogy miért működött prebendáriusként 1255-ben, amikor Gyöngyösi szerint már 1250-ben megkezdték első pilisi hajlékuk felépítését. Csak amikor a közösséggé alakulás már megfelelő pályára állt, akkor adta fel végleg régi életét és vált belőle végérvényesen remete. A végső terv tehát az volt, hogy az addig egymástól függetlenül működő remeteségeket fokozatosan egy hazai alapítású rendbe tereljék egy olyan országban, ami még ki sem heverte a tatárjárás gyötrelmeit, éppen ezért a 
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fizikai mellett a lelki újjáépítésre is szüksége volt, és aminek szellemi-spirituális életét valószínűleg átszínezte a joachimizmus korszakváltó eszmé-je, a Szentlélek korának várása, a remetei életideál beköszöntével. Láthatóan a magyar uralkodók az első perctől kezdve megfelelő ado-mányokkal gyámolították a törekvést. Özséb lett az a személy, aki a folyama-tot a gyakorlatban is elindította, elsőben a pilisi remeték összefogásával. De ez a felsőbb hatalom által is szándékolt cselekménysor azt is eredményezte, hogy az integráció „gravitációs” központja a Médium Regni-ben található Pilis lett a Szent Kereszt anyakolostorral. A későbbiek során a korábbi, meg-lévő remeteségek csatlakoztak a pilisi mozgalomhoz, így a balaton-felvidéki, a dunántúli, a mecseki és az egri remeték, majd jöttek az új alapítások. Kez-detben az anyaház nevéről Keresztúri barátoknak hívták őket. Károly Róbert magyar hatalmi tervei, III. András halála és ezzel az Árpád-ház fiági kihalása utáni zavaros évtizedek közepette kivételes szerencse, hogy alkalom nyílt a remeterend jogi ügyeit megfelelő mederbe terelni. Erre Gentilis bíboros magyarországi ténykedése során kerülhetett sor. A Pálos Rend pápai legiti-mációja egyik ellentételezése volt Károly király elismerése érdekében. Látha-tólag a rend ügye ott szerepelt a magyar politika homlokterében. Az 1308-ban kezdődő egyházjogi folyamatban végül 1328-ban, XXII. János pápa általi megerősítés során, immár Remete Szent Pál nevét felvéve és oltalmát kérve teljes jogú szerzetesrenddé váltak.78 Úgy vélem tehát, a fent felsorolt történelmi, egyháztörténeti, kánonjogi, teológiai és személyes okok összessége egyaránt vezetett a Pálos Rend meg-alakulásához. A személyesség Özsében keresztül tárul fel, de ennek megvilá-gításához szükség volt Gyöngyösi róla szóló elbeszélésének tüzetesebb vizs-gálatára. Tanulmányom első felében a rendelkezésünkre álló, igen csekély forrás alapján megkíséreltem Özséb személyének történeti magjához hozzá-férni, második részében pedig alakját a hazai remeték renddé alakulásának történelmi, egyháztörténeti, teológiai folyamatában elhelyezni. Az egyházpolitikai, hatalmi, jogi törekvések és ténykedések mögött ott húzódik a lelkiség, a spirituális mozgatórugók, a hit, az üdvtörténetbe való ágyazottság tudata, ahogy ez a középkori ember számára egyértelmű volt, de talán a mai történeti kutatás kevésbé számol vele. Bár a tatárjárás mellett az Árpádok letűnése és az utána következő hosszú belső csatározás is nagy csa-pás volt, az ország lassan újra önmagára talált, sebei begyógyultak, elindult egy hosszabb töretlen fejlődés, nemcsak gazdasági, hanem hitéleti téren is, hogy a magyar történelem egyik legdicsőségesebb korszaka teljesedjen ki. És ez – úgy gondolom – a világi erőfeszítések mellett, a pálosok vezeklő, szemlé-lődő, imádságos életének is volt köszönhető, ahogy a rend és az ország sor-sának misztikus kapcsolatára a Pázmány Péternek tulajdonított, sokat idé-zett gondolat is rávilágít. 
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