
A fülöpszigeti pálos-
szentély romja* 

A nagy magyar tó partján, ahogy ma bele-
illik a táj festői összhangjába, olyan lehetett 
egykor keletkezése a magyar lélektörténelem 
együtteséből. 

Vannak az okmányokon kívül egyéb adott-
ságok, melyekből, csak a meglátás tudja felfedni 
egy régi rom titkát. 

Ez az ősi templomrom a mai Révfülöpön, 
áhítatos lelkek műremeke volt s megmaradt 
kövei ma azokról beszélnek, akik e helyre állí-
tották, akik ma is álló gyönyörű román kapuját 
faragták, s bedűlt boltívei alatt a Magyarok 
Nagyasszonyának zsolozsmáit zengték. 

Pálosok voltak ők, az egyetlen magyar ere-
detű szerzetnek papjai és Szűz Mária ékességei-
nek dalos hirdetői. 

Valamikor Boldogasszonyfalvának hívták a 
községet, melynek tóparti része volt a fülöpi 
sziget. Utóbbinak elnevezése Szent Fülöp apos-
tollal kapcsolatos, aki a szittyáknak volt első 
térítője. A közeli Ábrahámhegyen ma is áll egy 
kápolna, melynek védszentjei Jakab és Fülöp 
apostolok. A mongol eredetű szittyák Árpád 
népének rokonai s így az apostoli hittérítő tiszte-
lete bizonyára ősrégi magyar ájtatosság. 

íme két adottság. Mindkettő oly közel fek-
szik a pálos lélekhez. Boldogasszonyfalva alatt 
és Szent Fülöp révje mellett hogyan hiányoz-
hatott volna a magyar szerzetnek szentélye? 

S a harmadik adottság: a nagy magyar tó, 
melynek hullámai akkor szigetként körülnyal-
dosták azt a földet, hol ma a szentély romja áll. 
Oda járhattak pihenni a tudós pálos szerzetesek, 
s onnan indulhattak hithirdető útra a buzgó 
pálos lélekhajósok, a zalai dombokra is, a so-
mogyi dústermő földekre is. 

Ha ott állok a szentély romja mellett, a törté-
* A fülöpszigeti pálos-kolostor a legelső pálos-

kolostorok felsorolásában is a legelső helyen áll 
(1263. Pál veszprémi püspök oklevelében). 

nelem ihlete jár körülöttem. Fehér szellemek 
suhannak át a remek román ív alatt, s mikor az 
ősi kövek a nap sugaraiban felhevülnek; mintha 
a régi imádságos élet melegedne vissza a fülöpi 
szigetre. Lelkemet meleg vágy járja á t : vajha 
az ősi falakból új lelkesedés újra szentélyt emelne, 
melyben a hazánkba visszatért fehér barátok 
ajkáról újra felcsendülnének a Szeplőtelen Szűz 

' zsolozsmái! Az új templom falai minden régi 
követ drága emlékként megtartanának késői 
utódok számára ! 

Dr. Rejőd Tiborc. 

Dr. Beró Jenő: 

Viszontválasza 
Sashegyi Sándor úr, a pomázi ásatások veze-

tője, a Fehér Barát 1939. évi 2. számában a 
«Pilisi hármas barlang» címen cikket írt B. Özséb 
remetebarlangjáról. Az egykorú írások expressis 
verbis kimondják, hogy a szántói határban és 
a pilisi hegyben van' Sashegyi úr mégis a pomázi 
határban és a csikó vári hegyben találja meg. 
Én a Fehér Barát 3. számában válaszoltam. Elő-
adtam, hogy a pilisi hegynek a szántói határban 

'levő részén van egy hármas barlang és az én 
véleményem szerint ez az a hely, amelyet a régi 
írások «trina spelunca»-nak, hármas barlang-
nak neveznek. Észrevételeimre Sashegyi úr azon-
nal válaszolt. Előadta, hogy az általa a pomázi 
határban felfedézett barlang földrajzi meghatá-
rozásánál azért használták a régiek a Szántó 
nevű helységet, mert Pomáz a barlangtól délre 
fekszik és így a hely meghatározásánál szóba sem 
jöhetett. Pedig bizonyos, hogy Sashegyi úr bar-
langja sokkal közelebb van Pomázhoz, mint 
Szántóhoz s az igazán közömbös, hogy északra, 
délre, keletre, vagy nyugatra van-e. Azonkívül 
Pomáz háromszor-négyszer akkora, mint Szántó, 
tehát régente is sokkal ismertebb hely lehetett. 
Sashegyi úr cikke is azt mondja, hogy Szántó 
kis jelentéktelen hely és az egykorú írások 
mégis Szántót emlegetik és nem a nagy Pomázt. 
Pedig ez a hely királyi nyaralóhely volt és ott 
feküdt az Óbuda—szentendrei ősrégi műút men-
tén. Szántó pedig ma is ott van a hegyek, az 
erdők mélyén és alig ismeri valaki. Ha tehát 
az egykorú írások mégis Szántót emlegetik és 
nem Pomázt, akkor annak a barlangnak föl-
tétlenül közelebb kell lennie Szántóhoz, mint 
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Pomázhoz. — Előbbi cikkemben foglalt állításai-
mat tehát változatlanul fönntartom I 

(A szerkesztőt fölkérték arra, hogy a vi tát 
zárja le és döntse el. — Amikor «A Fehér Barát» 
helyet adott mind a két véleménynek, pártatlan-
ságát akarta vele dokumentálni s azt az őszinte 
óhaját , hogy a vita folyamán a fogalmak tisztá-
zódjanak, mert csak az igazságot szabad szol-
gálnunk s nem személyi szempontokat. Azért 
a végső szót a Tudománynak kell kimondania 
s azoknak a régészeti ásatásoknak, melyek föl-
tevések helyett tényekkel fogják igazolni a tör-
ténelmi valóságot. — A^szerk.) 

Á szentkereszti pálos-
kolostor a Pilisben 
Irta: Sashegyi Sándor 

A Szentkeresztről nevezett pilisi pálos-kolos-
tor alapításáról csak annyit mondanak króni-
káink, hogy IV. Béla király uralkodása alatt, 
1250-ben a pilisi remeték megkezdték kolosto-
ruknak és kis templomuknak építését a remete-
barlang közelében. Ezután hosszú ideig hallgat-
nak a krónikák a pilisi pálosokról. Hogy hogyan 
jutottak a remeték ahhoz a területhez, hová a 

, Szentkeresztről nevezett kolostorukat építették, 
arról nem szólnak s csak az egybevetett XIII. 
századi történeti és birtokviszonyi helyzetből 
lehetséges erre nézve következtetéseket le-
vonnunk. 

Mint már a II. évf. 3. számú Fehér Barát-ban 
megjelent cikkemben említettem, a Szentkereszt-

ről nevezett pálos-kolostor és a hármas remete-
barlang a pilisi királyi birtoktesten feküdt, Pilis 
erdeinek mélyén s az csakis királyi, vagy király-
női adomány útján jutott a pálosrend birtokába. 
Ez azért is valószínűnek látszik, mert ezen idők-

ben a szomszédos birtoktesten (Szántón) lévő 
pilisi apátság, vagyis a cisztercita-rend birtokai-
nak újbóli megerősítését kérte IV. Béla király-
tól s ugyanúgy az óbudai káptalan is. 

Tehát a pereskedések s egyéb birtokviszályok-
nak elkerülése végett kellett az ősi birtoknak 
határait biztosítani, mert a birtokok szomszéd-
ságában új királyi, vagy királynői birtok-
adományról volt szó, vagyis a szentkereszti pálos-
kolostorhoz tartozó olyan földekről, melyek a 
pálosoknak jövedelműi szolgáltak. 

Hogy tisztább képet kaphassunk a XIII . szá-
zadi birtokviszonyokról a szóban forgó kerületen, 
újra hivatkoznom kell Békefi Rémig dr. : 
A Pilisi Apátság birtokviszonyait tárgyaló feje-
zetére, amiből kiviláglik, hogy Szántó falu a kör-
nyező területtel egyetemben keletre á Melyi, 
vagyis a Pilis-patakig terjedt s délre egészen 
Boronig, a mai Csobánka határáig húzódott le 
a cisztercita-rendnek királyi adóhiányokból szer-
zett birtoka. A Melyi, vagyis a Pilis-patak túlsó 
felén levő terület, vagyis a Pilis-patak völgye, 
keletre a környező első hegykoszorúig, délre 
pedig Pomáz—Csobánka, vagyis Boron határáig 
a pálosrend királyi adománya volt s így szom-
szédos a pilisi apátság, vagyis a ciszterciek és 
egyes helyeken az óbudai káptalan birtok-
testével. 

Hogy északra és keletre meddig terjfedt a 
pálosok birtoka, egyelőre még nem tudjuk, mert 
ezen birtokadományról okmány nem maradt 
fenn. De ha. a környező területnek fekvését ismer-
jük, a szóban forgó birtoktestet nem lesz nehéz 
meghatároznunk (lásd az í . sz. ábrát). A pálosok 
birtokterülete így az egész Pilis-patak völgyére 
vonatkozhatott, mely felett uralkodó 247 m 
magas dombháton állott a pilisi első pálos-
kolostor, vagyis a Szentkeresztről nevezett pálos-
monostor, mely a Rend első anyakolostoraként 
szerepel 1304. esztendeig, B. Özséb, B. Benedek 
és B. István rendfőnöksége alatt. Semmi köze-
lebbi adatnak birtokában nem vagyunk arra 
nézve sem, hogy a szentkereszti pálos-kolostort 
hogyan építették, csak a területen fölfedezhető 
rom-emlékek vonulata nyújt erre nézve némi 
képet. Vizsgálati ásatásaim folyamán a kolostor 
kis templomának falai kerültek napfényre (lásd 
a 2. sz. ábrát). 

A kis templom román stílben épült s építésé-
nek ideje a XIII. század közepére tehető. Ezt 
igazolják az ásatások alkalmával előkerült cserép-
edény-töredékeknek darabjai is. A kis templom 
falai trahit-tufa faragott kvadrát kőkockákból 
épültek, szentélyének félköre, ápszisa meglehető-
sen elpusztult. A kolostor keleti felében lévő 
részek falmaradványai teljesen hiányoznak s a 
terület e része ma szántónak van használva. Itt 
gróf Teleky József földmunkásai vízvezetékcső-
darabokra akadtak szántás közben. Ez pedig 
igazolni látszik azt a föltevést, hogy a szomszé-
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