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 A Boldog Özséb-év 
mottója: Magyarország, 
közöm van hozzád!

fogadalomból megépítik Csíksom-
lyón a pálos kolostort Szűz Mária 
tiszteletére. Ilyenkor gazdag ado-
mánnyal is gondoskodtak a kétkezi 
munkát végző szerzetesek megélhe-
téséről. Ez a fogadalmi kolostor őrzi 
alapjaiban Lackfi  Endre és a széke-
lyek nagy győzelmének emlékét. P. 
Halász-Losteiner ferences történész 
és Gegő Elek szerint a kolostor alapí-
tásának éve 1352” – írja könyvében 
Darvas-Kozma József. Hozzátette, 

a pálos monostort egészíthette ki a 
Salvator-hegyi Natalitia Sanctissimi 
Salvatoris-kápolna remetesége is. 
„Ugyanis ahol pálosok voltak, ott 
a monostoraik közelében remetesé-
get létesítettek kápolnával, ahová a 
szerzetesek vissza tudtak vonulni 
a világ elől. Például ha egy elöljá-
rónak lejárt a mandátuma, két évre 
kellett remeteségbe vonulnia, mert 
túl sokat érintkezett a világgal. Az 
volt a cél, hogy a szerzetes térjen 
vissza a rend célkitűzéséhez, esz-
méjéhez, imádságban elmélkedve, 
vezekelve és dolgozva. A pálosok 
ugyanis nem kolduló szerzetesrend, 
hanem Szent Ágoston regulája sze-
rint Isten segedelmével és kétkezi 
munkával tartották el magukat” 
– magyarázta az esperes. Továb-
bá elmondta, a közeli helyek nevei 
is hordozzák annak bizonyítékát, 
hogy pálosoké lehetett eredetileg a 
Salvator-kápolna, ilyenek például a 
csíkpálfalvi Remetevölgy és Reme-
tepatak, a Csíkszentmiklós és Szép-
víz határában lévő Pálospatak és 
Pálosvölgy. A csíksomlyói pálos mo-
nostorhoz a székely lakosság gyak-
ran összegyűlt, lelki életük fontos 
részévé vált, főleg azután, hogy V. 
Márton pápa 1417-ben engedélyezte, 
hogy a pálosok lelkipásztori mun-
kát, egyebek közt temetést, keresz-

telést is végezhessenek. Csakhogy 
egyre gyakoribbakká váltak Erdély-
ben a török betörések, Csíkban az 
első nagy pusztítás 1421-ben követ-
kezett be. Mint a könyvben is írja, a 
csíksomlyói pálos monostor ekkor 
szenvedte el első súlyos csapását, 
emberéletben és anyagiakban egy-
aránt. Majd később a legsúlyosabb 
csapás 1432-ben történt, amikor a 
török és román csapatok feldúlták 
Besztercét, Székelyföldet és Szász-
földet. Ekkor megnőtt az erdős te-
rületen lévő remeteségek szerepe, 
mert az emberek az erdőkben keres-
tek testi-lelki menedéket az ellenség 
elől. A csíksomlyói monostort már 
nem tudták újból felépíteni, ezzel 
sorsa megpecsételődött. Ugyanis 
a törökök mindent a földig lerom-
boltak, ahogy 1473-ban a kápolnai 
monostorral is tették. A csíksomlyói 
romos kolostort végül Hunyadi Já-
nos 1442-ben a szigorú obszerváns 
ferences rendnek adta át, semmi-
lyen vagyonnal nem rendelkeztek, 
csak alamizsnából éltek. Nemcsak 
Csíksomlyón létezett pálos kolostor, 

hanem Szárhegyen is, ahol öt kis 
kápolnájuk volt, Gyergyóremetén 
pedig a remeteségük. A gyergyó-
szárhegyi remeték az 1633. évi pes-
tisjárvány idején elhaltak, mert a 
betegek, haldoklók mellett végzett 

szolgálatuk közben megkapták a 
halálos kórt. Lázár István gróf 1644 
tavaszán a remeték helyét átadta a 
ferenceseknek.

Felszámolás és újraalakulás

A 18. század a pálos rend életében a 
„második virágzás kora”. IX. Kele-
men missziós  pápa a magyarországi 
térítéssel 1668-ban a pálosokat bízta 

meg, és kiváltságokkal látta el őket. 
A lelkipásztorkodás minden terüle-
tén eredménnyel tevékenykedtek Ily-
lyefalván, Tordán és Tövisen. Csak-

hogy később a történelem viharai 
újra nem kímélték a pálos rendet, II. 
József császár 1782-ben kelt rendele-
tével megszüntette a remeteségeket, 
a karhatalmi biztosok lefoglalták 
javaikat, a Kissomlyó-hegyéről hat 

remetét űztek el, ekkor szűnt meg a 
dobói remeteség, és a többit is fel-
számolták. 1786-ban pedig a csá-
szár végképp eltörölte a pálos rendet. 
„Két pálos szerzetesház éli túl ezeket 
az ellenük folyó küzdelmeket, mind-
kettő Lengyelföldön” – jegyezte meg 
az író. Magyarországra végül 1934. 
május 12-én telepszenek vissza, 
azonban nem sokáig tevékenyked-
hetnek, ugyanis 1951-ben a kommu-
nista hatalom újra felszámolja őket. 
Az 1989-es rendszerváltás után ala-
kulhatott újra a magyar pálos rend, 
központja Pécs lett, és visszakapták 
márianosztrai, valamint petőfi szál-
lási házukat is.

Visszatérés Erdélybe

A csíkszeredai Szent Kereszt Plébá-
nia 2009-ben újíttatta fel Hargitafür-
dőn a Szent István-kápolnát, majd 
egy év múlva hozzá tartozó plébáni-
át is építettek. A hely alkalmasnak 
bizonyult arra, hogy a pálosokat 
visszahívják, tudtuk meg az espe-
restől. „A pálosok végül 2013. janu-
ár 31-én érkeztek meg, aznap 15–20 
centiméteres hó hullott, fehérbe bo-
rítva a tájat, mint a pálosok habitusa 
– emlékezett vissza Darvas-Kozma 
József. Hozzáfűzte, a kulturális mi-
nisztérium is jóváhagyta működé-
süket, hogy a Magyar Pálos Rend 
kolostort nyisson. Azóta itt fejtik ki 
áldásos tevékenységüket.

A pálos rend lelkisége 

„A magyarságtudat mindig jellemzője volt a rendnek. A pálos szerzetes 
elsősorban nem magáért, hanem nemzetéért, hazájáért imádkozik és 
vezekel” – olvasható a Magyar Pálos Rend honlapján. A rendre a remeteség 
hármas jellege nyomja rá bélyegét: az imádság, a magány és a vezeklés 
szeretete. Ehhez a példát védőszentjüktől, Első Remete Szent Páltól veszik, 
aki 90 évig szolgálta Istent a sivatagi remeteségben, és így méltán kapta a 
remeték atyja címet. Az ima vezeti el őket a legmélyebb istenismeretre, itt 
gyullad ki leginkább a szeretet tüze, és ez a legtökéletesebb szolgálat az Úr 
előtt. „Rendünk kezdettől fogva végzett apostoli munkát is, ami kezdetben 
tanúságtételből, tanításokból és imádságból állott. A történelem folyamán 
az egyház rendelkezéséből apostoli munkában vesz részt: az igehirdetés-
ben, a szentségek kiszolgáltatásában saját templomainkban; sőt missziós 

és tanítási feladatot vállal. Helyesen megértve tehát rendünk jellegét az 
elmélkedő és tanúságtevő imádságos életet buzgó lelkipásztori munkával 
egyesítjük” – idézték a konstitúciót. Azt is leírták a rendről, hogy életükben 
központi helyen áll a Mária-tisztelet. E tisztelet kifejezéseképpen fehér 
ruhát hordanak, a rózsafűzért imádkozzák, kiemelt buzgósággal ülik meg a 
Mária-ünnepeket és tartják meg a szombati böjtöt. Monostoraik többsége 
Mária-kegyhelyeken épül fel, mint a rend jelenlegi központja, Częstochowa.

Áldás az induló kolostorra Hargitafürdőn
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A pálos szerzetesek várnak 
a jubileumi évükben
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