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PÁLOSOK TÉRíTŐ TEVÉKENYSÉGE
A XVII. SZÁZADBAN :IRTA: KISBÁN EMIL

A pálosok kiváló rendfőnökei már a XVI. század végén látták azt a siralmas
helyzetet, amelybe hazánkban a katolicizmus jutott. Ezért rendjük újjászervezése
terén kifejtett nagyméretű tevékenységük közben sem feledkeztek meg a máshitűek

térítéséről. Ternavai István és Bratulics Simon rendfőnök tevékenysége ebben az irány
ban is kiterjedt. A rendelkezésükre álló csekély eszközök s főleg a rendben mutatkozó
paphiány feladatukat megnehezítette ugyan, mégis, erejükhöz mérten ezt a feladatot
is vállalták s állandóan szem előtt tartották.

Az előbbi kormányzósága idején a XIII. Gergely pápa által kiküldött Verczelli
Ferenc apostoli nunciusnak és egyben a rend vizitátorának felszólítására elhatározták
a lepoglavai káptalanon (1576), hogy a városokban a remete szent Pálról nevezett
kongregációk megalapítására törekszenek, vasár- és ünnepnap két szerzetest külde
nek a falvakba, hogy a népet hitvallásra és imádságra tanítsák, lelkigyakorlatokat tart
sanak, a bebörtönözötteket és betegeket látogassák és lelki vigaszt nyujtsanak nekik.!

Utódának, a hős Bratulics Simonnak rendfőnöksége idején is sikeresen vette
fel a harcot a rend a II. Mátyás uralkodása idején erősen terjedni kezdő eretnekséggel
szemben. A pálosok térítő tevékenységét Erdődy Tamás bán, Draskovich János
gróf és több főúr támogatta. Sikerült is elérniök, hogya «haza a mérges kigyó marásá
tól ment maradt». Bratulics térítői munkásságának legszebb bizonyítéka Bánffy
Kristóf gróf megtérése és belépése a Rend confraternitásába. 6 egyébként annyira
megszerette ezt a puritán és bátor szerzetest, hogy arcképét alsólendvai várában a
legnagyobb szeretettel őrizte.2

Sokkal erőteljesebb tevékenységet fejtettek ki azonban a következő században,
amikor már a Szentszék kivánságára újjáalakultak. a rendi reformon átestek s tagjaik
között már sok olyan kiváló egyén akadt, akik a jezsuiták külföldi collegiumaiban s
a nagyszombati egyetemen sajátították el a filozófiai és teológiai tudományok tételeit,
a szónoklás és vitatkozás művészetében nagy jártasságra tettek szert s készültek az
elkerülhetetlen nagy harcra.

A XVII. században a pálosok missziós tevékenysége hazánk északkeleti részén
a század végén, nemkülönben a XVIII. század elején Erdélyben a protestánsok meg
térítésében, míg Horvátországban ezeken kívül a görög-keletiek katolizálásában
merült ki.

I.

Különösen hazánk északi részein hódított erősen tért a prótestantizmus. Lippay
György esztergomi érsek kifejezésre is juttatja Stassevszky rendfőnökhöz írt levelében,
hogy mennyire szüksége van a magyar katolikus egyháznak a szónoklásban és az illető

vidék nyelvében jártas szerzetesekre. 3 A helyzet ismerete alapján 1642-ben a Propa
ganda Fidei congregatio Vanoviczy Jánost, - aki a római collegium germanico-hun
garicumban éppen akkor fejezte be tanulmányait - küldte ki Magyarországra és a

l Eggerer András: Fragmen panis corvi. pag. 315. C. 42.
2 Eggerer András: i. m. pag. 320. C. 43.
3 U. o. Lippay György levele Stassevszky Miklós rendfőnökhöz. 1641.

.VIGILlA



118

török által megszállt területekre: mint apostoli misszionáriust, azzal, hogya rend
főnöke kijelölése alapján még két társával együtt kezdje meg térítői tevékenységét.
Eléggé veszedelmes feladata sikeres elvégzéséhez VIII. Orbántól a legmesszebbmenő

felhatalmazást kapta a lelkiek terén azzal, hogy ezt a hatalmát a szükséghez képest
a rend főnöke által kijelölt és mellé beosztott két másik társára is delegálhatja.

Maga a pápai felhatalmazás nagyszerűen rávilágít hazánk XVII. századi sajátos
viszonyaira. Elsősorban is biztosítja minden körűlményekközött a szentségek kiszol
gáltatását. Megengedi, hogya haeresis, apostasia és schisma alól nemcsak világi egyé
neket, hanem papokat és szerzeteseket is felmenthessen. Ugyancsak feloldozhat a
Szeritszéknek fenntartott esetek és a simonia alól is.

Megengedi neki, hogy az eretnekek és pogányok vallásával foglalkozó könyveket
elolvashassa. Ha a helyzet úgy kívánja, már hajnal előtt egy órával és délután is, eset
leg napjában kétszer is misézhet : hordozható, esetleg ereklye nélküli oltáron eretne
kek és kiközösítettek jelenlétében is, ha a szükség úgy hozza és nem forog fenn szentség
törés vétsége. Búcsúkat adhat, házasságokat rendezhet és törvényesíthet az Egyház
kánonjainak előírása szerint. Missziós területén. ha élete veszedelemben forog, vagy
szent küldetését másként nem tudja teljesíteni, polgári ruhában járhat, a betegekhez
titkon, gyertyás-kíséret nélkül is viheti az Oltáriszentséget, különösen ha az eretnekek
vagy a török részéről zavartatástól kellene tartania. A Breviárium helyett szükség
esetén a rózsafűzért is elmondhatja. Felhatalmazza a misemondáshoz szükséges szent
edények és eszközök megáldására, a profanizált templomok benedikálására; ha nem
áll rendelkezésére szentelt víz, úgy közönséges vízzel is. Kötelességét felhatalmazásá
nál fogva csakis a saját missziója területén minden ellenszolgáltatás nélkül teljesítheti
s hatalmát még két társával oszthatja meg.!

Vanoviczy kétségkívül a rend legképzettebb és legtehetségesebb egyéniségei
közé tartozott. Többízben volt a rend római procurátora is. Később, mikor már míssziós
tevékenységét abbahagyta s a rendi káptalan választása alapján a sátoraljaujhelyi
vikárius tisztjét töltötte be, Keresztury László, aki Eperjesen a nádor helyetteseként
az oktávális bíróság elnöke volt, annyi dicséretet hallott róla, nemcsak a főnemesek,

hanem Rákóczy fejedelemnő teljhatalmú megbízottaitól is, hogyarendfőnököt és az
akkor ülésező nagykáptalant nem mulasztotta el levélben figyelmeztetni arra a nagy
kárra, ami Vanoviczy áthelyezése következtében a rendre, az ottani katolikusokra
és a rend szerencsésen megkezdett ügyeire származhatnék. 2

A protestantizmus Északmagyarországon egyre terjed. Ezért különösen Léva
környékén Csáky László gróf új pálos konvent alapítását tanácsolja s errelegalkalma
sabbnak a lévai plébánia átalakítását javalja.f

Vanoviczy János missziós prefektusi megbízásától a hetvenes évekig vagy húsz
pálos hittérítő működött hazánk északi részein. Valamennyien kiváló egyéniségek.
Vanoviczy munkásságának méltó folytatói. Valóban elmondhatj uk, hogya rend
kiváló férfiakat állított a misszió szolgálatába, akik nemcsak apróbb kellemetlenségek
elviselésétőlnem riadtak vissza, hanem életüket is áldozták, ha kellett, hivatásuk tel
jesítése közben. Kemp] Sebestyén, Vragovics Péter, Gersies Fülöp, Benkovics Agost,
Bébery Gergely, Pethő István és Acsády Bonifác neveivel találkozunk az Acta Pauli
norum lapjain, akik Pozsonyszentgyörgyön, Korponán, az árvamegyei Tresztinán és

l VIII. Orbán 1642 febr. 23-án kelt felhatalmazó levelét Barberino bíboros és
az Iriquisitio jegyzője, Sank Tamás János Antal írta alá. Acta Paulinorum I. pag.
97-1°3.

2 Keresztury László levele a rendfőnökhöz. Eperjes, 1650 máj. 23. Acta Pauli
norum. I. pag. 383.

3 Csáky László gróf levele a nagykáptalanhoz. Léva, 1651 jún. 2.
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Szabolcsban Kisvárdán fejtettek ki sikeres térítői tevékenységet. A kiváló szónoki
tehetséggel megáldott Acsády Bonifác pedig Nyitrában Sasvárt térítette a lutheránu
sokat. Eredményes munkásságáért sok üldözésben volt része.!

A pálosok missziós tevékenysége azonban a hetvenes években ível a legmaga
sabbra. A Sacra Romana Congregatio Generalis IX. Kelemen pápa elnöklésével már
1668-ban elhatározta, hogy hittérítőket küld ki az egész világra. Vanoviczy János
elöterjesztésére, aki ekkor Rómában a rend procurátora volt, a magyarországi misszió
val a pálosokat bízták meg s nagy kiváltságokat adtak nekik. Igy már a következő

évben terjedésük biztosítása végett pápai decrétum jelenik meg (1669 máj. 23.), amely
kimondja. hogy végzett növendékeiket a trienti zsinat engedélyezte életkornál előbb

is bármelyik megyéspüspök felszentelheti. Továbbá bármely vármegye területén letele
pedhetnek és misézhetnek. 2

A pálosok a jezsuitákkal karöltve főleg Északmagyarországot foglalták le maguk
nak olyan területül, ahol a térítés a legnagyobb eredménnyel biztatott a protestánsok
között. A szellemi harcra rendi iskoláik és az 1673-ban alapított nagyszombati theolo
giai studiumuk s külföldön a jezsuiták vezetése alatt álló római, prágai, olmützi és
bécsi kollegiumaik képesítették őket. Kiváló misszionáriusok kerültek ki ezekből az
intézetekből, akik a szónoklásban és vitatkozásban igen képzettek voltak. Iskoláikat,
templomaikat, közéleti tevékenységüket, működésüknekjavarészét állították a lelkek
térítésének szolgálatába. Buzgó főpapok és főurak adományozásaikkal és a protestán
soklakta területeken kolostorok alapításával is előmozdították a térítés munkáját.
Igy a nagyszombati templomot a misszió jegyében vették át. 3 Szakolcán templomot
és rendházat kaptak a husziták és Kalvin híveinek távozása után.s Szent Jeromos
állítólagos születésí helyén, aMuraközben Stridón kegyhelyet létesítettek.5 Az itteni
kápolnát I. Lipót adta a csáktornyai kolostornak (1671 aug. 12.). Ugyancsak ő adta
a rendnek a Zrínyi Péter alapította hunsdorfi templomot is." Zemplénben a varannói
templomot Izsép és Visnyó falvakkal Eszterházy Mária grófnő adta nekik 1672-ben.7
Késmárkon pedig kimondottan mint misszionáriusok telepedtek meg a Bársony
György váradi püspöktől kapott rendházban és templomban." A város pedig a német
plébániatemplomot adta itt nekik 1673-ban. Pedig veszedelmes hely volt ez az utóbbi.
A lutherizmus nem válogatott a maga eszközeiben. Az erőszakoskodások napirenden
voltak itt. Horváth Márk protestáns nemes embereivel az úrnapi körmenetet zavar
tatta szét, Igaz, hogy ezért méltó büntetésben volt része. 9 1672-ben pedig a protes
tánsok a sátoraljaujhelyi monostort támadták meg s rabolták ki,irtópusztítástvégezve
az értékes szentelt edények és szobrok közt. Még a szenvedő Krisztus szobrát, a temp
lom főékességét is megcsonkitották.I°

Az 1669. évi nagykáptalan újabb misszionáriusokat küldött Északmagyar
ország protestánslakta vidékeire. Berzeuiosy Lajos, Leipold Benedek, Cseppelényi
György, Dubniczky Gergely, Ladány Ldszlá, Lányi Ldsslá, Szörény Ágoston, Török
Márton és Sütő Lőrinc neveit jegyezte fel ezek közül az Acta Paulinorum névtelen írój a. ll

l Acta Paulinorum II.
2 Benger Miklós: Annalium Eremi-Coenobiticorum ordinis fratrum eremitárum

S. Pauli primi eremitae. Posonii 1743. pag. 83.
3 Benger i. m. pag. 90.
4 Benger i. m. pag. 98.
5 Benger i. m. pag. 100.
6 Katona István: Historia Critica, XXXIII. pag. 935.
7 Benger i. m. pag. 105.
s Acta Paulinorum I. pag. 863.
9 Benger i. m. pag. 90.

10 Benger i. m. pag. 90. 106.
II Acta Paulinorum II. 173. és Orosz Ferenc Synopsis.
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Munkájukat ezúttal az államhatalom is megkönnyltette. A Wesselényi-féle összeeskü
vés értelmi szerzői a pozsonyi commissió szerint a protestánsok voltak. Ezért szám
űzték öket. Elhagyott templomaikba a régi birtokosok, a katolikusok vonultak be
újra. Igy történt ez Varannón (Zemplén m.) is, ahol szintén a pálosok telepedtek meg.
Életük telve volt küzdelemmel és nélkülözéssel. Valamennyi közül Cseppelényi György
mártiralakja emelkedik ki a legélesebben. Mint füzéresi hittérítő a reformátusok beval
lása szerint hét falu lakosságát vezette vissza az «egy igaz egyházba». Ezért bilincsbe
verten hurcolták el a füzéresi parochiáról s válogatott kinzásoknak vetették alá.
Hatvannapi fogsága idején mezitláb hajtották a lekaszált tarlón, majd a Tisza sásos
helyén szúnyogok csipésének tették ki mezitelen testét, hátán dohányt vágtak s az
agyonkínzott emberrel csomagjaikat hurcoltatták. Végül 1674 máj. 24-én lefejezték.!
Vértanui nagysága Szegedi Ferenc egri püspöknek Benkovics Ágost rendfőnökhöz irt
s a vértanu utolsó szavait tartalmazó leveléből is kitűnik. 2 Idevetjük e néhány drámai
erejű mondatból álló párbeszédet, amely annyira jellemző erre a hitéhez állhatatos
férfiúra. Az eretnekek egyike figyelmeztette őt végső órájára: «Páter, gondot viselj a
lelkedre, mert majd meghalsz». Válaszolta az atya: «Legyen nektek gondotok lelke
tekre, mindenkor volt énnékem arra gondom). Két katolikus lázadó is volt itt. Ezek
igy kérték az atyát: &Megbocsásson kegyelmed édes páterem, ha vétettünk kegyel
mednek, de mink semmiben kegyedet nem bántottuk, kegyelmedhez sem nyultunk,
amint maga is tudja kegyelmeds. Válaszolt: «Bocsássa meg Isten minden bűnötöket,

nemcsak néktek, akik nem bántottatok, hanem azoknak is, akik majd megölnek, mert
nem tudják, mit mívelnek». De szépen emlékezik meg róla Cseke Mihály, Ecseg várának
plébánosa is Pongrácz György váci püspökhöz irt levelében: (,Egy fehér barátot, pátert
valahol elkaptak s Eger táján sok gyalázatos káromkodás, csúfolás, kinzás után
öltenek meg, aki nagy dicséretes állhatatossággal az igaz hitben ez világbul kimult». 3

Temetetlenül heverő testét hívei először a farnosi, majd a sátoraljaujhelyi temp
lomban temették el. Hősi mártiriumának történetét Fenesy György egri püspök kiván
ságára kiadták Bécsben Ovis in Medio lwporum címen.

A vértanuság lett Vanoviczy János térítő társának, Török Mártonnak is osztály
része, akit a protestánsok BoldogkővárábólKassa felé menet lőttek agyon.

Szvetenay Miklós és Barilovics Lajos négy térítő társukkal a homonnaiak ősi

birtokán, Terebes várában jutottak a protestánsok fogságába. A császári csapatok köze
ledésének hirére azonban az általuk megszervezett foglyokkal az őrséget lefegyverez
ték, a várat pedig, a császár hűségére adták vissza. Szvetenay Miklós nem kerülhette
el sorsát. Több évi eredményes térítői munka után, amelyet főleg a ruthének között
fejtett ki, a hontmegyei Bozók várának ostromakor a protestánsok kezére került, akik
kegyetlen módon ki is végezték.

Fejérváry Imrét és Dubniczky Gergelyt is buzgó térítői tevékenységükért illették
különböző kínzásokkal a protestánsok. Éjszaka érte a varannói kolostort az ellenséges
támadás. Az atyák még védekezni semltudtak, Fejérváry Imre unokatestvérét megölték,
kettőjüket pedig úttalan utakon, köves, mocsaras helyeken át nyugtot nem adva
nekik, étlen-szemjan s folytonos rettegés közepette egész Szihalomig hurcolták. Végül
is váltságdij fejében, amit egy emberségesen érző plébános, Told atya fizetett ki értük,
bocsátották őket szabadon.'

1 Acta Paulinorum II. pag. 175.
2 Szegedi Ferenc erdélyi püspök levele Benkovicshoz. Kassa, 1674 jún. 17. Acta

Paulinorum II. pag. 175.
3 Acta Paulinorum II. pag. 176. Cseke Mihály ecsegi plébános levele Pongrácz

György váci püspökhöz 1674 máj. 31.
, Acta Paulinorum II. pag. 187.
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i679 márc. 27-én már a pálosok másik exponált térítő központját, a sátoralja
ujhelyi monostort támadták meg a jórészt protestáns felkelők, mintegy hatszázan
Szalánczy Ferenc és Kassai István vezetésével. A monostor ellen három oldalról inté
zett támadást vitézül verték vissza ezúttal a kolostor elöljáróinak, Bessenyei Márk
nak és Szörény Ágostnak vezetésével a pálos atyák és a köréjük gyülekezett jobbágyaik,
számszerint körülbelül harmincan. Veszteségük csekély volt. A támadók vezére,
Kassai István pedig halálos sebtől vérezve menekült Szalánc várába, kilenc szekérre
való holttestet és nagyszámú (84) sebesültet hagyva maga után.!

A pálosok északmagyarországi házaikból a folytonos zavarok miatt már alig
mozdulhattak ki. Még az 1678 pünkösd vasárnapján Máriavölgyben megtartott nagy
káptalanon sem jelenhettek meg. Annál nagyobb dicséretek hangzottak el azonban
itt róluk és hősies küzdelmeikröl. Fejérváry Imrének, a varannói székház adminisztrá
torának pedig a rendi tanács elhatározásából értékes munkásságáért a perjel cimet
adták és a nagykáptalanon szavazati jogot biztosítottak neki azzal, hogy ez a jog
utódaira is átszáll. 2

1679-ben a Propaganda Fidei Congregatio Barilovics Lajost nevezte ki öt évre
a missziók prefektusává, helyettesévé pedig Kosz. Domonkost. 3 Felhatalmazása hazánk
egész területére, tehát a török hódoltsági területre is kiterjedt.

Lelkes munkásságuk híre idegen országokba is eljutott. 16So-ban Csehország
ban is letelepedtek. Czehorodi Pessina Tamás prágai dékán buzgó fáradozása készí
tette elő ide útjukat. Ez alkalommal Szelepcsényi György esztergomi érsek igen meleg
hangú levelet írt a prágai érsekhez, amelyben éppen térítői tevékenységüket emeli ki :
«Senkisem kételkedhetik. hogy miként ebben az országban több évszázadon át úgy a
tudományokban, mint a jámborságban és a lelkek gondozásában kitűntek, az apostoli
munkának kötelessége .mellett az én uralmam idején is Magyarország jelenlegi téríté
sében serény munkásságukkal és több testvérüknek halálával tettek bizonyságot,
ezenfelül a felséges császári és királyi felség, továbbá mások előtt is igen szeretetre
mélt6knak bizonyultak». Ezért az egész országnak ajánlja őket.4

Hazánk északi részein azonban hamarosan, legalább is egyidőre abba kellett
hagyniok az annyi áldozattal és fáradsággal, de egyben igaz hivatással teljesített
missziós munkásságukat a protestánsokat annyira pártoló Thököly Imre felkelése
miatt. Thököly épp akkor, mikor a czenstochowi kolostor fényes külsőségek között
fennállásának háromszázéves évfordulóját ünnepelte, foglalta el Kassát, Eperjest,
Tokaj t, Nyitrát és a Bányavidék nagyobb városait. (1682.) A hozzá csatlakozni nem
akaró katolikusokat, főleg azonban a papokat és szerzeteseket mindenünnen száműzte.

A kiüldözött katolikusok templomait pedig a lutheránusoknak adta át. 6 A pálosok
két missziós központját is, a varannói és késmárki templomot, valamint rendházat
is birtokaikkal együtt lefoglalta, a pálosokat pedig elüldözte innen." Thököly felkelésé
egyébként az egész ország nyugalmát feldúlta. Hullámai még Ausztriába is átcsaptak.
Midőn pedig Kara Musztafa seregével Bécs felé vette útját, a felvonulás területébe eső

kolostorok lakói félelmükben védettebb helyekre menekültek. Több rendházban szü
netelt ekkor Remete szent Pál szerzetének munkássága. A kolostorokban néma csend

1 Acta Paulinorum II. pag. 192.
2 Acta Paulinorum II. pag. 206.
3 Acta Paulinorum II. pag. 247. Barilovics Lajos és Kosz Domonkos számára

a Propaganda Fidei által kiadott megbízólevél. Róma, 1679 jún. 26. Altesy bíboros
aláírásával.

4 Szelepcsényi György levele a prágai érsekhez. Pozsony, 1680 szeptv eö.
6 V. ö. Meszlényi Antal: A magyar katolikus vértanuk Thököly Imre felkelésé

idejében. Magyar Kultúra, 1925. évf. 851. k. l.
6 Benger i. m. pag. 200.
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honolt, majd pogány török hordák tanyáztak bennök átmenetileg. A nagyszombati
rendház ekkor esett a törökdúlás áldozatául. Máriavölgyi kolostorukat Thököly pro
testáns felkelőivel együtt pusztította el a török s vetette a tűz martalékául. Bébery
rendfőnök csak nagy nehézségek árán tudott innen Stornfa várába menekülni. Ide
mentette át a kolostor értékesebb levéltári anyagát és a csodatevő Mária-képet. (r683.)
A bécsújhelyi studium növendékei is hamarosan búcsút vettek hivatásuk helyétől s
kedvelt tanárjuktól. Landol' Páltól. Elszéledtek. Kit erre, kit arra vitt jó- vagy bal
sorsa. Közülök Eszterházy Imrének sikerült a veszély elől Horvátországba mene
külnie. De nem mind voltak ilyen szerencsések. A klérikusok közül hárman a török
fogságába kerültek. Wolmuth Bernátot még sikerült hozzátartozóinak kiváltaniok,
Széplaky Györgyöt elhurcolták s Bécs alatt ölték meg. Appony Albert pedig sokáig
raboskodott Nándorfehérvárban.!

A török sikeres előnyomulása és Thököly hadi szerencséje következtében a
helyzet igen veszélyessé vált. A török Bécs alatt Európa kapujában állott hatalmas
seregével. Nemcsak hazánk, hanem a nyugati keresztény civilizáció békés fejlődése

is kockán forgott. A helyzet felismerése és a veszély nagyságának mérlegelése egységes
ellenállás megszervezésére késztette az európai keresztény államokat. Beköszöntött
a felszabadító háború ideje. A pálosok a török elleni harcokból is kivették részüket
s közülük sokan hősi magatartásukkal tűntek ki. Buda falai alatt, Mohács mezején,
a szentgotthárdi csatasíkon mindenütt ott vannak, hogy hőn szeretett hazájukat,
rendjüket és az egész kereszténységet védelmezzék. A körűlmények tehát megváltoz
tak. A szellemi harc eszközei egy időre háttérbe szorultak s helyettük a háború gyilkos
fegyverei léptek előtérbe. Vér és tűz jelezte mindenfelé a háború útját. Az északmagyar
országi pálos misszió ügye azonban mégsem aludt el teljesen, ha nem is volt olyan
sikeres, mint az előző években. Buda visszavétele és Thököly mozgalmának a meg
hiúsulása után a késmárki missziós ház, majd a terebesi ismét bekapcsolódik a térítés
munkájába. r698-ban a megvakult Seszták Adrián, a késmárki ház főnöke, aki bal
sorsát igaz jókedvvel, istenfélő lélekkel viselte, különösen a hívek gyóntatásában
tűnt ki.2 A terebesi konvent tagjai közül pedig Jurkovics Márton vonta eredményes
térítésével a protestánsok haragját magára. (r699.) A felbőszült protestánsok több
ízben keresték halálra. Egy alkalommal pedig ferences ruhába öltözve tudott csak
szorult helyzetéből elmenekülni. 3

II.

A pálosok a térítés munkájába Horvátország területén is bekapesolódtak.
Benkovies János rendfőnöksége idején, aki ifjabb éveiben maga is mint hittérítő

működöttÉszakmagyarországon. a rend térítői tevékenységének tágabb teret óhajtott
biztosítani. Ez a Krisztus egyházáért izzó lélek később váradi püspök, akiről Istvánffy
Miklós is a legnagyobb dicsérettel emlékezik meg.s Belosztenecz Jánost, a kiváló
szónoki tehetséggel és mélységes hivatással megáldott férfiút a horvátországi eretnekek
térítésével bízta meg. Nagy hatását mi sem igazolja jobban, mint az a tíz horvátnyelvű

beszéde, amelyet a lepoglavai monostor költségén adatott ki a rend főnöke Zágrábban.
Borkovics Márton pedig, a pálosból lett zágrábi püspök Horvát-Szlavonország

ban minden lehetőt elkövetett a lutherizmus térhódítása ellen. Midőn r687-ben

1 Benger i. m. pag. 202.
2 Benger i. m. pag. 320.
3 Benger i. m. pag. 329.
4 «Viricu lis Charitatis, benignitate, patíentia, humanitato. ita devinxit efferatos

sectarios, ut plurimi sectam defererent» (c. r6) írja a Propugnaeulum reipublicae
Christianae in Hungaria. r725 Tyrnaviae című művében és Benger i. m. pag. 362.
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j ankovics Istvánt nem sikerült szép szóval rávennie, hogy térjen vissza a katolikus
egyházba, javait elkoboztatta s katolikus hiten élő fiának adatta át, őt pedig szám
űzette.!

Ugyancsak ő sürgette a görög-keletieknek térítését is. Keresztülvitte, hogya
Wesselényi-féle összeesküvésben részes Zrínyi Péter elkobzott vagyonából az Ozal
várához közel fekvő Pribisce falu jövedelmét Lipót király az ő egyházmegyéjének ado
mányozza, mint alapítványt, hogy ebből néhány görögszertartású papnövendék a
zágrábi szemináriumban a latin írást és a katolikus dogmatikát elsajátíthassa. Ezek
lettek tanulmányaik befejezése után a szakadárok leglelkesebb térítői.a

A pálosok Horvátországban az iskolát is a misszió szolgálatába állították. Már
eleddig is több kiváló nevelő volt közöttük. Eggerer András Fragmen panis corui c.
munkája végén közli is a pálosok nevelési elveit. Kéry János pedig Martis Turcici
Feroeia c. műve dedikációjában 3 megemlíti, hogy L Lipót királyi hercegek nevelését
bízta rájuk. Pozitív adatunk azonban, hogy már Kéry János rendfőnöksége idején
tanítottak a horvátországi körösi gimnáziumban. (1670.) Ennek a munkakörnek
ellátásába csak hosszas megfontolás után a város többszörös megkeresésére egyezett
bele a rend kormánytanácsa. Első tanáraik: Skutics Mátyás és Selegovics Márton a
humaniórák tanítása mellett tág teret találtak az itt lakó nagyszámú görögkeleti
lakos között a katolikus vallás terjesztésére. 4

1699-ben pedig Fistrovics István perjel kezdeményezésére a körösi kolostor
építésébe kezdtek. Ez a kiváló férfiú a török elleni harcokban, mint tábori lelkész vett
részt s hősinek mondható magatartásával, valamint beszédeivel a horvát csapatokat
annyira fellelkesítette, hogy Draskovics J ános horvát bán könnyűszerrelaratott nagy
győzelmet az így fellelkesült csapattal Csehaja básán." Utóda, Balogh Ferenc szupérior
is buzgón folytatta az előde által kezdeményezett építkezést, sőt keresztülvitte, hogy
a rendi tanács erre a célra 500 forintot engedélyezzen.6

III.

A XVII. század végén a pálosok Erdély földjére is bevonultak, ahol eleddig
csak a jezsuiták és a ferencesek működtek. 1695-ben itt találjuk már Bresdny Lászlót,
aki állandóan kér a rendtől segítőtársakat a térítői munka sikeres végzésére. Kérésére
még ebben az évben a rendi tanács utasítására az erdélyi származású GálilY Mártont
küldték ide, majd néhány év letelte után Radován Özséb, Székely A ndrds és Benesik
Márton kapcsolódtak Mallesics Gáspár rendfőnök határozott kivánságára az erdélyi
térítés ügyébe. (1700.) Térítői tevékenységüket Kolozsvárt kezdték meg, ahol Radován
Özséb szónoklatának hatása alatt már működésük első napján áttért egy protestáns.
Majd tevékenységük hathatósabbá tétele végett felosztották maguk között térítés
szempontjából egész Erdélyt. Radován Özséb altorjai Apor István főkapitánynak,

Székely András Száva Mihály, Zaránd megye főispánjának és Bencsík Márton pedig
Csáky István kolozsi comesnek birtokán telepedett meg. Rövid működésükalatt csak
hamar megkedvelte őket a nép. Az istentisztelet végzésében, a szentbeszédek tartásá
ban, a szentségek kiszolgáltatásában a protestánsok még azokon a helyeken sem hábor
gatták őket, ahol már legalább egy század óta szünetelt a katolikusok vallási élete. 7

1 Benger i. m. pag. 237.
a Benger i. m. pag. 238.
3 Régi Magyar Könyvtár II. 1313. A Tud. Akad. könyvtárában.
4 Benger i. m. pag. 333.
fi Benger i. m. pag. 326.
6 Benger i. m. pag. 91.
7 Benger i. m. pag. 329.
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Ennek az örvendetes eseménynek tudható be, hogy Apor István gróf a fejér
megyei Tövisen, ahol Hunyadi János kormányzó alapított egykoron pálos kolostort,
a már teljesen pusztulásnak indult régi templomot újjáépítette és Radován Özsébnek.
a pálos misszió fejének adta át. Az alapító levélben Apor István kiemeli, hogy súlyos
betegségében tett fogadalmához híven építtette újjá a több mint egy század óta romok
ban heverő templomot s azt az erdélyi katolikus egyháznak igen nagy szolgálatot tel
jesítő pálosrendnek adományozza: «Akik bár felszentelt monostoraikat elvették tőlük

és összes javaiktól megfosztották őket, úgy hogy majdnem helyük nem maradt, ahol
fejüket nyugalomra hajthatnák, mégsem távoztak el úgy az országból, hogy legalább
valaki közülük vissza ne maradt volna. Ezek a lutheránus és kálvinista hithez csat
lakozó világi papoknak és szerzeteseknek hiányát pótolva, Isten szavával Krisztus
kisded nyáját mindezideig sohasem szűntek meg apostoli módon Iegeltetnie.t

Az alapítást Kolonics Lipót bíboros még ebben az évben jóváhagyta. (Bécs, 1701

dec. 27.) Radován pedig ritka buzgalommal látott az Aportól kapott néhány száz forin
ton a templom és rendház újjáépítésének munkájához. A néhány cellából álló tövisi
rendházba már a következő évben Fekete Elek rendtársával bevonult. A háromoltáros
templomot pedig Illyés András erdélyi püspök a boldogságos Szűz tiszteletére szen
telte fel. A szépen induló erdélyi pálos missziót azonban hamarosan megzavarták a
II. Rákóczi Ferenc felkelésével kapcsolatos mozgalmak. A felkelők és a temesvári
pasa csapatai végigportyázták Hunyad-, Fejér- és Zarándmegyéket. Radovánnak
sok kellemetlenségen kellett általesnie, végül is társával együtt elhagyta Tövist, előszór

Gyulafehérvárra. majd az erdélyi hegyekbe vonult, nem szűnve meg kitűzött célját,
a térítést szolgálni.

Még ebben az évben adta át nekik Mózes pap erdélyi misszionárius, aki Apornál
ismerkedett meg Radovánnal, Illyefalván, a protestánsok legerősebb helyén aBialis
Ferenc adományából épült fatemplomot és elemi iskolát a hozzátartozó birtokkal.
A Kolonicstól missziós célokra kapott évi 1000 forintot is a pálosoknak engedte át.-

Székely András vette át rendfőnöke engedelmével az illyefalvai székházat és a
tövisi kolostor fennhatósága alá helyezte épúgy, mint a rend confratere, Mikes Mihály
gróf által uj r a-ben adományozott missziósházat is. A pálosok hatása ezeken a terü
leteken igen nagy volt. 3 Különösen Illyefalván voltak tömeges protestáns-ártérések.

A rend egyöntetű munkásságát azonban, amelyet a hitélet minden terén oly
nagy buzgalommal ezernyi veszély közepette fejtett ki, csakhamar külső és belső

bajok zavarták meg. Rákóczi szabadságharca lángbaborította az országot. A kuruc
labanc világ bizonytalanná tette az életet és vagyonbiztonságot. Az egyetemes magyar
ság érdekköre is más irányban terelődött. Nemcsak a hit kérdései, hanem az elnyomatás
keserűsége és az alkotmányjogi sérelmek telítették a magyar lelkiséget. A rend viszont
a horvát rendtársak folytonos cselszövése következtében végül is két részre, magyar
és horvát-osztrák tartományra szakadt. (1700.) A rendnek ez a belső kettészakadása
és az ország politikai állapota az elkövetkező évtizedekben bénítólag hatnak a rend
belső életére. Missziós tevékenységet azonban nem hagyta abba. A XVIII. század
változott viszonyainak megfelelően, mint az ország egyik legműveltebb szerzetes
rendje, a szószéken kivül az iskola katedráját is elfoglalta és innen is hallatta térítő

szavát s hirdette az utat Isten igaz egyházába.

l Apor István gróf alapító levele. Alba 1701. szept. g. Benger i. m. pag. 348-349.
_ Benger i. m. pag. 350.
3 Benger i. m. pag. 469.
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