
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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dos hegynek kitűnő forrásvizét, a szalabasinait, 
vezették le vele a kolostorhoz. Minden bizonnyal 
a majd itt folyó ásatási, vagyis feltárási munká-
latok sok meglepetéssel fognak szolgálni. 

Az 1927—1928-as évek folyamán e rom-
emlékeket vélték a pilisi apátság cisztercita-
monostorának, de teljesen helytelenül. A pilisi 
apátság cisztercita templomát, mint ahogy tud-
juk, díszesen s több ízben is átépítették s nagy-
ságára nézve a reimsi székesegyház nagyságával 
vetekedett s nem csupán a Rend részére szolgált. 
Már ez az adat is kellően igazolja azt, hogy a 
fent tárgyalt rom-emlékek semmiesetre sem 
lehettek ciszterciták monostora és temploma. 
De kellően igazolják a még meglévő okmányok 
is azt, hogy a pilisi apátság a Pilishegy délkeleti 
lábánál állott. így tehát a mai Pilisszentkereszt 
község közvetlen közelében lévő jelenleg Klast-
rom-romok néven ismeretes rom-emlékek föltét-
lenül a pilisi apátság, vagyis a ciszterciták kolos-
torának és templomának rom-emlékei. E helyütt 
valóban díszesen faragott kövekre akadtak már 
több ízben. (L.: Békefi Rémig dr. : A pilisi apát-
ság története I—II. kk.) 

A Szentkeresztről elnevezett pálos-kolostor 
rom-emléke azonban a legegyszerűbb építkezés 
jegyeit viseli magán, ott eddig díszesen faragott 
kövek nem kerültek elő, csupán egyszerű pár-
kányköveknek jutottam birtokába és szintén 
egyszerű oszlopfő-töredékekre akadtam, melyek 
a XIII. századból valók. De maga a kis templom 
mérete is kellő bizonyságul szolgál arra nézve, 
hogy a kolostor részére épült az csupán és nem 
a világiak részére. A pilisi erdők rengetegében 
remeterendként húzódtak meg a pálosok, tehát 
nem volt szükségük nagyobb templomra. A Szent-
keresztről elnevezett pálos-kolostor a Lam, Tor-
nyos-, Hárs-, Morgó-, Dobogó-, Pilis-, Hosszú-, 
Kevély-, Csúcs- és Oszolyhegyekkel koszorúzta 
völgyben, a Pilis-patak völgyében állott, a völgy 
közepetáján levő 247 m magas dombháton s nem 
a mai Pilisszentkereszt község szomszédságában. 
A pálos rom-emlékektől délkeletre fekszik 
Pomáz, 8 km-re a Pilis kapujában. Csobánka, 
hajdan Berény, latinosan Boron, délre fekszik 
tőle 4 km-re az Oszolyhegy égnek meredő sziklái 
alatt. Pilisszántó 4 km távolságra van tőle nyu-
gatra, de a határként szereplő Melyi-, vagyis 
Pilis-patak, csak 1 km távolságra esik, tehát 
egészen szomszédságnak vehető. A pilisi apátság, 
vagyis a ciszterciek rom-emléke, a mai Pilis-
szentkereszt, a Pilishegy délkeleti lábánál, 5 km 
távolságra van tőle. Pilisszentkereszt község csak 
a XVIII—XIX. századok folyamán kezd telepü-
lési hely lenni s épületei legnagyobb részben a 
pilisi apátság romjaiból épülnek. (L. : Szűcs 
Gyula: Pilisszentkereszt.) 

1304-ben Lőrinc rendfőnöksége alatt azonban 
a pilisi anyakolostor, a Szentkeresztről nevezett, 
elveszítette jelentőségét, mert új anyakolostor 

épült Budához közel, a mai Hűvösvölgyben, 
Szent Lőrinc tiszteletére. Ettől az időtől fogva 
ez az új kolostor lett a pálosrend vezetőhelye 

2. ábra. A pilisszentkereszti pálos templomromok 
alapfalai. (A helyszíni felméréseket Kiss Sándor 

oki. építészmérnök végezte.) 

a török hódoltság koráig. 1526 után a budakör-
nyéki kolostorok elpusztultak, részben a török-
től, de a hitújítás is nagy károkat okozott a 
Rendnek. A kolostorok felperzselve, kifosztva s 
teljesen elpusztítva, elhagyatottan álltak a nép-
telenné vált Pilis vidékén, új földesurak birto-
kába kerültek az ősi pálos-javadalmak, első ízben 
a Wattay-családnak kezére jutott, még a török 
hódoltság ideje alatt. A Wattayak csak ezidőben 
ismeretesek Pilis vidékén s mint török adó-
szedők szerepelnek Pest-Pilis megyében. (L.: 
Salamon Ferenc: Magyarország a török hódolt-
ság korában.) A török hódoltság után a pálosok 
birtokának egy része a Szentkeresztről nevezett 
pálos-romokkal egyetemben a Podmaniczkyek 
kezére került, majd gróf Teleky József úr birto-
kába ment át a mai napig. A rom-emlékek parla-
gon hevernek s állandó pusztulásnak vannak ki-
téve s csak a pálosok barátainak országos moz-
galmával és áldozatkészségével menthetők meg 
ezek az ősi, nagy, magyar kultúrát hirdető 
emlékeink ! 
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