
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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