
Miután a pálosok igen közel állnak hoz-
zám, így különösen megütötte a sze-
mem a 700 éve az erdõk mélyén c. kis
képes emlékeztetõ. Kétségtelen, hogy
1308-ban V. Kelemen pápa követe, Gen-
tilis magyarországi látogatásakor meg-
erõsítette a rendet. De az is igaz, hogy a
pécsi és a pilisi remeték egyesítésével a
rendet Özséb, volt esztergomi kanonok
alapította 1250-ben. Mi boldog Özséb-
ként tiszteljük, mert hiszen a szentté ava-
tási elõkészítése is még csak most, igaz,
hogy már évek óta folyik. Ami ebben az
évben – nagyon jelentõs – történés: Be-
nedek pápánk, amúgy Erdõs Péter bíbo-
ros kérésére, január 20-át a magyar Bol-
dog Özséb napjának nevezte meg, s en-
gedélyezte a magyar egyházi naptárba
való felvételét. Nagy vita, hogy hol is
volt az elsõ pilisi kolostor? Vannak, akik
Pilisszántó mellé teszik. (Nem kicsi ezek
tábora sem.) Mások Pilisszentkeresztre
helyezik. Ennek van a legkisebb valószí-
nüsége. Pilisszentkereszten a ciszterek
építették a templomot és a kolostort. Az
is kétségtelen, hogy 1213-ban a közel-
ben megölt Gertrúd kiránynõt itt temet-
ték el. Sírkamráját és valószínû csontjait
az ásatáskor megtalálták. Éppen ezért
Gertrúdot nem temethették el pálos ko-
lostorban, mert hisz õ 1213-ban halt
meg, a pálos rendet meg csak 1250-ben

alapította boldog Özséb. (Az adatot  Bo-
rovszkytõl vettem. A szerk.) Pilisszentke-
resztre az 1700-as években jöttek a pálo-
sok, mert õk is összekeverték a születési
helyüket, s az akkor már élõ tévedésnek
áldozatul esve Pilisszentkeresztet tekin-
teték születési helyüknek. Pedig ez cisz-
ter, s csak másodlagosan – egy kicsit –
bencés és csak egy prinyó részben pá-
los. Marad tehát a Kesztölc melletti Klast-
rompuszta. Itt van három barlang, itt ki-
ástak egy igazi pálos templomot. A pálos
templomok alaprajza és domborzati fek-
vése nagyon jellegzetes és jellemzõ.
Nagy valószínûséggel itt temették el bol-
dog Özsébet is, az utána következõ két
apáttal együtt. Van aki a fõhajót szeretné
ezért fölásni, van aki úgy gondolja, hogy
a kápolna rejti a sírokat. A kápolna egy
részén egy hatalmas kiszáradt fa gyökér-
zete ül, s védi mind a mai napig a titkot.
A magyar pálos rendet II. József fel-

oszlatta. De tovább élt Lengyelország-
ban. Magyarországon csak az 1930-as
években éledt újjá  pl. a Gellért-hegy ol-
dalában lévõ sziklakápolnát kapták
meg. De aztán jött Rákosi, s a pálosokat
– enyhén fogalmazva – megszüntették.
Csak mint búvópatak éltek tovább, hogy
aztán az 1990-es évek elején ismét a
napvilágra jöjjenek. Az utóbbi két évti-
zed nagyobb „dicsõségére” a Klastrom-
pusztán lévõ kolostorkertet (templo-
mostul) privatizálták. A mellette lévõ tu-
rista menedékházat (a Magyar Turista
Egyesületé volt, majd államosították), a
Pilisi Parkerdõ gondozta, a Incal Sc.
egyik fedõ cége szerezte meg, azaz pri-
vatizálta. De vissza a kolostorhoz: a len-
gyel pálos központ oly fontosnak tartot-
ta a hely ápolását, hogy azt visszavásá-
rolta, majd újra kerítette, az omladozó fa-
lakat megerõsítette, a már feltárt kápolna
rész fölé új védõtetõt építtetett.Újra szen-
telték a helyet, a felállított oltárt, s immá-
ron január 20-a közelében lévõ hétvé-
gén, s szeptember elején, a Szentkereszt
felmagasztalása ünnepének közelében
itt szép számú hívõ részvételével mise is
van. Szeretnénk, ha ez – különösen a
természetjárók – élõ kegyhelyévé válna,
legalább e két – a pálosok szempontjá-
ból – különösen jeles ünnepekkor.

Peták István

Még egyszer a pálosokról

Pusztavacsi dámbikák
November vé-
gén rég nem
látott trófeabe-
mutatóra került
sor a NEFAG
ZRT Pusztavacsi
Erdészet vadász-
háza elõtt. A
bemutatott tró-
feák között 5
aranyérmes, 6

ezüstérmes és 6 bronzérmes volt. Ebbõl 4 aranyérmes, 3
ezüstérmes és 3 bronzérmes a NEFAG ZRT trófeái közül került
ki. A trófeákat külön-külön a kísérõ hivatásos vadászok mutat-
ták be, szakmai kiegészítéssel.

Az eredmények azért figyelemre méltóak, mert Pusztavacs
néhány évtizede híres volt kiemelkedõ minõségû dámál-
lományáról. Sajnos az akkor hozott elhamarkodott döntések
következtében majd egy évtizedig egyetlen érmes trófea sem
került ki a területrõl. 2007. évben már bíráltak egy
aranyérmes dámbikát, így nagy várakozás elõzte meg a 2008.
évi vadászatokat.

Dr. Ignácz Magdolna

Egy csepp történelem
„A tisztelt Olvasó a ZALAERDÕ Zrt. egy újabb kiadványát tartja
kezében. E könyv része annak a sorozatnak, amelyben szeret-
nénk a magyar vadászati irodalom és kultúra oly részét közkincs-
csé tenni, ami eddig csak német nyelven volt elérhetõ. Akiben
csak egy szikrája is él
a természetszeretet-
nek, az nem tudja ki-
vonni magát e könyv
különös varázsa alól.
Ez egy olyan világról
szól, ami után titkos
honvágyat érzünk, s
ez nem más, mint a
magától értetõdõ sza-
badság, a határtalan
vadászmezõk világa.

Errõl a paradicso-
mi szabadságról, errõl
a tágas világról mesél
Pálffy, a kora ifjúsága
óta szenvedélyes va-
dász és vadgazda.”  

Feiszt Ottó




