
Fülöpsz iget 
(Hozzászólás a Re jőd-Váth vitához.) 

A legtöbb régi Pálos-kolostor helyét tudjuk, 
csak kevés van, melynek fekvése vitás. Nem 
tudtuk eddig hol vólt Fülöpsziget, csak azt, 
hogy a veszprémi egyházmegye területén volt. 
Dr. Rejőd Tiborc,'révfülöpi plébános hívta fel 
figyelmünket e lap hasábjain Révfülöpre, hol 
a «barátok temploma» nevű rom őrizte meg a 
pálosok fülöpszigeti kolostorának émlékét. Vi-
szont Váth János, a Balaton vidékének kiváló 
ismerője és ügyes megszólaltatója, kétségbe 
vonja, hogy a révfülöpi rom valaha Pálos-kolos-
tor lett volna. Váth ugyanis Békefi Rémig 
könyvére hivatkozik : A Balaton környékének 
egyházai és várai a középkorban. Legyen szabad 
érveire a következőket megjegyeznem : 

1. Míg minden helységnév után Békefi jegy-
zetben adja a forrást, honnét megállapítását 
vette, «Ré-Fülöp»-nél nem említ forrást, tehát 
ez csupán saját véleménye. 

2. Állítását, hogy a rom Plébániatemplom 
volt, rendszerint azzal igazolja, hogy meg-
mondja, ki volt a templom plébánosa, vagy 
papja. «Ré-Fülöp»j?nél erről nem tesz említést, 
csupán a rom leírását adja, amiből az követ-
kezik, hogy ez neki csak egyéni elgondplása volt. 
De kifejezetten azt sem mondja, hogy plébánia 
volt, csupán a plébániai egyházak között említi 
meg s azért jelzi kereszttel a könyve végében 
levő nagy szorgalommal összeállított térképén. 

Dé figyelembe kell vennünk azt is, 
a) hogy a Balaton partján, Badacsonytomaj 

fölött a hegyoldalban állott a pálosok Szent Imre 
tiszteletére épített kolostora (dr. Kisbán Emil 
A magyar Pálos-rend i története, I; köt. 20. 1.), 
melynek helyét mutatja most is a romok közt 
lévő forrás kőbevésett felirata és emlékét őrzi 
a badacsonytomaji templom Szent-Imre oltár-
képe. Mégis a badacsonyi Pálos-kolostrot Békefi 
nem említi, tehát elkerülte figyelmét. Éppígy 
elkerülhette figyelmét Fülöpsziget is. 

b) Fülöpszigetnek a veszprémi püspök fel-
sorolása alapján a veszprémi egyházmegye terü-
letén kellett lennie. Eddig még máshol nem akad-
tak nyomára Viszont Fülöpszigetnek, mint a 
neve is mondja, szigetnek — insula —: kellett 
lennie, mely ép azért nem lehetett «a pálosok 
Alapítójának intenciói szerint a szép kilátású 
völgyben», hanem csakis valami nagyobb víz-
ben. Errefelé pedig nincs nagyobb folyóvíz, 
melynek szigetén lehetett volna a pálosok kolos-
tora, tehát a Balaton szigetén kellett lennie. 

c) Azt sem mondhatjuk a «valles Bernardus» 
(Szent Bernát a völgyeket szerette) alapján, 
hogy a pálosok csak a völgyeket'szerették, mert 
igaz ugyan, hogy völgyekben is voltak kolosto-
raik, mint pl. a Mária-völgyi is, de tény az, 
hogy dombokon, sőt hegyeken is voltak, mint 
pl. az első Pálos-kolostor a Szent Jakab hegyén, 
a Mecsek nyugati részének tán legmagasabb 
pontján állott és másfelé a Pilisben is, a Mátrá-
ban is találunk hegyen álló pálosromokat, mert 
ahogy e romok mutatják,, a lényeg az erdei ma-

gány volt. Ha Fülöpsziget, mint a neve mondja' 
csakugyan sziget volt, ahogy kellett lennie' 
akkor valóban a Pálos-kolostor itt csakugyan 
magányban volt egy erdővel borított szigeten 
és nemcsak a kétkilométeres távolság válasz-
totta el Ecsértől, mely Békefi szerint is plébánia-
templom volt, melynek plébánosát is meg-
mondja, hanem a Fülöpszigetet körülölelő Bala-
ton vize is. És ha Ecsér csakugyan plébánia volt, 
nem valószínű, hogy tőle két kilométerre Fülöp-
sziget is az lett volnac Ezért gondolom, hogy a 
pálos Fülöpsziget nincs messze a révfülöpi 
«barátok templomától.* P. Galambos Kálmán 

* Ezeket a megállapításokat Váth János is 
magáévá tet te s még a következőket fűzte hozzá : 
«Békefi idézett munká ja a plébániai egyházak 
közé sorolja Révfülöpöt, mégsem mondja meg, 
hogy ki volt a papja a s a pápai tizedszedő név-
jegyzékek szerint hány s milyen pénzt fizetett. 
Két lehetőség vetődik fel, hogy vagy kápolna volt, 
u. i. akkor is keresztjel illeti meg a térképjelzés-
nél, vagy a salföldi klastromhoz tar tozot t s on-
nan pasztorálták a pálosok, ahogy ezt később is 
lát tuk, pl. a kenesei, szabadi, ka jár i kápolnákat 
a szárberényi jezsuiták lá t ták el a török idők 
után. Az említett ecséri templom alaprajzából 
következtetve inkább lehetett három hajóval s 
az alaprajzi falak folytatásából következtetve 
kolostortemplom. Hogy Ecséri László földesúr 
a bencésektől elvette, tud juk , s azt is, hogy István 
papja 24 hitvány dénárt fizetett pápai tized fejé-
ben. Talán elnéptelenedett a kolostor? Mert ez is 
megesett.» — Örömmel zárjuk le tehá t ezt a vitát 
is, melynek nemes hangjáért s komoly érveiért 
hálás közsönetünket tolmácsoljuk. Hisszük, hogy 
ez a vita is nagyban hozzájárult a pálos történet 
eddig még homályos pont ja inak tisztázásához. 
(A szerk.) 

Pálos konfráterek 
Irta: Kisbán Emil dr. 

A XVII. század eme két", rendtörténelmi szem-
pontból is kimagasló jelentőségű egyéniségén 
kívül a rendet buzgón támogató jótevők sorában 
több kiváló konfráterrel találkozunk. Bedekovics 
József rendfőnöki titkár az Acta Paulinorumban1 

és Benger Miklós az Annalesben2 a morva Lich-
tenstéin Miksa hercegnek, a horvát Cseskovics 
Péternek•, Kupinits Kristófnak, Selikovics István 
zágrábi püspöknek, gróf Rattkay Zsigmondnak, 
Znika János választott püspöknek, Patacsics 
Lászlónak, Rosanics Istvánnak, a magyar Nyitrag 
Ferencnek, gróf Erdődy Kristófnak, gróf Tho-
roczky Istvánnak, gróf Keglevich Erzsébetnek, 
Philepp Ádámnak, Harsányi Jánosnak, Kappi 
Gábornak, Gaudiannin Mária Annának, Galán-
thai gróf Esterházy Pál nádornak, Kollonits Lipót 
bíborpsnak, János Kázmér, Ágost és Koribut 
Mihály lengyel, I. Lipót magyar királynak és a 
francia származású Desffinyes tábornoknak a 
nevét jegyezte fel. 

Ezek közül többnek igen sokat köszönhet a 
rend. így Lichtenstein Miksa morva herceg igen 

1 A. P. pag. 200. 
2 Annales pag. 15, 18, 64. 
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