PÁLOS KOLOSTOROK KÖRNYÉKÉN

Évek óta, utazásim során felkeresem az útba eső pálos kolostorokat. Én is bekapcsolódtam a
Budapesti Vasas SC Természetbarát szakosztályának jelvényszerző túramozgalmába.
Ők országunk huszonöt helyét jelölték meg, ahol élő pálos helyek, működő templomok vagy
kolostorromok találhatók. Ezeknek közel a negyede, összesen hat objektum megyénk
területén épült. Ez adta az ötletet, szedegessem össze a környékünkön létező vagy létezett
pálos emlékhelyeket.
A gyűjtőmunkám eredményét adom közre röviden, azok számára, akiket ez érdekel. Teszem
ezt azért is, mert a többségük erdőkben, lakott településekhez viszonylag közel épültek, így
túrázásaink során útba ejthetjük azokat.
A pálos rend rövid története
Az egyetlen magyar alapítású szerzetesrend, melyet Özséb esztergomi kanonok alapított hat
társával 1250 körül. Ez időben a középkori Európa erdős hegyvidékein és más a világi élettől
elvonulásra alkalmas helyein remeték, remeteközösségek sokaságával találkozhatunk, hasonló
a helyzet az akkori Magyarországon is.
Az itthon megalakult kis közösség a Pilis-hegységben lelt otthonra, ezt tekinthetjük a későbbi
pálos rend csírájának.

Az Anjou ház királyainak uralkodása idejére esik (14. század), a rend pápa általi beiktatása,
majd a közösség népszerűvé válása és a kolostori élet első fénykora.
1381. év a legfontosabb időpont a pálosok történetében, ugyanis ekkor hozta Magyarországra
I. Nagy Lajos királyunk Remete Szent Pál testereklyéjét, akiről az egész közösséget
elnevezték.
Budaszentlőrincen a rend központjában díszes síremléket építettek számára, mely hamarosan
híres búcsújáró hely lett. Ekkor hazánkban az ismert kolostorok száma nyolcvan körülire
becsülhető.
A rend 16. századi története egyértelműen a hanyatlás jeleit mutatja. Az okok között szerepel
a reformáció terjedése, az adományozók és támogatások fogyása és a török pusztítás.
A törökök kiűzése után a pálosok igyekeztek javaikat visszaszerezni. Az ezután kezdődő majd
százéves újkori virágzásnak II. József vetett véget, aki 1786-ban a Habsburg birodalom
területén minden szerzetesrendet feloszlatott, vagyonukat elvette, államosította. A tanító
rendeket nem bántotta.
A két világháború között ismét újjászerveződtek a szerzetesi központok, aminek az oroszok
bejövetele és az általuk támogatott szocialista rend megteremtése vetett ismét véget.
A rendszerváltás óta lassú újjászerveződés indult meg, pl. Márianosztrán, ahol találkozhatunk
a fehér szerzetesi ruhát viselő idős papokkal.
Hazánkban 170 kolostor szerepel a műemléki nyilvántartásokban, ebből 43 pálos rendi emlék.
A középkorban hihetetlenül népszerű rend erős hatással volt a társadalmi, gazdasági és
szellemi fejlődésre, bekapcsolódtak az oktató munkába, a betegápolás is egyik fő feladatukká
vált.
Gazdálkodásukban kiemelkedő helyet foglalt el a malmok működtetése (vízi), a
szőlőtermesztés és feldolgozás, valamint a tó és halgazdálkodás, melyek remekül
alkalmazkodtak hegységeink által adott természetföldrajzi lehetőségekhez.
Zemplén-hegyaljai kolostorok
1. Gönc, Szűz Mária kolostor
Első említése 1371-ből való, de már előtte létezett. Itt is több ajándékozási oklevél maradt
fenn, pl. négy egész és egy malomrészről.
1464-ben János moldvai püspök megáldotta a Mária templomot hét oltárával együtt, és
negyvennapi búcsú tartását engedélyezte.
1558-ban Gőnc városa a göncruszkai kolostorral együtt bérbe vette birtokait. A kolostor
megtalálható Gönctől 4 km-re keletre, a Dobogó-hegy oldalában. A hely ismerete a 18.
századtól folyamatosan követhető.
A templom 28m hosszú, egyhajós, három boltszakaszos. Szentélye a nyolcszög három
oldalával záródik. A templom északi oldalához négyzetes alaprajzú torony csatlakozik.
Ettől északra helyezkedik el a földdel majdnem betemetett hajdani kolostor épülete.

2. Göncruszka, Szent Katalin kolostor
Alapítása ismert: 1338. év.
Több malom és egyéb ingatlan ajándékozásáról maradt írás, hat egész és hat malomrész lett a
közösség tulajdona. A környék leggazdagabb közösségeként emlegették. Ez azonban nem
tartott sokáig, 1569-ben a pálosok eladták a kolostor egész területét és minden tartozékát.
A kolostor helyének meghatározását nehezítette, hogy az un. Klastromkút környékét az alj
növényzet mára már felismerhetetlenné tette. Közvetlen környékén viszont a hajdani kolostor
omladékai figyelhetők meg. A kolostor feletti halastó az a jellegzetes terepjelenség, amelyet
valóban a pálosokhoz lehet kötni.
A kolostor helyét turista térképünk is jelöli a zempléni-hegység, Borsó- hegyének lábánál.

3. Középnémeti, Szent László kápolna és remeteség
A remeteség életéről néhány írásos emlék tanúskodik csupán az 1319-20-as évekből.
1319-ben Drugeth Fülöp szepesi ispán kérésére Márton egri püspök engedélyezte az oda való
temetkezést. Az alapítvány tekintélyét az ott őrzött, hiteles Szt. László ereklye adta.
Gyöngyösi szerint az ott őrzött ereklye átkerült a regéci pálos kolostorba, ami a közösség
korai megszűnésére enged következtetni.
Az okleveles említésekben Középnémeti (ma Tornyosnémeti) mellett a Hernád szigetén állt.
Helye a mai napig ismeretlen.
4. Regéc, Szentháromság kolostor
Alapításának időpontja, az alapítok személye és társadalmi hovatartozása ismeretlen.
Az egyetlen írásos feljegyzésben 1412-ből Zsigmond király utasítja a regéci várkapitányokat,
hogy semmit se követeljenek az elhagyott Szentháromság monostor esetében a szomszédos
kolostorok szerzeteseitől. Tehát ebben az évben már lakatlanná vált ez a kolostor és többé
nem is említik.
A Szentháromság kolostor helyének biztos meghatározása ásatások nélkül nem lehetséges.
Feltételezések szerint Regéc mellett a Lapu-patak partján állhatott.

5. Regéc, Szent Fülöp és Jakab kolostor
Történetéről több írásos emlékünk maradt, pl. búcsúk engedélyezése 1307-ből és 1311-ből.

Malom jövedelmeik az írásos források tanulsága szerint kiemelkedően magasak voltak, három
saját malommal rendelkeztek.
Regéc elsőként létesült az Abaúji-hegyalján, a 13. század végén, esetleg a 14. század elején és
kötődik a helyi birtokos Aba családhoz.
1411-benZsigmond király minden, „akár a szerzetesek, akár a zarándokok szekereire, áruira,
élelmiszereire vonatkozó” vámkötelezettség alól adott felmentést.
1547-ben Serédy Gáspár, Ferdinánd hadmestere felgyújtotta a kolostort, amiért a rend a
királyi tábla elé idézte.
1651-ben egy dekrétum még javainak háborítatlanságát szavatolta, de a kolostor gyakorlatilag
már nem működött.
A kolostor helye mára ismeretlenné vált. A legújabb kutatások szerint az Óhuta határában
fekvő Barátok dűlőben találtak rá a kolostor romjaira, mellette a pálos építési hagyományokat
követő gátra, ami halastó meglétét feltételezi. A romterület felmérése során értékelhető
mennyiségben sikerült középkori kerámiát gyűjteni. Így egyértelműen megállapítható, hogy a
fenn említett helyen állt a hajdani kolostor.

6. Sátoraljaújhely
Újhelyen a Deák Ferenc u. 14. szám alatt áll az egykori pálos kolostor és templom. Ez
megyénk egyetlen Árpád-kori kolostora, amely az újkorig szinte folyamatosan működött.
Az első hiteles adat 1281-ből ismert, ekkor Fülöp püspök a sátoraljaújhelyi remetéket
megerősítette összes birtokaikban.
A pálos rend elég későn került kapcsolatba a laikus tömegekkel. A 14. század elején
engedélyt kaptak, a szolgálatukban álló hívek gyóntatására, a század végétől tarthattak fenn
középiskolákat. Nyilvános prédikációk tartására 1417-től volt pápai engedélyük

A 16. századi harcok ( törökök, kurucok, labancok), az újhelyi pálosoknak is súlyos károkat
okoztak.
Az 1786. évi államosítási leltárban felsorolják Újhely 2000 kötetes könyvtárát is. II. József
király az általa feloszlatott pálos hagyatékot a piaristáknak adta.
A templom és a rendház műemlék.

7. Telkibánya, Szent Katalin ispotály
1367-ben I. Lajos király engedély adott „Telky” polgárai és bányászai részére, hogy ispotályt
építsenek.
1450-ben Mátyás pap a városi ispotály kegyuraságát a gönci pálosokra ruházta át. Az épület
nagy része feltehetően a 16. század közepén elpusztult.

8. Tokaj
Tokaj 1476-ban is a Szapolyai családé, mely a Szent-Szűz tiszteletére új kolostort alapított itt
a pálosoknak a Szent Annáról elnevezett régi (1411-ben már említett) pálos kolostor alapjain.
A fenti oklevélen alapuló közlésnek azért van jelentősége, mert az írásból kitűnik az is, hogy a
kolostort a városka északi pontján telepítették a hegy alá, az akkori várostól kb. 500 méterre.
A Borsodi megyei Tanácsi Tervező Iroda 1962-ben kisebb felújítási, tervezési feladatot kapott
a Tokaji TBC Gyógyintézettől. A mérési eredmények felrajzolása után kibontakozott egy
hajdani templom formája, amit később sík födémmel kettéosztottak, és a két szinten 27
helyiséget alakítottak ki.
Az 1712-ben itt megtelepedett kapucinusok építettek az előbbi helyen templomot és zárdát, de
nem puszta területre építkeztek. Egy olyan területet kaptak meg királyi adományként, mely az
előtt Rákóczi Ferenc tulajdona volt.
A Rákóczi kúria azonban 1537-ben a protestáns Serédi Gáspár által lerombolt pálos kolostor
helyére települt, és azóta sincs tisztázva az, hogy a pálosok épületeiből mit használtak fel.
Így találták meg a csupán 70 évig működő tokaji pálos kolostort.
A megye többi pálos kolostorai
9. Diósgyőr-Majlád pálos kolostora
Az egykori pálos kolostor erősen átépített, barokk kori épülettömbje ma is látható Diósgyőrbenn, ez jelenleg az Állami Erdészeti Szolgálat épülete.
1973-ban nyílt lehetőség régészeti feltárást végezni, ez alapján feltételezhető, hogy itt a
Szinva két ágától körülvett majládi szigeten állhatott az Ernyék erődített szálláshelye toronynyal is ellátott udvarháza, amely mellé, illetve hozzá épült a pálosok kolostora.
A kolostor alapításának rövid történetéből idézzük a következőket: Az Ákos nembéli Ernye
bán fia, István nádor alapította, mint az alapítólevélben elmondja, Győr falu végénél, a saját
udvarháza mellett. Később népes családjával együtt átköltözött az újonnan felépített diósgyőri
várába és a pálos szerzetesekre hagyta az udvarházát.

1304-ben indult meg a nagyméretű építkezés a várban és a kolostorban is. István nádor az
ország 11 legjelentősebb tartományurainak egyikévé vált. Diósgyőr ekkor élte első fénykorát.
Idős korában nagylelkű adományokkal halmozta el a pálos kolostort.
1305 körül bekövetkezett halála után fiai nem követték atyjuk óvatos politikáját és
szembefordultak Károly Róbert királlyal. A király egymás után verte le a lázadókat. Csák
Mátét, az Abákat és végül István nádor mind a 7 fiát, kiket ki is végeztetett.
Nagy Lajos király, felesége Erzsébet, és lányuk Mária királynő tovább növelték a pálosok
gazdagságát, amit ők elsősorban a malomipar, a gyümölcstermesztés, a haltenyésztés
meghonosítására és fejlesztésére fordítottak. Munkájuk nyomán lett Győr a gyümölcsös, diós
kertjeivel Diósgyőrré.
1526-ban Serédy Gáspár, 1549-ben pedig Balassa Zsigmond pusztította el a kolostort, ezután
már csak elpusztult monostorként tartják nyilván.
A 18. századi rövid, 44 éves újjáépítést II. József rendelete szüntette meg. Ekkor minden
vagyonukat leltárba vették, és szétosztották A templom felszerelései a körömi és a girincsi
egyházba kerültek. Az orgona és a szószék a bükkszentkereszti templomban van.

10. Hangony
Magyarország kisrégiói című könyvben olvashatjuk a következőket. A Hangonyiak Lampert
ága, Lázár és Domokos 1368-ban a Berény vára melletti Barát-völgyben Szent Anna
tiszteletére pálos rendi szerzeteseket telepítettek, megépítették a monostort és annak
templomát. Ismert búcsújáró hellyé vált, oklevél-kiállító joggal rendelkezett.
A monostor és a rendház a török hódoltság időszakában, az 1560-as években pusztult el.
Nyomai a völgyben ma is látszanak, a halastavak a duzzasztógátak és árkok vonalai
megtalálhatók.
Köveiből a szentsimoni plébánia ház épült fel, majd miután Hangony 1822-ben leégett,
házépítésre is használták.
A templomból származó faragott kő keresztelőkút a plébánia udvarán, egy gótikus kő
ablakkeret részlete az Ózdi Városi Múzeumban látható.

11. Kács
Az Örsúr nemzetség vezetői Kácson emeltették a benedekrendi Szent Péter monostort
temetkezési helyüknek. E monostor első említése 1248-ból ismert, de alapítása korábbi.
A következő század elején (1317 előtt) pálosok vették át, mert 1317-ben Lőrinc
tartományfőnök kácsi helyettese szerepel az egri káptalan egyik oklevelében.
A benedekrendiek hamar visszaszerezhették Kácsot, mert 1335-ben, egy tizedjegyzékben
már ők a tulajdonosok.
Serédi Gáspár, majd Balassa Zsigmond vezetésével, itt is mint a megye legtöbb kolostorában
raboltak és fosztogattak .A szerzetesek elmenekültek, s a ház ettől kezdve lakatlanná vált.
A község közepe táján emelkedő dombon a római katolikus plébánia templom újkori épületét
láthatjuk. Helyén és környékén talált leletek bizonyítják, hogy a régi templom alapjaira
építették a mai sokkal nagyobb templomot.
1967-68 nyarán ásatások során a templomtól délre eső részen feltárták egy kis templom
alapfalait, a körülötte fekvő temető sírjait, a temető kerítő falának részletét és a kis
templomhoz csatlakozó falmaradványokat. Utóbbiak a kolostorépület alapjai lehetnek.
A templom ma műemlék jellegű épület.
12. Kurityán, Keresztelő Szent János kolostor, vagy Nyárádi Újház

A kurityáni pálos kolostort a nagyhatalmú Perényi család egyik tagja, Imre alapította, ki
Zsigmond királyunknak titkos kancellárja volt.
Gyöngyösi Gergely a 16. század elején írta meg a rend történetét, és abban említi, az alapító
nevét, az alapítás évét (1408), és a kolostor titulusát. Az alapító gondoskodott a templom
berendezéséről, felszereléséről és a kolostort földekkel és szőlőkkel is megajándékozta.
A kolostor életéről keveset tudunk, 1418-ban a pápától búcsúengedélyt kaptak. 1420-ban
Zsigmond megerősítette a Perényi fivéreket birtokukban, akik azt, az itt élő remete testvéreknek adták.
Mohács után a környék és a kolostor is a Bebek család birtokába került.
A törökök feldúlták, felégették. A kolostor 1550 után elnéptelenedett és az elhagyott,
tetőnélküli épület az évszázadok során magától romba dőlt.
1986-ban helyszíni bejárás alkalmával, Czeglédi Ilona megállapította, ha egy- két éven belül
nem sikerül valamit tenni a jelentős műemléki értéket képviselő rom érdekében, D-i és Ny-i
fala lassan leomlik. A kurityáni pálos kolostorrom pedig- amely a bükkszentléleki, gönci,
martonyi romokkal együtt- a megyében a negyedik fontos középkori kolostormaradvány:
megérdemelné, hogy ne a biztos pusztulás várjon rá.

13. Martonyi, a Három-hegyi pálos templom és kolostor

A kolostort a Martonyi nemesek, Tekes fiai alapították 1341-ben.
A Boldogságos Szűz tiszteletére emelt templom szentélyének három oltárát 1411-ben János
egri segédpüspök szentelte fel.
A törökökkel vívott háború idején, 1550 táján vált lakhatatlanná.
A 16 század végén romba dőlt, a kolostor templomának falai és diadalíve azonban viszonylag
jó állapotban láthatók ma is.
Az együttes építészeti állagmegóvása 2001-ben kezdődött. A régészeti feltárás számos eredeti
kőfaragványt hozott a felszínre, így a rekonstrukció során lehetőség nyílt az eredeti állapot
helyreállítására.
A hosszú előkészítő, kutató, tervező, helyreállító és szervezőmunka után, 2003, december 12.én jutott fel az autódaru a kolostorhoz, ahol a tetőszerkezetet emelte helyére.
A martonyi határában lévő 14. századi kolostor és templom romjainak újjáépítése,
napjainkban is folytatódik.

14. Sajólád, Boldogságos Szűz kolostora
1379-ben Nagy Lajos király Czudar Péternek adja hűséges szolgáltaiért a Sajó folyó melletti
Lád birtokot. 1387-ből már oklevél említi, hogy Czudar Péter, Lád földrészt tartozékaival

remeteségül és örökös lakhelyül adta a pálosoknak. Mivel ez a lakhely kevés az eltartásukhoz,
ezért még adják Keresztúrt, az emődi és mályi szőlőket ás a szederkényi halastavat.
A kolostor méreteire, kegyhely-jellegére és jelentőségére utal, hogy már 1400-ban búcsút
engedélyez, a pápa, a perjelt pedig felhatalmazza tizenkét időszaki gyóntató alkalmazására.
Ezután oklevelek sokasága tanúsítja az adományozók nevét és adományaikat.
A birtokszerzés, gazdagodás és zavartalan fejlődés 130 éves időszaka után két viszontagságos
év következett. Serédi Gáspár kétszer is kirabolta a kolostort, ezért a királyi Kúriába idéztetik
Írásos nyomát nem leltem, mire ítélték a sorozatos rablások és pusztítások miatt.
A török hódoltság megszűnése után-1704-ben is- még csak négyen voltak a kolostorban.
A törökök által elpusztított kolostor megmaradt romjait Borsod vármegye romboltatta szét és
az ónodi vár helyreállításához, építette be és hordatta el.
A sajóládi kolostor urbáriumában olvashatjuk, hogy 1007. április 1.-én kezdtek a
maradványaiban is romos kolostor és templom „poraiból és hamvaiból” való helyreállításának
előkészítéséhez.
II. József rendelete itt is hatályba lépett, feloszlatták a rendet, felleltározták és igénybe vették
a sajóládi kolostort is.
Érdekes a sajóládi kolostor elhelyezkedése. A pálosok általános szokásaitól eltérően nem
hegyek közé, vagy lakott helyektől távoli részen települt, hanem sík vidéken, lakott település
közelében. Bár az is tény, hogy abban az időben nagy erdőségek és vizek vették körül.
Korai szakaszában a kolostor nem tartozott a nagyobbak közé, de az újjáépítés után az ország
negyedik leggazdagabb rendje lett. Templomokat építenek, pl.Diósgyőrben, fogadókat hoznak
létre pl. a körömi igen értékes műemlék, hidakat létesítenek, üvegházakat építenek, téglaépítőt
állítanák fel.
A sajóládi templom plébániatemplommá vált, a kolostor plébánia ház lett.

15. Szentléleki kolostor
Ómassától északra áll a régen dédesinek nevezett pálos kolostor romja.
Az itteni remetéket 1240-ben Tardona határjárásában említik először. A ma álló rom későbbi
eredetű.
Ernye bán fia István 1284 után alapította a rendházat, a Szentlélek tiszteletére.

István nádor fiainak lázadása után (1316-ban) a kolostor kegyurasága a királyé lett.
A mohácsi vész után Serédi Gádor csapatai, majd Balassa Zsigmond zsoldosai (1540-ben),
kirabolták a házat.
A szerzetesek elmenekültek és többé nem tértek vissza.
A kolostorépület feltűnően szervetlenül kapcsolódik az egyhajós templom északi oldalához.
A rendház ma csak alapjaiban ismert.
Szendrei János jegyezte le 1904-ben:” A szentléleki zárda romjai körül a vad rengetegben
nagy kiterjedésű gyönyörű kert és halastó volt, melyeknek elvadult gyümölcsfái, díszbokrai és
ritka virágai még ma is fellelhetők a romokat környező vad bozótosban.”
A romokat 1974-74-ben konzerválták. A rom műemlék.

Lévai József
A szentlélek hegyén (1898)
……..
Köröskörül a Bükk rengetegje
Őrködik, hogy álmaidat fedje:
Egész világ néma, csendben hallgat,
Nem zavarja békítő nyugalmad.

Te vagy itt az úr, hatalmas természet!
Tőled száll ránk a csodás igézet,
Hogy kebleden reméljünk, feledjünk,
A menny maga nyílik meg felettünk.

