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Január 15. Pál remete

Remete Szent Pál az egyiptomi Thébában élt a IV. században.
A hagyomány szerint õ volt az elsõ, aki Krisztus szeretetéért elhagyva

a világot, az egyiptomi puszta magányába vonult, remete lett. (A remete
elhagyja a hétköznapi világot, Istennek szenteli magát, s erdõk mélyén,
barlangban vagy egyszerû hajlékban meghúzódva él s imádkozik.) 

Pál hatvan évig lakott egy pusztai kõbarlangban, imával, vezekléssel töl-
tötte életét. (Vezekel valaki, amikor lemond testének kívánságairól, s saját
bûnei bocsánatát kéri a Jóistentõl vagy az emberekért imádkozik Hozzá.)
Remete Szent Pál 113 esztendõs korában halt meg, s remete Szent Antal
temette el. Amikor Antal Pál barlangjához közeledett, látta, hogy Pál lelkét
nagy fényességben viszik az angyalok az égbe. A legenda szerint két
oroszlán segített neki az elföldelésben.

Ereklyéje Magyarországra került, s betegek gyógyultak meg segítségével. (Ereklyének nevezzük
a szent emberek testének megmaradt részeit vagy azokat a tárgyakat, amelyek velük kapcsolatban
voltak.)

Remete Szent Pál a magyar alapítású szerzetesrend, a pálos rend példaképe, szellemi õse lett.
Nagy Lajos király nagyon szerette a pálosokat, ezért remete Szent Pált az ország védõszentjei közé
emelte.

A pálos rend és a Pilis-hegység

A pálosok rendje az egyetlen magyar alapítású férfi szerzetesrend. Alapítója, boldog Özséb a
XIII. században élt. Már gyermekkorában kitûnt éles eszével s imádságos lelkével.
Õ Jézusnak e szavait vallotta: „Nem mindaz, aki mondja nekem: Uram, Uram! megyen be a mennyek
országába, hanem, aki Atyám akaratát cselekszi, aki a mennyekben van, az megyen be a mennyek
országába.” (Mt. 7, 21.) Vagyis, aki tanítja és cselekszi a jót.
1246-ban, a tatárjárás után Özséb szétosztotta vagyonát a szegények között, s remeteségbe vonult.

Egy éjszaka látomása volt: A barlangjánál fölállított fakeresztnél
imádkozott, amikor hirtelen világosság támadt. A fákon apró lángok gyullad-
tak ki, majd ezek egy hatalmas tüzes gömbbé olvadtak össze. Ebbõl Özséb
megértette, hogy a szétszórtan élõ remetéket egy nagy közösségbe kell
összefognia, mert így tudnak az embereknek világítani, s így lesz remény
arra, hogy Magyarországot megújítsák.

Özséb megkereste s összehívta a remetéket, s a
Pilis-hegységben kolostort és templomot építettek,
amelyet a Szent Keresztrõl neveztek el. (A kolostor
olyan épület, ahol a szerzetesek laknak. Szerzetes
az az ember, aki lemondva a világ javairól, magát
lelki- és testi tisztaságban megõrizve Isten és az emberek szolgálatára
szenteli életét.)

A pálosok önellátók voltak, munkával teremtették elõ maguknak szerény
mindennapi táplálékukat.

Özséb a rend védõszentjéül remete Szent Pált választotta, így lett nevük
pálos rend. Ruhájuk fehér: ez is jelzi, hogy lelküket, testüket tisztán akarják
megõrizni. „Fehér barátoknak” is nevezik õket. 

Remetelak

Boldog Özséb látomása

A pálos rend



100

január 15. 

A pálos kolostorok száma gyorsan növekedett, az ország sok táján épültek kolostoraik, templomaik.
Pedig nem léphetett akárki soraikba! Nem volt elég a szerzetesi szándék, az imádságos lélek: õsi
hagyományokkal rendelkezõ magyar nemesi családból kellett származnia, aki a pálosok közé akart
állni. A rend csak testében is egészséges, magas, erõs embert vett soraiba. Hiszen õk már nemcsak
imádsággal töltötték napjaikat, ha a szükség úgy hozta, harcba mentek a hazáért.

Jól kellett ismerniük történelmünket s õsi hagyományainkat ahhoz, hogy hivatásuknak eleget
tudjanak tenni. Ezért volt föltétel a magyar nemesi származás. Hivatásuk pedig az õsi magyar
kereszténység megõrzése, megismertetése, megújítása és ennek élése volt. A haza szeretete és Jézus
szeretete ugyanis egyformán fontos, s a kettõ összetartozik, hiszen mi magyarul vagyunk kereszté-
nyek, ugyanúgy, ahogy más népeknél is megfér nemzetük szeretete Jézus szeretetével.

Sok csatában a pálos szerzetesek imái vezették vitézeinket gyõzelemre, s õk imádkoztak folyama-
tosan királyainkért és népünkért.

Mátyás király is nagyon szerette a pálosokat, s a Pilisben sokszor meglátogatta õket.
A pálosok a török elleni harcban is jeleskedtek, sokan közülük is életüket adták a hazáért. A török

hódoltság után megfogyatkozott számuk, s kolostoraikat is lerombolta a török. A rend virágzásának
kora véget ért, mint ahogy Magyarország virágzásának kora is.

1786-ban II. József, az idegen szívû „kalapos király” betiltotta a rend mûködését. Lengyelországba
kellett menniük, s ma is ott van a legtöbb pálos szerzetes, annak ellenére, hogy magyar szerzetesrend.

A pálos rend õsi központja a Pilis-hegység. Itt alapított boldog Özséb elõször kolostort. Ha mindkét
szóból (pilis, pálos) kivesszük a magánhangzókat, mindkét szónál marad: p l s. Nem véletlen, hogy
„Pilis” a neve a pálosok õsi lakhelyének.

A Pilis-hegység szent hely, Magyarország- s az egész Föld szíve. Ha ránézünk a térképre, látjuk,
hogy a Duna folyása a Dunakanyarral, valamint a Pilis
délnyugati oldalán végighúzódó völgy szívre hasonlító
háromszög alakot formál. Ebben a völgyben valamikor
folyó lehetett, mert a régi leírások Pilis-szigetrõl
beszélnek. S ennek a szívnek közepén van a Pilis
egyik legmagasabb csúcsa: Dobogókõ. Beszédes a
neve is, hiszen a szív dobog. Magyarország szíve itt
dobog.

A Pilis, mint az ország szíve, magyar királyaink
székhelye volt. E térségbe tartozik Esztergom, ahol
Szent István király született, Dömös, ahol Béla király
lakott, Visegrád, ahol Mátyás király töltötte sokszor
napjait, s talán beigazolódik a kutatók sejtése, hogy
a Pilis kapujában, Budakalászon volt Õsbuda vára,

Atilla király- s késõbb Árpád-házi királyaink székhelye. A királykoronázó hely pedig a szív közepén
lehetett, ahol az dobog: Dobogókõn. Ezeket a helyeket lelkes-
és jól fölkészült kutatók vizsgálják, s reméljük, hamarosan kiderül
az igazság.

A palócok is így tudják: „Azt mondják, hogy a Pilisbe’ van a
világ közepe, mer’ ott esett le az aranyalma az égbõl.”

(Fejõs Zoltán gyûjtése nyomán)

A Föld szívében élve gondolkodhatunk igazán a szívünkkel!
Azért is volt annyi szent királyunk, mint egy más nemzetnek
sem, mert magyar királyaink a szívükkel gondolkodtak.

A „Dobogó-kõ” Dobogókõn
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A pálos szerzetesek a Pilis-hegység erdeiben éltek, s sok olyan titkot
õriztek meg magyar történelmünkrõl, királyainkról, amely titkokról
még ma is kevesen tudnak, s sok olyan nagyon fontos értéket rejtettek
el, amelyek már régen elvesztek volna, ha õk nincsenek.
Báthory László pálos szerzetes Mátyás király korában magyar bibliát
írt. Ez a biblia Mátyás király híres könyvtárába került.

(Szántai Lajos nyomán)

Pázmány Péter a XVII. században így írt a pálos rendrõl:
„Ha tudni akarod az ország sorsos állapotát, tekints Remete Szent Pál Rendjére. Ha számukat fogyni
látod, tudd meg, hogy az országnak is rosszul áll a szénája. De ha õket növekedni látod, tudnod kell,
hogy az ország felemelkedõben van.”

Ma hazánkban sajnos igen kevés pálos szerzetes munkálkodik, központjuk
Pécs városa. Reméljük, a Jóistennek gondja lesz arra, hogy egyre több embert
hívjon el szolgálatára: olyanokat, akik magyar hazánkért tenni képesek, õrzik
a titkot, az értékeket, s mikor annak ideje elérkezik, tudtunkra adják, hogy
Magyarország megújulhasson.
Imádkozzunk mi is ezért, hiszen keresztény hazánk megmaradása ettõl is
függ.
(Szép imádságokat találsz Özséb napján, a január 20. napnál.)

A Dunakanyar a visegrádi várral

A pilisszántói keresztes kõ

Január 16.

A kerek kõ

E
gyszer volt, hol nem volt, hetedhét országon innét, az Óperenciás-tengeren túl, ahol a kurta 
farkú malacka túr, volt egy szegény halászember. Ennek a szegény embernek nagyon sok

gyermeke volt. Bizony, mikor volt kenyér az asztalfiában, mikor nem.
Hiába kelt a szegény halász kakasszóval, hiába feküdt le késõ éjjel, hiába hordozta a hálóját

reggeltõl estig folyóvízrõl folyóvízre, betelt rajta a mondás, hogy: vadász, halász, madarász, üres
tarisznyában kotorász; kevés istenáldása volt a munkáján.

Hanem amilyen ágrólszakadt szegény volt a halász, éppen olyan gazdag ember volt a bátyja. Ennek
meg egy gyermeke sem volt.

Mikor aztán a szegény halász házánál egy falat nem sok, annyi sem volt, mindig csak a bátyjához
küldött: adjon Isten nevében bár egy vacsorára való puliszkalisztet. De ahhoz ugyan küldhetett, azt
üzente vissza mindig: ád szívesen egy vékát is, ha cserébe neki adja valamelyik fiát.

– Azt már nem teszem – mondta a szegény halász –, ahány gyermekem van, mind egyformán
kedves énnekem, egytõl sem tudnék megválni.

Egyszer, mikor már vagy egy hétig alig volt egy betevõ falatjuk, elment a halász, s azt mondta a
feleségének, hogy addig vissza sem jön, míg egy jó tarisznya halat nem fog.

Leült jókor reggel a víz partjára, hol betette, hol kivette a hálóját, de csak akkora hal sem akadt
a hálójába, mint a kisujjam. Már be is esteledett, s kerülte a szerencse, mintha csak félt volna tõle.




