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A magyar alapítású pálos szerzetesrend névadó szentje Remete
Szent Pál, a III-IV. századi thébai remete, akit az alapító Özséb
esztergomi kanonok névválasztása ellenére csak a rend megala-
pítása és végleges ratifikálása (1376) után választottak hivata-
losan védõszentül. Mivel a rendnek a többi jelentõs szerzetes-
rendtõl eltérõen nem volt saját alapító szentje, ezért kézenfekvõ
volt, hogy közösségük múltját feltárják, tagjaiknak bemutassák.
A nagy feladatra Gyöngyösi Gergely szerzetes, volt rendfõnök
vállalkozott, aki két rendtársa gyûjtésére támaszkodva a közép-
kor végén (1520-1526) megírta rendtörténeti összefoglalóját,
Vitae Fratrum Ordinis Heremitarum Sancti Pauli Primi Here-
mitae címmel. A pálos remete élet XIII. századi kezdeteinek
bemutatásakor Gyöngyösi nem kis nehézségekbe ütközött. A
remete lét lényegébõl adódóan a kezdeteket illetõen csak szó-
beli hagyományokra támaszkodhatott. Az elsõ írásos emlék,
amely rend születésének körülményeire utalt, az az oklevél
volt, melyet Pál veszprémi püspök (1262-1275) és királynéi
kancellár 1263-ban adott ki. Ezt a fennmaradt dokumentumot
Gyöngyösi Gergely oly fontosnak ítélte, hogy mûvében szó
szerint közzétette. Amikor az alapító Özséb (+1270) esztergomi
kanonok vagy megbízottai 1262-ben Rómában jártak IV. Orbán
pápánál (1261-1264), hogy kísérletet tegyenek a rend elfogad-
tatására, a szentatya a magyarországi remeteközösségek szá-
mára is elõírta a Szent Ágostoni regulák átvételét, amit elõdje IV.
Sándor pápa (1254-1261) a különbözõ helyeken és szabályok
szerint élõ erdei remeték számára kötelezõvé tett. Döntése
elõfeltételeként egyházlátogatást írt elõ annak megállapítására,
hogy a már meglévõ közösségek alkalmasak-e (anyagilag-szel-
lemileg) ezen regulák átvételére, megtartására. Az egyházláto-
gatást Pál veszprémi püspöknek kellett elvégeznie. Ennek a
vizitációnak a hiteles dokumentuma az 1263-ban kiadott ok-
levél. Az összeírási okmánynak a rend és kultúrtörténeti vonat-
kozásokon túl építészettörténeti jelentõsége is van, mivel az
összeírásban szereplõ kolostorok egy részét a szakirodalom
eltûntnek, illetve nem lokalizálhatónak nyilvánította. Az oklevél
hitelesnek tekintett másolata szerint a ránk vonatkozó szöveg-
rész Gyöngyösi Gergely munkájában a következõ képpen
szerepel: Paulus episcopus Wesprimiensis… fratres heremitae
diversorum locorum nostrae dioecesis… numerum locorum,
quae inhabitant, augmentare non possunt. Quorum nomina
haec sunt: Insula Pilup Sanctae Helenae, Kewwkwth Sanctae
Mariae Magdalenae, Bohon Sancti Jacobi, Idegsyt Beatae
Elisabeth, Bodochum Sancti Emerici, Insula prope Ewrme-
nyes, Elek Sanctae Mariae Magdalenae, Zakach Sancti Domi-
nici.” Vagyis ezen felsorolás szerint a veszprémi püspök jogha-
tósága alá tartozó erdei remeteközösségek: Pilupsziget-Szent
Ilona, Kõkút-Szent Mária Magdolna, Bakony-Szent Jakab, Idegsyt-
Szent Erzsébet, Badacsony-Szent Imre, az Örményes melletti
Eleksziget-Szent Mária Magdolna, és Szakácsi-Szent Domonkos
voltak a XIII. század derekán. A püspöki oklevélben szereplõ
pálos szerzetes rendházak azonosítása egy kivétellel (Idegsyt)
megtörtént. De hol lehetett az a Szent Erzsébet tiszteletére

alapított ismeretlen rendház? Guzsik Tamás mûvészettörténész
kutatásai alapján a püspök a remete közösségben élõ barátokat
a közeli püspöki vagy fõesperességi központokból (Veszprém,
Tapolca, Sümeg) kiindulva látogatta meg. A lóháton, vagy sze-
kéren megtett utak a középkori útviszonyoknak megfelelõen
általában egynapi járóföldre voltak egymástól. Feltételezve,
hogy a felsorolás a látogatás idõrendi sorrendjét is tükrözi, az
ismeretlen helyet a Bakony és Badacsony között kell keressük.
Szent Erzsébetrõl viszont viszonylag kevés rendházat neveztek
el a megyében (Gyenesdiás, Mihályfa) melyek közül egyik
sem hozható kapcsolatba a keresett hellyel. A pálosok tálodi
kolostora Pula mellett viszont Szent Erzsébet nevét viseli. A
Tálod nevû települést az okiratok 1324-ben említik elõször,
amikor kegyura, a Rátót nemzetségbeli Keszi (Kesei) Lõrinc és
László a kolostornak adta a falut. A rendház tehát akkor már
létezett, és attól az idõtõl fogva tálodi kolostornak is nevezik
(claustrum de Thalad). A korábbi elnevezése sajnos nem
ismeretes, írásos okirat nem említi. Az a felvetés tehát, hogy az
1263-ban összeírt Idegsyt nem más, mint az 1324-es adomá-
nyozó okiratban szereplõ kolostor, könnyen valószínûsíthetõ.
Nem mond ennek ellent az Idegsyt helynév etimológiai feloldása
sem. A szómagyarázatok szerint Idegsyt= Hidegség, Hidegkút,
Hidegzug vagy Hidegséd a legvalószínûbb. Ezt igazolja az a
tény is, hogy a kolostortól nem messze van egy bõvizû hideg
forrás (Klastrom vagy Kinizsi forrás) és folyik ma is a vázsonyi
Séd patak. A falak, melyeket romjaikban még ma is látunk,
lehetnek azonosak azokkal, amelyeket Pál püspök épen látha-
tott. Az egyenes szentélyzáródás és nyugati körablak XIII.
századi építésre utal.

Pál püspök látogatása az összeírást illetõen nem sok ered-
ménnyel zárult. A püspök egyházi fenyíték terhe mellett megtil-
totta új kolostorok alapítását és a már meglévõket saját fenn-
hatósága alá vonta. A vizitációs okmány megállapította, hogy a
remete közösségek nem rendelkeznek olyan teológiai felké-
szültséggel, hogy annak alapján a katolikus egyház szervezett
közösségében mûködjenek. Az elkövetkezõ évek azonban
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megcáfolták a jelentést. A status quo elfogadása megerõsítette
az akkor még csak csíráiban élõ pálosok közösségét és alig egy
évszázad alatt Európa egyik legnépesebb és legvirágzóbb rend-
jévé váltak.

Ennek a történelmi múltnak állítottunk emléket idén nyáron
a Mûvészetek Völgye rendezvénysorozat ideje alatt egy fûzká-
polnával a tálodi réten, ahol a bõvizû hideg forrás ered.

(Solymosi László és Guzsik Tamás tanulmányai alapján)

FÛZKÁPOLNAÉPÍTÉS
PULA 2006. augusztus 2-4.

1. nap • Lázas készülõdés után láncfûrésszel, ágvágókkal indu-
lunk Apácatornára fûzért. A fûztelepet alig találjuk, de a kockás
papírra vetett magyarázó ábra eligazít. Sarf Gyuriék jobbra, Grám
Laciék balra vágnak hosszú folyosót a sûrû hajtások között.
Hordjuk ki az ágakat, rakjuk az IFA platójára. Délben egymásra
nézünk: talán elég lesz. Elõre szólok a Bárkásoknak, hogy küld-
hetik az operatõrt, fél óra múlva Pulán leszünk. A mozgó bo-
kornak álcázott teherautó hangos dudaszóval bevonul a faluba
és megáll a kocsma elõtt, aztán föl a platóra ismét, megyünk
tovább, ki a tálodi rétre. A hepehupás erdei út mindenkit próbára
tesz. Az operatõr Skodája föladja, visszafordul. Míg a többiek
pakolnak, odamegyek a közelben táborozó cserkészekhez.
Kezdem magyarázni, hogy egy fûzépítményt szeretnénk… –
de hárman is a szavamba vágnak: tavaly Budakalászon már épí-
tettünk egyet! Ez remek. Profikkal van dolgom. A többit ebéd
közben megbeszéljük.

2. nap • A maroknyi lelkes csapat elindul gyalog a rétre. Majd-
nem tízen vagyunk, még szerencse, hogy kint várnak a cserké-
szek. Három brigádot csinálunk, a laikusok a vesszõket tisztítják.
Metszõollóval levagdossák az oldalágakat, leveleket. A mérnök-
brigád tudományos elvek szerint meghatározza a fûzépítmény
helyét. Megvan az ideológia: mintha egy kert közepén állna a
kápolna, olyan ez a hely. Kitûzzük a négy lyukat. Ásás közben
váratlanul megjelenik a természetvédelmi felügyelõség embere
és valami orchideákat emleget, amik itt szoktak kinõni a földbõl.
Vigyük elõbbre az egészet 3-4 méterrel, akkor nincs baj. Négy
lyukat betemetni, újabb kitûzés, újabb négy lyuk. A harmadik
brigáddal nincs baj. A cserkészek mindent tudnak. Úgy kötegelik
a vesszõket, olyan remekül csinálják, drótozzák, tûzködik, hogy

öröm nézni. A spanifer – racsnis rakományrögzítõ – nem elég.
Sebaj, a cserkészeknek az is van. Segítságükért csak annyit tudok
cserébe felajánlani, hogy délután ingyen megnézhetik a Ham-
letet Pulán, a templomkertben. Délre elfogy a vesszõ. Tiszta
szerencse, hogy a helyszín tele van fûzbokrokkal. Nem kell
messzire menni anyagért. Sarf Gyuri ismét az ágvágóval vágja a
vesszõket, és hordják a többi közé. Csodálatos szép hosszú
vesszõk. Túl vagyunk a holtponton, ebbõl már lesz valami.

3. nap • Sûrû, sötét felhõk tornyosulnak. Esik az esõ, alig va-
gyunk néhányan. Azért létrát a vállra és indulunk. Útközben
elmesélem, hogy ezen a helyen volt a pálos szerzetes rend elsõ
erdei remete közössége IV. Orbán pápa idejében. A cserkészek
ma nem tudnak segíteni, jönnek a kis táborozók, õket kell
fogadniuk. Kupaktanácsot tartunk. Ha egész nap így fog esni,
biztos nem leszünk kész. Gyuri szerint három köteget meg
tudunk csinálni, legyen háromlábú a kápolna. Újabb kitûzés
következik és újabb három lyuk, összesen tizenegy. Mintha
egy vakondtanya közepén építkeznénk, olyan a föld körülöt-
tünk. De a dolog kezd kialakulni. Délben még egy nagy zuhét
ki kell várnunk a ponyvák alatt, aztán kitisztul az ég, a nap is
kisüt és jöhet a lényeg. Kezdjük beállítani a fûzoszlopokat. Döb-
benetes, ahogy a hét méter magas kötegek felemelkednek
egymás után. A fûz úgy hajlik, idomul a kezünk alatt, mintha
meg akarná hálálni, hogy ennyit foglalkoztunk vele. Rögtön
kialakul a végsõ forma. Elõször egy indián sátorhoz hasonlít, de
mikor az oldalhajtásokat visszahajtjuk, mintha inkább nagy kapu
lenne. Van a csapatban egy igazi mûvész: a kosárfonás mestere.
Elõzõ nap nagy kört kötözött vesszõkbõl, ma csinált még kettõt.
Ezt tesszük föl a három oldalmezõbe, amitõl az egész igazi góti-
kus szerkezetté válik. Igazi fûzkápolnává.


