
A pálos címer 

A rend hivatalos neve: Ordo Sancti 
Pauli Primi Eremitae (OSPPE), 
Első Remete Szent Pál Rendje. A 
pálosok jelmondata: Duplicavit 
annonam, megkettőzte a járandó-
ságot. A Remete Szent Pált kenyér-
rel tápláló holló kétszeres adag 
kenyeret vitt, amikor vendége 
volt Remete Szent Antal. A Szent 
Jeromos által írt Remete Szent 
Pál-életrajz elemeit tartalmazza 
címerük. A pálmafa táplálta és 
ruházta fel a remetét. A csőrében 
egész cipót tartó holló a Mennyei 

Atya gondoskodására utal. Az 
életrajz tanúsága szerint a szent 
remete sírját két oroszlán ásta ki.
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R endalapítója halálának 750. 
évfordulója alkalmából esz-
tergomi Boldog Özséb emlé-

kének szenteli az idei évet a Magyar 
Pálos Rend. Ennek apropóján a pá-
los szerzetesrend történetéről kér-
deztük Darvas-Kozma József címze-
tes esperest.

A kezdetek

Mint ismeretes, a pálos rend magyar 
alapítású szerzetesrend, amelyet a 
volt esztergomi kanonok, Boldog 
Özséb hozott létre azáltal, hogy az 
1250–60-as években egyesítette a 
környékbeli remeteségeket. Az új 
rend védőszentjévé Remete Szent 
Pált választotta. A Szentszék 1308-
ban engedélyezte számukra az ágos-
tonos regulát, és 1328-ban pápai jo-
gú renddé nyilvánította a pálosokat. 
1349-ben megkapták azt a kiváltsá-
got, hogy a püspökök engedélye nél-
kül bárhol letelepedhettek Magyar-
országon.

Pálosok Erdélyben

Darvas-Kozma József megkeresé-
sünkre néhány történelmi eseményt 
osztott meg az erdélyi pálosok tör-
ténetéhez kapcsolódóan. Mint me-
sélte, a pálosok Erdélyben már az 
1200-as évek végén megjelentek, 
Gyulafehérvár közelében két pálos 
kolostor is működött, a későbbiek-
ben pedig még több monostorban 
tevékenykedtek. Többek között a 
szentmihálykői Boldogasszony-mo-
nostor, a tordai Szent Mihály- és 
Szent Szűz-monostorok, a székely-
házi (ma Marosszentkirály) Boldog-
ságos Szűz-monostor, a pathlani 

remeteség, a pókafalvi Szűz Má-
ria-monostor, a tövisi monostor, a 
kolozsi Szent Katalin-kápolna, a ká-
szonfeltízi Szent Katalin-kápolna, a 
háromszéki Lemhény magaslatán 
álló Szent Mihály-hegyi remetecel-
lák, a Kézdiszentlélek feletti, perkői 
Szent István-kápolna, a futásfalvi 
Szent Imre bércén lévő kápolna, 
kápolnamezői Úr színeváltozása 
kápolna, az ikafalvi Papok hegyén 
lévő kolostortemplom tartozott hoz-
zájuk. Ezen monostorok, kápolnák 
többsége ma már nem áll, feldúl-
ták, lerombolták, épületköveit más 
templomok építésére használták 
fel, illetve akadnak köztük olyanok 

is, amelyeket más szerzetesrendek-
nek adtak át, például ferencesek-
nek vagy jezsuitáknak. A szerző 
az összes bizonyítottan pálos vagy 
pálosnak vélhető helyet végigjárta, 
feltérképezte, nemcsak Erdélyben, 
hanem – mint a könyv címében sze-
repel – Partiumban, Bánságban és 
Kárpátalján is.

Pálosok Csíksomlyón

Nagy Lajos magyar király idejében 
Lackfi  Endre székely és szász ispán, 
illetve bátyja, István erdélyi vajda 
40 ezer székely segítségével győzel-
met aratott a Székelyföldet rendsze-
resen feldúló tatárok felett, két sike-
res hadjáratot is folytattak ellenük 
1345-ben, valamint 1352-ben. „En-
nek örök emlékezetben tartására, a 
király és az anyakirályné támoga-
tásával, Lackfi  Endre és a székelyek 

A pálos rend történetéből
Elmélkedve, imádkozva, remeteségben és kétkezi munkából éltek a fehér barátok

• Több mint 750 éves
múltra tekint vissza a
magyar alapítású pálos
szerzetesrend, melynek
tagjai Erdély területén
is több településen te-
vékenykedtek. Számos
viszontagsággal néztek
szembe a történelem
során, volt részük ta-
tár- és törökdúlásban,
elűzetésben, felszámo-
lásban – mégis a mai
napig fennmaradtak.
Erdélybe 2013-ban
tértek vissza, Hargita-
fürdőn telepedtek meg
a Magyar Pálos Rend
kusztódiájaként. Dar-
vas-Kozma József római
katolikus címzetes es-
peres könyvet írt róluk
A pálos rend története
Erdélyben, Partiumban,
Bánságban és Kárpát-
alján címmel.

A hargitafürdői kolostor alapítása 2014-ben  ▴ A R C H Í V  F E L V É T E L E K :  K R I S T Ó  R Ó B E R T

Darvas-Kozma József, c. esperes, 
pálos konfráter
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