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ERDÉLY KIVÁLÓ PÁLOSAI
Az Erdélyben lassan, de mégsem észrevétienül pusztuló s az ortodox ro
mán tömegekbe felszívódó magyarság halálsikolya a szivünkig ér! Mit
lebetne tennünk e gyilkos felmorzsolódás ellen? Talán legeslegelőször ősi

hitében kellene megerősítenünk, mert a történelem tapasztalatai szerint
a paroszlávia, míóta román nyelvűvé vált, nemcsak vallási, de faji ön
tudatából is kiforgatja a magyart, ba zárt egységéből valamelyik ször
ványba kerülve, hatása alól nem szabadulhat. Egyre sürgetőbb lesz a
vágy, hogy Erdély katolikus missziójába az a magyar eredetű szerzet is
belekapcsolódjék. mely többek között egy Fráter Györgyöt adott Erdély
nek, hová ősidőktől fogva nagy emlékek fűzik.

Újítsuk föl legalább vázlatosan ezeket!
Rendünk fakó Annaleszeit lapozgatva, kissé borus lélekkel tünődtink

el azon, hogy ezek a ragyogó lapok s nevek míért Is tűntek szinte nyom
talanul az ismeretlen homályba, amikor annyi bálával és büszkeséggel
kellene rájuk gondolnunk. Mindjárt az első, kiről a pálos krónikák 1333
ban magasztalólag megemlékeznek a nagyváradi Szent Jeromos kolostor
szentéletű perjele, Fráter Hektor. Csodás gyógyításokat jegyeztek föl
életéről, pedig az imádságon kívül, mely egész a szemlélödés magasla
taira ragadta, semmi különösebb orvosságot nem használt, illetve bármit
használt, mindennek csodás és rögtön gyógyító ereje és hatása volt.

Ugyanennek a (XIV.) századnak végén élt Posonui. János a szent
mibálykövi Mária-monostorban, melyet 1384-ben építtetett Göblinus er
délyi püspök. Ez a kiváló szönok és buzgó szerzetes különös büszkesége
és öröme a pálosrendnek: a Szeplőtelen Fogantatásnak ő volt (tudomá
sunk szerint) Magyarországon legelső s egyik leglelkesebb harcosa, ki
nek Mária-prédikációira a külíöld is felfigyelt. Velasquez jezsuita külö
nösen azt az "elegáns beszédjét" magasztalja, melyet erről a témáról tar
tott: "Egészen szép vagy és nincs Tebenned ..." (Én. 4, 7.)

1473-ban a Nagyváradtól délre fekvő kápolnai kolostor vértanú per
jeiének sajnos a nevét sem ismerjük, aki húsz rendtársával egyetemben
török fogságba esett. Ugyancsak a Nagyváradtól nem messze eső szent
jobbi monostor névtelen páloS szerzetese lett egyik áldozata az 1514-ben
kitört parasztlázadásnak ; s bogy csak ez az egy lett, bizonyára véletlenül,
áldozata a felizgatott tömegek dühének, a rend igazi népszerűségét lát
szik ígazolni. Ezekben az években indult el ragyogó útján Fráter György
pálos bíboros, Erdély s vele Magyarország páratlan államférfia és díp
lomatája, kinek óriási szellemét. önzetlen, nagyvonalú és izzó hazaszere
tetét törpe kortársai annyira elvíselhetetlennek tartották, hogy elpusztí
tására a legaljasabb eszközöktől sem riadtak vissza. Hogy mi volt ő Er
délynek s vele Magyarországnak, mit jelentett szédítően geniális politi
kája a magyarságnak, azt külön tanulmányban kellene feldolgozni, ba'
ugyan szét nem feszítené annak kereteit is!

A következő század (XVI.) végén bukkannak fel újból pálosok Er
dély elárvult földjén, alig beverve ki maguk is a több, mint száz kolos
torukat elpusztító török rettentő dúlásait. Jellemző, bogybivatalos "apos
toli misszionáríus" jelleggel küldik az elsők között oda a székely szár
mazású P. Gálffy Mártont, ki a gróf Mikes Mihálytól, a rend konfráteré
től alapított (1714) tordai kolostor nerlele lesz később. Előbb Radovdn
ÖzSéb, az erdélyi misszíó feje kerül a gróf Apor Istvántól 1701-ben alapí
tott tövisi rendház élére. Ugyanebben az évben Illyefalvára bívja Nagy
Mózes, apostoli lelkü világi pap a pálosokat egy fatemplom s népiskola
gondozására, bová P. Székely Andrást küldik rendi elöljárói.

Ez a bárom ház (a többit "Régi pálos kolostorok Erdélyben" cnnu
cikkem ismertette "A fehér barát" 1940 decemberi számában) az atyák
alig néhány évi működése után létesül Erdélyben. ami csak mecgyösöen
bizonyítja, mennyire megszerették ezeket a vándor mísseionáríusokat s
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mennyire igyekeztek apostoli munkájuk eredményét állandóvá tenni,
Nagyvárad is, hová a XVIII. században ismét visszatelepedhettek, igen
megkedvelte a pálosokat. Csáky Miklós és Forgách Pál váradi püspökök
óhajára a szemináriumban is tanítottak teológiát j de leginkább P. Péchy
Demeter (t 1755) tűnt ki közöttük. "szuggesztív papi lélek, ki igen nagy
hatással prédikált a híveknek. Az 1742. évi járvány idején hősi lélekkel
járta a betegeket és hallatta köztük Isten vigaszaló szavát. Legendás hírű
ember volt. Hívei boldogok voltak, ha Iáthatták, Isten különös kegyeltjét
látták benne ... Nagy tisztelője, Fábry Jakab, nagyváradi kanonok igaz
megilletődéssel mondta róla, amikor haláláról értesült: ..Valóban a szent
rend és mi is nagy munkást vesztettünk az Úr szölöjében: az ő életszént
ségét és buzgalmát a pestis idején tapasztalatból ismertem megj imád
kozom és misézem érte míndennap, nem azért, hogy használjak neki,
hanem, hogy ő segítsen rajtam közbenjárásával Istennél." (Dr. Kisbán
Emil: A magyar PáloSrend története, II. k.• 57. I.)

Ilyen munkásokra volna szűkség újból Erdélyben, hol ismét mérhe
tetlenül megszaporodott a munka, Bár kűldene az ő aratásába új munká
sokat az aratás Ura. Talán nem lesz meddő ez a vágyunk és fohászunk:
remélni akarjuk l

P. Gyéressy Agoston O. S. P.

E L V E K É S M Ü V E K
DÉNES TIBOR: ÉJSZAKA. (Bar
kóczy-kiadás.) Dénes Tibor tanul
mányain és kritikáín kívül eddig
csak novellákkal árulta el szépíróí
hajlamát. Regénye most igazi meg
lepetés! Egyceapásra sikerült meg
valósítania azt a regényműfaj t, ame
lyet elméletben már régóta sóvár
gunk, s amelynek kialakítására
évek óta kísérletek történtek: a
katolikus Ielkíségű magyar spiritu
ális regényt. Műve olvasása köz
ben valóban egy lélekben élő, spi
rituális emberélet atmoszférájában
lélekzünk. az elsőtől az utolsó la
piz, a nélkül. hogy a regény az in
tellektualizmus és a lélekelemzés
bőségétől elvesztené fordulatos re
gényszerű érdekességat. Dénes az
első, akinek többé-kevésbbé sike
rült nálunk megvalósítania a spiri
tuális téma, a különleges forma és
a műfaj összhangját.

A téma: a főszerenlö prelátus
egyenletesen fölfelé ívelő papi éle
tének és lelkének lassú leszerelé
se, fokozatos - lebontása egy sors
döntő esemény - édeanyjának ha
lála után és a magárahagyott férfi
csöndes fájdalomba torkoló kísér
letei arra, hogy magányát más em
beréletekkel oldja föl. A formában
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a francia lélekelemző regényered·
ménveit hozza át Dénes, - meg
szekott túlzásaival. hajszálhasogató
lelki luxusával, de pompás spiritu
alízmusával, eredeti regénymódsze
reivel is .. Kétségtelen, hogy Proust
csodás lelki orgiáí, a francia új
katolikus regény - főleg Bernanos
- eredményei, a modern lélektan
felfedezései, a magyar katolikus
regény - Balla Borisz. Possonyi
László és Just Béla - termékeny
erőfeszítései és Szerb Antal meg
Márai merészsécének felszabadító
hatása nélkül aligha született volna
meg ez a regény. Ezen a műfaji

családfán nincs mit rejtegetni 
Proust nyomában még ma sem
szégyen jární ; a témaötlet. a prob
léma, a kidolgozás egyéni változa
ta, meg a téma, forma és műfaj

összhangja így is a szerző érdeme.
Dénes, mint regényíró, különben is
nyílt kártyákkal játszik, s maga
tereseti ki művében pszichológiai
alaptételeit és formai fogásait: a
tárgvi és lelki emlékek prousti
apoteózisát (a belvárosi plébános
például szándékosan visszaidézi a
negyven év előtt hallott Mignon
előadást, az opera nartitűtájával

maga előtt), a modern regénytech-




