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A kiadvány anyagának megírásában az 
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aki a Morus Nap és a 15 éves évforduló kapcsán 
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BEVEZETÔ
Az egyik legnehezebb dolog egy évente ismétlôdô esemény – jelen esetben az Ôrme-

zôi Morus Szent Tamás Egyesület éves krónikájának megjelentetése – elé mindig
megújuló bevezetôt írni. Azonos a forma, stabil a szervezô csapat, kialakultak a mû-
ködés keretei, és az események is egyfajta saját „szabványt” követnek. Mit lehet ak-
kor itt kiemelni? 

Talán éppen ezt. Hogy roboghat a világ, nôhetnek ki plázák a földbôl, és tûnhetnek el
bankok a semmibe, fújhat a válság pánik-szele, mi maradunk, ahogy a késôbbiekben
is olvasható, „…a teremtô akarat mindenkinek megadta azt a lehetôséget, hogy
egyetlen cseppet elvegyen abból a rettenetbôl, ami körülveszi…” 

Mi most ezzel a kiadvánnyal elvesszük a számunkra adatott cseppet a rettenet óceán-
jából. Fogadják szeretettel!

KÖZGYÛLÉSEK, HIVATALOS ESEMÉNYEK
Az Ôrmezôi Morus Szent Tamás Egyesület 2007. február 27-én megtartotta évi
rendes közgyûlését.

A közgyûlés napirendjén a 2007. évi mûködésrôl és pénzügyi helyzetrôl készült beszá-
molók megvitatása és elfogadása, a 2008. évi program és pénzügyi terv megvitatása,
valamint az egyesület megalakulásának 15. évfordulójára való felkészülés és
tervezés szerepelt. 

A közgyûlés a beszámolókat elfogadta. Az ünnepségre és a kapcsolódó kiadványra
vonatkozó tervek folyamatos kialakítására határozat született.

HANGVERSENYEINKRÔL
Egyesületünk idei elsô hangversenyét 2007. március 29-én tartotta, a májusi
elôadás 17-én volt, az utolsóra pedig november 22-én került sor. 

A sok-sok éves együttmûködés újabb szép példájaként a Weiner Leó Zeneiskola és
Zenemûvészeti Szakközépiskola hangversenytermében találkoztak a zenére kíváncsi
vendégek és az iskola diákjai, az estek mûvészeti vezetôje Héra András tanár úr volt.
A mûsorszámok szerzôi tekintetében Bach vitte el a pálmát, s a mindig népszerû
Beethoven, Mozart és Chopin mellett szép számmal hallhattuk modern szerzôk mû-
veit is, így például Hidas, Jolivet vagy a ritkán hallott Wieniawski egy-egy darabját. Al-
kalomról alkalomra megcsodálhatjuk az ifjú elôadókat, akik tehetség és felkészültség
dolgában semmiben sem különböznek a nagyobb publicitással rendezett, drága be-
lépôkkel látogatható más koncertek szereplôitôl. Igazán megérdemlik, hogy a jö-
vôben többen látogassák a koncertjeiket, s hogy a nevüket is itt most felsoroljuk:

Frenyó Anna, Tóth András, Baranyi Zoltán és Fehér Csaba hegedû, Valentiny Gábor, Várhelyi
Péter, Badi Emese, Kovács Miklós és Emszt András zongora, Fintor Zsófia, Baki Dániel, Borka
Eszter, Balla Noémi, Fülöp Gergely gordonka, Cserey Anna, Dallos Zsófia, Kántor Adrienn,
Apagyi Alexandra, Barócsai Edit fuvola (képünkön Mozart F-dúr triójára készülnek),
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György Attila és Király István nagybôgô, Tolnai Attila harmonika, Günsberger Ákos gitár,
Szaller István és Gáspár Benedek szaxofon, Massányi Dániel oboa, Moldovány Bence har-
sona, Pálfalvi Tamás és Pipís Zoltán trombita, valamint Demeter Ivett és Rácz Illés ének.

A koncertek nélkülözhetetlen „kellékei” minden alkalommal a zongorakísérôk is, rend-
szeresen találkozhatunk Héra András mellett Acsay Gabriellával, Saito Misakoval,
Csontos Ferencné Bauer Zsuzsával és Székely Balázzsal – köszönet nekik, és a muzsikusok
felkészítô tanárainak, hisz nélkülük nem jöhettek volna létre az elôadások. 

MORUS NAP 2008. június 13.
Nem kisebb személyiséget, mint a Kossuth díj és számtalan más elismerés birtokosát,
Jókai Anna írónôt sikerült megnyernünk az idei Morus Nap díszvendégének. 

Már refrén a beszámolóban, hogy a „csilláron is lógtak” az Ôrmezôi Közösségi Ház
nagytermében, amikor az elôadás a Weiner Leó Zeneiskola és Zenemûvészeti Szak-
középiskola blockflöte csapatának (vezetôjük Kállay Gábor tanár úr, képünk ôket áb-
rázolja) reneszánsz bevezetô zenéjével megkezdôdött, majd a martonvásári Arany I.
minôsítésû Százszorszép Táncegyüttes (vezetôik és koreográfusok Németh Ildikó és
Szabó Szilárd) igen magas színvonalon bemutatott Madocsai táncok c. darabjával
folytatódott.

Ezt követte az est csúcspontja, Jókai Anna Kossuth díjas írónô elôadása, pontosabban
hitvallása, melynek elôzetesen a „Ne féljetek!” címet adtuk. 

Az írónôt, valamint a közte és Morus Tamás közt fellelhetô párhuzamokat Forgács Ala-
jos, a Kelenföldi Szent Gellért Plébánia plébánosa, mesterkanonok mutatta be: 
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… Amit érdemes róla tudni: A politikai pályafutása mellett író is volt. Mégpedig korá-
nak egyik legnagyobb humanistája. És Morus Szent Tamásra jellemzô volt ez a hu-
manizmus, tehát, hogy az embernek a tette, az valóban az emberhez méltó tett
legyen. A latin ezt nagyon jól meg tudja különböztetni: azt mondja, hogy actus homi-
nis és actus humanus. Az actus hominis annyit jelent, hogy az embernek a cselekedete.
Például – bocsánat – ha most négykézláb, részegen végigmennék itt a színpadon, az
egy embernek a tette, de nem biztos, hogy actus humanus, emberhez méltó cseleke-
det lenne. Szent Tamás arra törekedett, hogy az ember valóban emberhez méltó cse-
lekedeteket tegyen, és ezt el sem tudta képzelni Isten nélkül, Isten szeretete és Isten
hite nélkül. Olyannyira mély volt az ô Isten hite és Isten szeretete, hogy minden nap
a családja, és mindazok, akik az ô családjához tartoztak, a személyzet, imádkoztak,
együtt, közösen. Így érte el azt, hogy amikor a király szembefordult az egyházzal,
szembefordult a pápával – lévén egyéni önös érdeke a házasságának a felbontás, –
akkor Morus Szent Tamás hûséges maradt kedves barátjával, Fisher János püspökkel
együtt egészen a vértanúhalálig.

És akkor hol a párhuzam?  Talán éppen az egyik párhuzamot a humanizmusban
látom. Azt gondolom, hogy bele-bele kutatgatva Jókai Anna írónô pályafutásába és
pályamûveibe, mûveit olvasgatva, pont az a csodálatos humanizmus, ami elénk árad.
Sôt valaki éppen azt mondta, hogy ô a spiritualista realizmusnak a megteremtôje.
Valóban a mindennapokból, a hétköznapokból kiindulva az egyes ember, a család, a
társadalom, az embernek a tette – és fölteszi a kérdést, ha nem is konkrétan így, –
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„vajon az ember méltó tette?”. Éppen a „Ne féljetek” címû munkájában, amely egyik
leghíresebb regénye, azt mondta az írónô – majd felteszem ezt a kérdést, hogy ma
is így gondolja-e, – hogy utána több regényt nem hajlandó írni; kisebb esszéket, mû-
veket igen, de több regényt nem hajlandó írni. Majd erre tetszik válaszolni a végén. 

Kedves írónô, nekem, miközben olvastam ezt a mûvet, az jutott az eszembe, hogy 30-
35 esztendôvel ezelôtt olvastam James Joycenak az Ulysses címû regényét. Az egy
napnak egy gondolati utazása, az a mû valójában egy fantáziautazás. És itt is, ami a
valóság, ami a realizmus, az zárójelben van. És ami pedig a szereplôknek, ennek a
két házaspárnak és ezen belül az egyes egyéneknek a gondolkozása, az az, ami sza-
badon szárnyal, a gondolatok, a fantáziák, a vélemények, hogy adott esetben mirôl
mit gondolnak, szembesülve a halállal. Kezdve akkor, amikor Máriának az édesanyja
meghalt, azután a saját életük, az öregedés – akkor itt is van a kérdésem: Valóban
ilyen nagy probléma, valóban ennyire félünk az öregedéstôl, a haláltól? 

Én a Szent Gellért plébánosa vagyok és a Szent Gellért plébánia többek között arról
is híres, hogy szinte óránként vannak a temetések. Éppen a kántor úr a megmondha-
tója, – aki itt van jelen – hogy a temetéseken nem látunk gyerekeket. Nem szembe-
sítik a szülôk a nagymama, a hozzátartozók, az elhunyt szeretteik halálával ôket.
Valahol eldugják, talán ez is a félelemnek egyik megnyilvánulása.
Még mindig a párhuzam, a humanizmus – ahogy Sir Thomas a humanizmusnak  egy
hatalmas elôfutára volt – írónô is a humanizmus. Ahogy az embernek a tette akkor
lesz emberhez méltó cselekedet, hogy mindezt Istennek teszi. A szentírás, az evan-
gélium az, amely ihleti Jókai Anna mûveit. 

Még valami párhuzam: Morus Szent Tamás politikus volt. Jókai Anna is belekóstolt a
politikába. Itt szorongatok a kezemben egy papírlapot a március 15-i beszédébôl,
amit a Fidesz közgyûlésen mondott, ebbôl szeretnék néhány sort felolvasni. Azt
mondta akkor:  „Mi valamennyien egy morális válságban vagyunk. Nem csak Magyar-
ország. Ha körülnézek, úgy látom, hogy a világban is ez a morális válság kezd elu-
ralkodni. Ki lehet jelenteni, tudatlanul, ostobán és szánalomra méltón, hogy a profit-
ról szól az egész világ? Nem, barátaim! A világ nem a profitról szól, hanem a sze-
retetrôl szól. Arról a szeretetrôl, amit nekünk kell közösen, a jövôben kimunkálnunk.
Nagyon jól ismerjük a fausti nagyáriát, amikor a Sátán odaáll, és azt énekli, hogy:
„Eladó az egész világ. Áll a tánc és áll a bál, járja koldus és király, a pénz körül, a
Sátán örül”. Nem barátaim, nem minden eladó. Nem eladó a becsületünk, nem eladó
a hazánk és nem eladó a mi drága gyerekeinknek a jövôje. Ezt mondja nekünk 48-49.
Mert az, hogy ide születtünk, erre a földre, ez nem véletlen. Ide gyökereztünk. Példát
kell adni nekünk, magyaroknak, a nálunk szerencsésebb nemzeteknek, hogy ahol a
kincsetek, ott a szívetek is. Morzsák helyett a megszentelt kenyérre vágyik a nemzet,
a hazugság helyett, pedig az örök igére. Erre áhítoznak ma a magyarok.”

Amikor idejöttem és bemutatkoztam az írónônek, kérdeztem, hogy mi történt a kezév-
el, mondta, hogy éppen Aradról hazatérve egy kamion elütötte ôket, és eltört a keze.
S akkor elgondolkodott azon, hogy mi jobb, otthon ülni „sebeimet nyalogatni”, vagy
pedig elmenni, missziót teljesíteni? Köszönjük szépen, hogy el tetszett jönni.
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Itt olvasható Jókai Anna válasza és elôadása (amelyet a helyszínen készített hangfelvé-
tel alapján, utószerkesztés nélkül, az írónô hozzájárulásával közlünk):

Nagyon köszönöm Alajos atyának szívbôl jövô, és úgy éreztem, ôszinte szeretetet tük-
rözô szavait. Mielôtt azokra a kérdésekre térnék, amelyek kérdezetlenül is benne vol-
tak ebben a kedves bevezetôben, hadd mondjam el, hogy drága Rita asszony azt
mondta, hogy ennek az eseménynek most jön a csúcspontja. Drága Ritám, ez úgy
van, hogy ez nem egy csúcs, ez egy hármas halom. Elôször volt egy szép zene, azu-
tán jött a tánc, és most jön valami, amit nevezhetünk irodalomnak, nevezhetünk
meditációnak is. 
Ott kell elkezdenünk a gondolkodást, amikor megnéztem azt a füzetet, amit eljutat-
tak hozzám – az egyesület kapcsán –, akkor arra gondoltam, hogy nincs aktuálisabb
gondolat és képviselet ma a világban, mint az, amit sok századból éppen Morus
Tamás üzen. Németh László – aki nem csak kiváló író, hanem tisztaerkölcsû ember
és gondolkodó is volt – azt írta az egyik írásában, hogy kétféle hatalom van a földön,
egy temporális, tehát idôleges hatalom – s gondolom, ilyenkor a politikai hatalomra
gondol – és a spirituális erô, a spirituális hatalom. Ha a kettô ellentétbe kerül, akkor
ne a spirituális hatalom alázkodjon meg az idôleges és temporális elôtt. Ez nekem
egy örök törvény, egy örök üzenet. Ez volt Morus Tamás, aki a maga életébe ezt
véghez is vitte. Ha a történelmi ismereteim nem csalnak, annyiban volt különb, vagy
más Morus Tamás kora, hogy az, aki ôt vesztôhelyre juttatta, az késôbb, – legalább
színleg – megbánta és vezekelt érte. – Hát nem tudom, a mai Morus Tamások, ha ha-
sonló helyzetbe jutnának, vajon volna-e olyan lény, aki hibáit és a bûneit beismerve
legalább egy jelképes fôhajtásra vállalkozna. Sajnos a világ e tekintetben nagyon
sokat változott és nem biztos, hogy jól.

Ami azt illeti, hogy itt látnak most önök kicsit rokkant állapotban, tulajdonképpen
kapcsolódik ahhoz, amit mondani akarok. Amikor Aradon jártunk, az aradi magya-
roknak tartottam – részben a magyarországi biblia évét egy kicsit, gondoltam, a ha-
táron túlra is kiterjesztve – két különbözô társaságnak elôadásokat. Többek között
arról beszéltem, hogy a világban nem csak a jó származik, nem csak jó indul, amikor
szellemi áramlatokról beszélünk, hanem szinte ezzel párhuzamosan mindig megje-
lenik egy kísértô, egy ördögi gondolat is, ami megpróbálja ellehetetleníteni azt, ami
igaz a világban. Amikor mi hazafelé jöttünk, és megtörtént ez az eset, ami meg-
történt, ami sajnos nem csak egy szilánkos töréssel, hanem egy szegycsont-töréssel
is járt, ami nagyon nagy fájdalom, – úgy hogy, ha kicsit rekedt a hangom, ez ezért van
– akkor azt telefonálták utánam Aradról a kedves vendéglátók – szeretettel aggódva,
hogy mi történt velünk, mivel a férjemnek is lett sérülése: Kedves Anna! Lehet, hogy
úgy van, hogy amikor beszélt a gyülekezetnek arról, hogy milyen ördögi erôk is van-
nak a világban, akkor az ördög ezt meghallotta és gondolta, na, most bosszút áll. De
az Isten erôsebb volt, mert csak ennyi kárt tudott okozni. Hát ezt így is fel lehet
fogni. Azt tudom önöknek mondani, jelen pillanatban félkezû vagyok, de hál’ Isten-
nek féleszû még nem. Amennyire erôm és energiám engedi, arra fogom felhasználni
a gyógyulási idômet, hogy amit vállaltam, azt megpróbáljam teljesíteni. Életemben
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most fordul elôször elô a baleset óta, hogy ülve beszélek, én mindig állva szoktam
szólni, mert rendkívül fontos számomra az emberi tekintet. Ha elveszítem a tekin-
teteket, akkor úgy érzem – mint egykori régi tanár – hogy a katedra mögül nem lehet
semmit sem igazán elmondani. De most nagyon jól van, kicsit magasított helyet kap-
tam.
Hát ezen kicsit szubjektív bevezetô után hadd kezdjem azzal, hogy én valójában nem
vagyok politikus alkat. És ezt mindig elmondom kedves barátaimnak is. Amikor
megszólalok, amikor határozott véleményt próbálok formálni arról, amit magunk
körül látunk, akkor ezt én nem politikusként teszem, hanem egész egyszerûen úgy
gondolom, hogy van egy alapvetô erkölcsi mércém – van a mérlegnek nyelve –, és
ehhez a mérleg nyelvéhez fordulva lemérem, mi történik körülöttem a világban, és
pontosan meg tudom mondani ezáltal, hogy számomra mi a jó és mi a rossz. Akkor,
ha az ember kimondja, önkéntelenül is kiderül, hogy mikor kit támogat. Ehhez nem
politikusnak kell lenni, ehhez józan, normális érvekkel kell rendelkezni. Kell, hogy az
embernek legyen egy mércéje.

Hadd meséljem el önöknek, hogy amikor az életmû sorozatomban talán hat eszten-
dôvel ezelôtt a Mérleg nyelve címmel három kötetben megjelentek a meditációim és
az esszéim, akkor a sok-sok interjú közepette felhívott egy újságíró. Nem tudom ki
volt, nem ismertem a nevét, azt sem tudom, honnan keresett. S mondta, tudja, hogy
nagyon elfoglalt vagyok, de ô egy egészen érdekes kérdést szeretne feltenni nekem,
és arra kér, hogy ezt magyarázzam meg neki telefonon keresztül, hogy hogyan lé-
tezik, hogy egy ilyen típusú író, mint Jókai Anna, aki gyakorlatilag bölcseleti témákkal
foglalkozik, az emberi lélek a szakterülete, az most egyszerre kiad egy olyan könyvet,
amely teljesen nyilvánvalóan politikai iratoknak a gyûjteménye. Hát mondom:

- Uram, hát belenézett maga ebbe a könyvbe?
Arra még neki nem volt ideje – mondja.
- De, hát, asszonyom! – mondja ilyen kioktató hangnemben, – Hát a cím! A mérleg

nyelve. Azt mindenki tudja Magyarországon, hogy a mérleg nyelve az egy párt. 
Elképedtem a vonal másik végén. Mondom, ez a szegény, szerencsétlen ipse, ez jól

ismerhet engem, ha azt gondolja, hogy arról a pártról egy három kötetes meditációt
írtam. Ma már az ember semmin sem csodálkozik

– Uram, ne haragudjon, ez egy egész más fogalom – s közben kezdtem nagyon elke-
seredni, hogy a legmagasabb, a legszakrálisabb fogalmat is azonnal lehúzzák a leg-
alacsonyabb politikai pocsolyába. Ezt megfigyelhették. Akárki, akármit mond, rögtön
ott találja magát félremagyarázva, rosszindulattal egy olyan alacsony szinten, ahol
szinte már védekezni se lehet. Mert azért az nagyon igaz ám, hogyha az ember egy
sárdobálásba beleszáll, akkor ô is sáros lesz, nem csak a másik fél. Ez egy nagyon
nehéz dolog.

– Uram, én megmondom önnek, hogy mi a mérleg nyelve az én életemben és eddigi
munkásságomban, de gyanítom, be fogjuk fejezni a beszélgetést.

–Tessék mondani! Hát mi? Röviden meg lehet mondani?
–Nagyon röviden. Kedves Uram, a mérleg nyelve, az Jézus Krisztus. Tetszik tudni?
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Olyan csönd lett a vonal másik végén, tényleg, mintha egy terrorista robbantgatna és
felhívna egy úgynevezett híres embert és az mindenféle hadova, handa-banda
helyett azt mondja neki a kagylóba: de hát Uram, hát azért van nekünk mércénk, ez
Jézus Krisztus. 

Még vissza is kérdezett szegény nyomorult, hogy: „Kicsoda?” – gondolta, hátha rosz-
szul hall. Összekeverte valakivel.

Mondom: „Uram, ne haragudjon, véget ért az amúgy is edzésre szoruló keresztény
türelmem. Ne haragudjon” – és befejeztük. És el voltam keseredve. Hát itt tartunk,
hát ez tulajdonképpen borzasztó. És amit most mondok, ezt azért mondom, mert –
nagy szeretettel és alázattal – tulajdonképpen hasonló helyzetre fel tudom Önöknek
kínálni. Elkezdetem lassan gondolkodni, hányszor volt már az én életemben, hogy
valami rossz dolog ért. Valami, amit fájdalmasnak, méltatlannak éreztem, amirôl nem
tudtam, hogy tulajdonképpen miért kapom. És akkor elmúlik egy-két hét – eseten-
ként valamivel több idô – és hirtelen megértem, hogy tulajdonképpen az a rossz, ez
valami jónak a forrása lesz az életemben. Ezt tessék majd megfigyelni, csak ki kell
várni. Prohászka mondta az egyik versében, – szó szerint nem tudom idézni, – hogy
mész az úton és belebotlasz egy nagy kôbe, megütöd a lábadat, akkor mielôtt a
követ szidnád, emeld fel és nézd meg, hogy mit írt rá neked az Isten. Nagyon igaz.
Úgyhogy én most éppen ebben az állapotban vagyok. 

Folyton nézegetem a követ, Istenem mit üzensz most nekem, mit csináltam rosszul,
mit kellene kibírni, mire tanítasz? Amikor ezen elôször elgondolkodtam, rájöttem, de
jót tett velem ez a szegény embertársunk. Tulajdonképpen nekem kezembe adott
valamit. Azt a nagyon egyszerû dolgot, hogy nekem nem kell vitatkoznom. Nekem
nincsenek vitatémáim. Én nem nézek kétségbe esetten körül a világba, nem kapko-
dok jobbra-balra idézetekért, hanem azt mondom, hogy ha valóban hiszem és tu-
dom, hogy van a világ fölött, a világban és az emberi lélekben egy mindent elrendezô
szakrális és spirituális hatalom, akkor nekem nincs más dolgom, mint meg kell kér-
dezni, és meg fogja mondani, hogy Igen vagy Nem. A mérlegnek van nyelve és van
két serpenyôje. És amióta én ezt ilyen egyszerûen tudom megfogalmazni, könnyebb
talán megértetni is a világgal, hogy miért van bennem egy viszonylagos nyugalom, ha
van bennem erô, mibôl merítem az erôt. Talán sikerül néhány embertársamnak egy
nagyon kevés kis segítséget adni, – mert senkinek az életét helyette megoldani nem
lehet, – de azért felajánlani a nehéz, lábadozó idôkre egy mankót, egy kis segítséget,
bizony nagyon-nagyon fontos mindannyiunk életében. És ezért az én vitatémáim
leegyszerûsödtek, ha tôlem azt kérdezik a mai Magyarországon, hogy, hogy állunk a
családdal, mi errôl a véleményem, mit gondolok a szingli létrôl, akkor nekem nincs
szükségem arra, hogy politikai hasonlatokkal, lózungokkal, kitalálásokkal éljek. Akkor
én csak azt gondolom, hogy amíg a teremtés nemzetekbe és nyelvekbe csoportosít-
va valósítja meg ezt a hatalmas tervet, ami az univerzumban az emberre vár, addig
természetszerûnek tartom, hogy a család, mint a legkisebb egység ennek egy rend-
kívül fontos eleme. Na, most én nem vagyok demagóg. Most nézem és faggatom a
körülöttünk ülô arcokat, és olyan örömmel látok bájos, fiatal lányokat, sôt talán még
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fiút is, és azt gondolom ma magamban, – hogy ôk igazat adnak nekem – hogy a
családról nem lehet úgy beszélni, hogy az ember demagóg, kenetteljes szólamokat
mondjon, mert azzal csak elijesztjük az embereket. Tehát én nem azt mondom, hogy
családban élni az egy lampionos kerti ünnepély. Én nem azt mondom, hogy férjhez
megyünk, megnôsülünk és akkor életünk végéig vidám daj-dajban lesz részük, hanem
én azt gondolom, hogy családban élni, ez egy óriási feladat. Ez egy vállalás. És van
egy mondat, egy Jézus Krisztusi mondat, ami sok mindenre érvényes, de a legvilá-
gosabban a férfi – nô elvadult kapcsolatára hatna szelídítôen. Mert ez úgy szól, hogy
„egymás terhét hordozzátok”. Ez a családnak a titka. Nem azt mondja, hogy a saját
terhedet kizárólag, hanem egymás terhét. Képzeljék el, amikor ebben a megbolon-
dult, tébolyult világban a hivatalok packázásai és a sok rosszindulat után belép az
ajtón az az ember, vagy asszony – akivel összekötöttük az életünket – és egész egy-
szerûen arra vár, hogy mint a pólyát, legöngyölítsék a lelkérôl azokat a fájdalmakat,
amelyeket az élet rárakott. Igen, meg kell kérdezni, segíteni kell a másiknak, de el kell
várni, hogy a másik is segítsen nekünk. Ez egy kölcsönösség. A család az nem ter-
rorintézmény. Az nem úgy van, hogy egy valaki parancsol, a többi pedig áhítatosan
hozza a papucsot. Hanem az úgy van, hol az egyik, hol a másik, mindig attól függôen,
hogy kinek van a nagyobb szellemi, lelki, fizikai szüksége. Igen, egymás terhét hor-
dozzuk és neveljük, próbáljuk a révbe segíteni a gyerekeinket. Amirôl pedig az a véle-
ményem, hogy „engedjétek hozzám a kisdedeket”. Ez is olyan egyszerû és olyan vilá-
gos. Mi lenne a teremtés tervébôl, ha az ember – öntelt okosságában, ami végsô so-
ron a legnagyobb butaság – úgy határozna, hogy többé nem hoz létre életeket. – Hát
minek az? – mondaná. Nagyon sok nô van, aki azt mondja: fárasztja a testet, öregíti
a bôrt, sokba kerül, nyûgös, sír, bôg. „Nem kell, minek ez!” Ha így gondolkodnánk,
akkor egyszerûen megszûnne az emberi élet. De nem csak az emberi életrôl van itt
szó, nem csak az Isten elleni vétekrôl, hanem arról is, hogy annak a közösségnek is
tartozunk, amelyikbe születtünk. Én szeretem a hazámat, és most eljutottunk a
másik nagy közösséghez. Én azt gondolom, hogy egy olyan életben élünk, egy olyan
világban élünk, ahol sokszor azt az embert, aki vállalja a kötôdését a hazájához, az
Istenéhez, az életcéljaihoz, azt olyan lemosolygás fogadja, ami sokkal rosszabb, mint
a Kádár-rendszerben a nyílt elutasítás. Ott pontosan tudtad, hogy ki kicsoda. Pon-
tosan tudtad, hogy a te hitedért ott sok minden rossz lett. Ma pedig van egy csendes
mosolygás. Figyeljék majd meg! Így lepittyed az okos embereknek az ajka: „Oh,
szegény elmaradottak”. Valamilyen módon, szinte konzervatívnak, vagy olyan
értelmû konzervatívnak mondják azt, aki ragaszkodik a hazájához, ami rosszabb,
mintha egy többszörös rablógyilkosnak a nevét ejtenék ki. Én emlékszem a viszkis
rablóra, – talán tudják, hogy ki volt – nagyobb felhajtást kapott, nagyobb tisztelet
övezte, mintha most valaki megszólalna, és azt mondaná: „De kérem szépen, hát
azért mégiscsak Magyarország, hát azért mégis csak szeretjük a hazánkat”. Tehát
valami nagy baj van itt. És hogyha nincsenek meg a gyerekeink, ha nem születik ma-
gyar, akkor, ahogyan a statisztika mutatja, a század közepére elôfordulhat, hogy már
csak 7 és fél millió magyar ember lesz itt Magyarországon. 
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Úgy adódott, amikor a Trianon filmet bemutatták Magyarországon, néhány középisko-
lában elôtte elmentem elmondani a gyerekeknek azt, hogy egyáltalában mi volt
Trianon, mert nagyon sokan még azt sem tudták. Voltak középiskolások, akik azt
mondták: „De hát, tessék mondani, miért mentek ki az országból?” Hát ez aztán már
sok mindenre jellemzô. 

No, de erre visszatérvén, akkor én kaptam egy kis füzetet, amit 1921-ben adtak ki Ma-
gyarországon. Amiben pontosan fel volt sorolva, hogy milyen veszteségek érték az
országot. Hát én magam sem tudtam, – mindig tudtam, hogy óriási – de így számok-
ban döbbenetes volt. Ott olvastam, hogy akkor csak 10 millió magyar állampolgárt –
ebben volt nemcsak magyar ajkú természetesen – ennyit csatoltak el Magyarország-
tól. Ma pedig ott tartunk, hogy az a kétséges, hogy bármelyik pillanatban úgy ugor-
hatnak a mutatók, hogy 10 millió alatt leszünk. Én a tisztes foglalkozásom szerint
tanár vagyok. Amikor másfél évtizedig tanítottam, számtalan alkalommal jutottunk el
Vörösmartynak a Szózatjához. Ahol, – amikor azt olvastam a gyerekeknek, amit min-
dannyian tudunk – „S a sírt, hol nemzet süllyed el, népek veszik körül, s az ember
millióinak szemében gyászkönny ül.” – akkor azt mondtam a tanítványaimnak: Gye-
rekek, ez egy nagyon pesszimista dolog, ez a herderi jóslatnak a magyar körülmények
közé való átültetése. Vörösmarty nagyon borús hangulatban volt, de ilyen nem
történhet meg. S ha ma bemegyek egy iskolába, ha történetesen módom volna arra,
hogy ezt a verset elolvassam, és odáig eljussak, akkor azt kellene mondanom a fiata-
loknak, hogy: – Sajnos, drága gyerekeim, ... megtörténhet. De lesz egy óriási különb-
ség, az, hogy nem fogják síró nemzetek körbeállni a gödörbe hulló magyarságot.
Mert valami történt a világban. Olyan, mintha megvalósulni látszana Madáchnak az
eszkimó színbeli rettenetes jelenete, amikor a félig állattá süllyedt ember a kihûlô
nap alatt azt mondja Ádámnak: „Ha Isten vagy, tedd, hogy kevesebb ember legyen
és több fóka”. 

Kezdünk ide jutni. Nagyon sokan azt mondják, a Fóka – a gazdaság, a fogyasztás, a
megnehezült dolgok a fontosak, és minél kevesebben vagyunk, – gondolják néhá-
nyan – annál több jut egynek. Nem, kérem szépen! Én azt gondolom, hogy ennek az
országnak, ennek a nemzetnek adott feladatot az a szakrális hatalom, amit mi Is-
tennek nevezünk. Nem csak nekünk, minden egyes nemzetnek. Az, hogy én szeretem
ezt a helyet és ezt az országot, ez nem azt jelenti, hogy a többit bármely mértékben
gyûlölném. Sôt inkább azt gondolom, hogy nagyon szívesen adnék neki magyarként
is valamit, ahogy a gyökereink itt vannak, a termésünket kell oly nagyra növelni, hogy
mások is élvezhessék. Nem akarunk semmit elvenni senkitôl, csak azt akarjuk, hogy
amit nekünk adott az Isten, azt szépen kapálhassuk, gyomlálhassuk és vigyázhas-
sunk arra, hogy magasabbra tudjunk nôni, mint a gaz. Mert valójában, ez a mi dol-
gunk. 

Igen, szeretem a hazámat! Erre azt mondják nagyon sokan: „Jaj! Drága, jó asszony, hát
akkor ön ugye konzervatív”, és ezt a szót megint, hogy „konzervatív”, hát ezt úgy
lehet ma Magyarországon kiejteni, mint egy személyes sértést. A konzervatív, – ha
valaki önöket ezzel a jelzôvel illeti, magyarázzák meg neki, – ez nem azt jelenti – a
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szó jól felfogott értelmében –, hogy az a konzervatív ember, aki buta, akinek szûk az
agya, akit nem érdekel, hogy milyen új dolog érkezik ebbe a világba. Nem, ez azt
jelenti, hogy tudjuk, hogy vannak olyan örök értékek, amelyeket konzerválni kell. Ez
a szó gyökere. Mi sok mindennel foglalkozunk, de van egy csodálatos fényûzésünk,
szellemi konzervkészítô kisiparosok vagyunk. Ez a dolgunk, amiben hiszünk, amirôl
tudjuk, hogy meg kell idô kihívásait állnia. Ezeket szépen összegyûjtjük, jól leduga-
szoljuk, bedobjuk a lét végtelen óceánjába, beletesszük a mi sajátos kis ízesítôsze-
reinket – az egyedi lelkünknek azt a csodálatos képességét, hogy a több milliárdban
sincs egyetlen egyforma sem – és biztosak vagyunk abban, hogy évszázadok múlva
is az folytatható. És ez nem azt jelenti, hogy nem nézzük, hogy mi az, ami új jön, csak
egyszerûen megnézzük, hogy kitôl jön. 

Kérem szépen, van egy magyar népmese a három kecskegidáról. A három kecskegida,
amikor elment az anyjuk, bár oktalan állatok voltak, amikor jött a farkas, akkor annyi
eszük azért volt, hogy azt is megkérdezték: „Ki vagy Te? Ki vagy te, aki itt zörögsz az
ajtónkon? Te vagy az anyánk?” Az is igaz, hogy a mindenkori farkasok rafinériája hal-
latlanul nagy. Szépen belisztezte a mancsát, bedugta a kis résen, el is hitték a gidák,
föl is zabálta ôket ez az álságos valami. Hát nem az-e a mi dolgunk, amikor arról
beszélünk, hogy nyitottnak kell lenni a világgal szemben, hogy azért mielôtt olyan
nagyon sarkig kitárnánk a lelkünk ajtaját, akkor elôtte talán egy kis kémlelôn ki kéne
nézni, és meg kellene kérdezni: „Ki vagy te? Mit hoztál nekünk? Honnan jöttél? Is-
tentôl való vagy, vagy az örök ellenpólustól való vagy?”, és abban a pillanatban a
dolgok sokkal világosabbak. Igaz persze, hogy a farkas – és az úgynevezett gonosz
erôk – az évezredek és évszázadok során, különösen a múlt évszázad óta hallatlan
módon akklimatizálódtak. Már majdnem úgy néz ki, mint a valódi. Milyen egyszerû
dolgunk lenne, ha jönne valami gonosz dolog és, volna két nagy szarva, büdös kénkô
szaga és két nagy patája. Ránéznénk a gyalázatos televízió képernyôjén, azt monda-
nánk: „Hát’ ez az Ürdüng, Ürdüng, távozz tôlünk!” Ez nem így néz ki! De ma, az, ami
rossz erôt hoz a világba, az néha szebb, mint a valódi. Ez benne a trükk. Jól van fé-
sülve, legalább negyven sanzsan színjátszó öltönye van, ahogy mondani szoktam:
táncolni, dalolni sem restell. Honnan tudjam? Édes, drága barátaim, amikor bedug-
ja a mancsát, fehér glaszé kesztyûket visel, ezeket le kell hántani, meg fogják alatta
találni azt, amit nem szabad az életünkbe beengedni! Én legalábbis így gondolom,
hogy ez az óvatosság, ez nem kirekesztés, – hogy rekesztenénk ki bárkit, aki irga-
lomra, szeretetre, bármire szorul, – csak azt jelenti, hogy ha lehet, akkor távol tartjuk
a lelkünk birodalmától azt, amelyik rosszat tehet az emberrel és a világgal. 

És ez ma nagyon gyakran megtörténik. Annál is inkább, mert azt mondja valaki:
„Asszonyom, magának semmi sem jó? Itt van ez az Európai Unió, hát ez aztán már
csak döfi, ez már igazán nagyszerû! Európai uniós tagok vagyunk!” Én azt gondolom
errôl, hogy mi mindig is Európához tartoztunk, ehhez nem kell kegyeket osztogatni.
Magyarország mindig itt volt és éppen elég sok mindent tett is Európáért, sok eset-
ben azért, hogy az ô védelmüket biztosítsa. Az Európai Unióban persze, hogy ott kell
lenni, de talán nem úgy, mint levitézlett politikusok luxus elfekvôjeként, mint egy
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ilyen jutalom dolog, de nem is úgy, mint történetesen néha német személyek szá-
mára nagyszerû euro-szendvics lehetôség. Minden egyes nemzet, amely benne van
az Európai Unióban, képviseli a saját nemzeti érdekeit. Nagyon erôsen. A többi az
csak szöveg, De az igazság ez, mindenki képviseli a magáét. Nem úgy, hogy a töb-
binek rossz legyen, de azt tudni kell, hogy mit képvisel. Nem szegény rokonként kell
beszivárogni a küszöb alatt. Mi nem a poloskás szegény rokon vagyunk, akit a
nagyszerû nyugati kastélyvilágnál végre beengedtek. Ezt kikérjük magunknak. Sôt, én
tovább megyek, – én ilyen naiv vagyok – nagyon sok más kis nemzettel együtt – pél-
dául a lengyelekkel együtt – nekünk nem várni kellene ettôl az Uniótól, hanem mi oly
nagylelkûek vagyunk, hogy akarunk valamit adni. Mégpedig adni a megszenvedett öt-
ven évnek azt a tapasztalatát, amit esetleg szerencsésebb társaink meg sem éreztek.
Nekünk valamit vinni kellene az Unióba. 

Ott van ez a csodálatos zászló. Ez a kék alapon a tizenkét csillag. Gyönyörû, csak
elgondoltam, hogy a tizenkettô – ami egy rendkívül fontos, misztikus szám – mindig
a teljességet jelöli. Végestelen-végig, ha tizenkettôrôl volt szó, a tizenkettô közepén
mindig volt egy világító fény, ami megtöltötte a tizenkettôt értelemmel. Hogy csak a
számunkra legfontosabb és világrengetô példát említsem: 12 tanítvány volt, és a 12
tanítvány a fényét, az erejét és a küldetését a középen álló, a középen létezô Jézus
Krisztusi princípiumtól kapta. Ha nincs Jézus Krisztus, nincsen meg a teljesség. Van
egy gyönyörû zászló, 12 csillag és üres a közepe. Ebbe az üres középbe kell bevinni
az ÉLÔ Istent! Nem a protokoll istent, a protokoll isten nem az élô Isten, akit csak
úgy emlegetnek, akit csak úgy mondogatnak. Valami másról van itt szó. Amikor mi
hiányoltuk a keresztény gyökereket az Európai Unió preambulumából, én is hiány-
oltam, de arra gondoltam, hogy végül protokollból tessék-lássék mégis beleveszik,
nem jelent sokat, mert nem él benne az élô Isten. Nem aszerint él a világ. Bár-
mennyire fontos az a gazdasági szervezet, tevékenység, amit itt a földi világban nem
nélkülözhetünk, ha nincs meg az a szellemi cél, amiért az egészet tesszük, akkor a
dolog elveszti igazi szellemi jelentôségét. 

Na, erre mondják nekem azt, „jó, jó, de hát akkor a globalizáció azért az csak valami
nagyszerû dolog”. Hát most végre elértük, hogy az egész föld kezd globalizálódni.
Eljutottunk a legkisebb egységtôl az egész földgolyóig, és ha ôszinte vagyok, meg kell
mondanom, hogy ez a globalizáció, amit én ma kezdeteiben – nem is olyan kezde-
teiben – magam elôtt látok, ez számomra visszataszító. Ez a globalizáció nem igaz.
Nem arról van szó, hogy a szellemnek az egyes eredményei jutnak el a föld egyik
részérôl a legtávolabbi másikra. Nem arról van szó, hogy egy nemzetnek a teljesít-
ménye ismertté és elismertté válik akár 6000 km-rel távolabb. Hanem én úgy látom,
hogy nagyon nehezen tetten érhetô gazdasági érdekcsoportok szinte befonják acél-
hálóval a védekezésre óvatlan, kisebb nemzeteknek a testét, és a lukakon keresztül
– ami maradt, amit lehet – ott betuszkolják azt, ami az ô érdekük. Tehát nem arról
van szó, hogy mi jutunk ki, hanem arról van szó, hogy hozzánk jött be minden. A
szeméttôl elkezdve, – hogy úgy mondjam – mindaz, ami nem szemét, csak egysze-
rûen nem a mi érdekünket szolgálja. 
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Van egy nagyon triviális példa erre az úgynevezett „globalizációra”. Az az ital, amit
Coca-Colának nevezünk. Amit én magam is, – ha nagyon meleg van, és jól le van
hûtve – szívesen iszom. Nekem semmi bajom avval, hogy Magyarországon van Coca-
Cola. Nekem a szólam nem tetszik, hogy „Coca-Cola Mindig – Mindenütt”. Ebben
már ott van valami! Volt egy reklám a televízióban, egyébként a reklámoktól óvjon
minket legjobban az Isten. Nem is tudjuk, hogy gyerekeink a reklámokból mi mindent
szívnak magukba, – milyen retteneteket – olyan ügyesen vannak megcsinálva. Né-
hány éve volt, hogy karácsony elôtt jött a télapóvá lefokozott Mikulás, – de minden
olyan igaznak látszott – rénszarvasok, hullott a hó, csilingeltek a csengôk, és ez a
mikulás-imitátor megállt egy hóba süppedt magyar kunyhónak az ablakánál és
elôvett a kocsiból – a rénszarvasok mögül – egy ’Ekkora’ kólás üveget. Nem olyat,
mint amit iszunk, meg nem is – amint mondani szoktam:  „a Tesconak, azt a pocsék
gazdaságos kóláját”, hanem egy mindennél nagyobbat, amilyen nincs is, de ott volt
rajta, hogy ’Coca-Cola’. Megfogta és benyomta a kis ablakon. Akkor éreztem meg,
hogy ez a „globalizáció”. Nem megkínálnak, benyomják a képedbe, odateszik, – a
másikat nem hirdetik, nem reklámozzák-, és alatta ott van: „Szenteste is Coca-
Colát”. Aha! mondtam magamba, és higgyék el, ha nem utáltam volna meg annyira
az állami szintre emelt trágárságot, lehet, hogy még az én neveletlen számat is el-
hagyta volna hirtelen haragomban valami, de én azért visszafogtam magamat. De ezt
éreztem meg. 

Ez a globalizáció. Ez, amikor a drága gyerekeim képesek kicsavarni az anyjuk karját a
bevásárlóközpontban, ha nem veszi meg azt a Pokemonos hülyeséget, amit elôtte
este neki mondtak. Tehát valami egészen más dolog történik itt a világban. Szülôk,
nagyszülôk vannak önök között. Kérem szépen, nem vagyunk bátrak. Én sem, beval-
lom. De legalább tudom, hogy mit csinálok. Amikor jön az a kölök hétvégén izzad-
tan, csapzottan meccsrôl, sport rendezvényrôl, akárhonnan, berobog hozzánk, lett
légyen szülôk, vagy nagyszülôk, megy egyenest a frizsiderhez. Én nem tudom, hogy
másnak sikerült-e sokkal jobban nevelt gyerekeket produkálni, de az én unokáim,
azok meg szokták fogni a frizsidernek a kallantyúját és föltépik az ajtaját. Nem szok-
tak olyan nagyon kérni, ha szomjasak. Nem azt mondják, hogy adjál. Föltépi az ajtót,
– ilyenkor szokott 12 tojás legurulni – benéz a frizsiderbe, és ha nincs kóla, ha nem
kóla, de legalább Fanta, mert haver, mert buli van, mindegy, hogy mi – valamilyen
ilyen cukrozott hülyeség –, akkor ránk néz ez az ártatlan, végtelenségig imádott gye-
rek és az arcán megjelenik egy szörnyû szemrehányás: Kóla nincs? És akkora nagya-
nyának, nagyapának, a szülônek összeszorul a szíve, hogy istenem, szegény izzadó
gyereknek még haza sem cígöltem azt a 2 liter kólát. – Hát milyen szülô vagyok én?
Senkinek, de legalábbis nagyon kevés embernek hagyja el a száját, hogy: „Ott a
csap!”, vagy esetleg az, hogy: „ Igyál már kristályvizet!” Nem. Legközelebb ott lesz.
Ha nem a kóla, akkor a Fanta, akkor a mit tudom én micsoda. De legalább tudjuk,
hogy mi történik. 

Valami történik a világunkban. No, de hát akkor joggal mondhatják, soha nem lesz
globalizáció? Az egész emberiség, amíg ezen a földön él, mindig mezsgyékre szorul-
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va, egymástól elválasztva, vérben, haragban, gyilkolásban fogja leélni a másra számí-
tott idôt? És akkor megint Vörösmarty jut az eszembe, aki a Vén cigány -ban, – ebben
a rendkívül keserû költeményben – még érzett magában annyi lelkierôt, hogy föl-
röptette az egyik szakasznak a peremére azt a sort, amit szerintem minden magyar
ember tud, hogy: „Lesz még egyszer ünnep a világon”. Ezt várta mindenki. Ez az igazi
globalizáció. A világ nagy ünnepe. Amikor majd a szeretet és a bölcsesség kultúrája
lesz majd ez a Föld; amikor már nem tudja kését egyik ember a másikba mártani; és
akkor olyan közel jön hozzánk a mérleg nyelve – az a Krisztus, akit mi követni
akarunk –, és biztos, hogy azt mondja: „Édes lányom, édes fiam, lesz majd egy ilyen,
csak azt nem globalizációnak fogják hívni, hanem az lesz a krisztusi communió”.
Amikor Krisztus köpenye alatt, az egyetlen alatt, amit nem sikerült szétszabdalni a
latroknak, ez alatt a köpeny alatt egyesül majd a Föld. Erre készüljetek, ti vagytok az
elôkészítôi. De ez, ami most van, ez nem az igazi! Ne tévesszétek össze a csalót a
valódival. Mindig, – az ember és isten történet folyamán – mindig megjelenik az iste-
ni világosság mellett a sötétség, mindig megjelenik az a lény, amely Lucifernél is
rosszabb, – az örök sátáni erô – amelyik azt mondja az embernek: „Hát a kis embe-
rek, hát mit akartok ti, akarjátok, hogy ez vagy az sikerüljön? Hogy majd a ti Krisz-
tusotok …, hát soká lesz az, s azért meg kell dolgozni, de majd Én megcsinálom nek-
tek.” Meg is csinálja. De úgy, ahogy ô akarja. Ahogy megcsinálta az áltestvériséget a
bolsevizmusban; ahogy megcsinálta emberek kioltását a fajelméletben; ez mind a
gonosznak az oldaláról jött. A krisztusi út, az valami más. Persze mondják: „Szép,
szép, de hát mit csináljunk mi? Van nekünk hatalmunk? Hiszen azt csinálnak lassan
velünk, amit akarnak”. Mindenki ismeri azt a szakadék állapotot, amit még a leg-
nagyobb szentek is megszenvedtek, Avilai Szent Teréz, Keresztelô Szent János, a
kiváló morálfilozófus Hamvas Béla is pontosan ismerte, sôt maga az isteni személy
azon az éjszakán, amikor mindenki aludt körülötte és ott volt egyedül. Ez volt a lélek
sötét éjszakája. Amikor felteszi az ember magának a kérdést „Honnan vegyem az
erôt, és mit csináljak?” Akkor nagyon nehéz. 

Nekem is volt ilyen periódusom, mint mindenkinek. És szinte kegyelem-szerû volt.
Lustaságomban kattintgattam a televízió távirányítóját, néztem, hogy van-e valami,
ami egyáltalán le tudja kötni a figyelmemet, mert annyira el voltam keseredve azon,
hogy egy rendszerváltás után újra szakadékba tud egy ország zuhanni és vele együtt
az emberi lélek. És szinte olyan volt, mintha nekem küldték volna – egy beszélgetés
közepébe csöppentem. Kalkuttai Teréz Anyával beszélgetett egy hatalmas nagy,
bozontos riporter. Akkora volt a riporter, hogy betöltötte a képernyôt. Teréz Anyára
még emlékeznek, olyan volt, mint egy pici, kis lepke, és ráadásul saru volt rajta, ala-
csony is volt. És ez a nagy alak – én dromedárnak neveztem el – lenézett Kalkuttai
Terézre, de nem csak a fejével, egész modorával. Lenézett és azt mondta neki: „Ma-
ga” – Ez a „maga” nagyon árulkodó volt és nagyon szíven ütött. Ma is szokták alkal-
mazni. – „Maga nem látja, hogy mi van a világban? Nem látja, hogy úgysem lehet
semmit sem tenni? Nem látja, hogy milyen igazságtalan, kiszolgáltatott a világ? Mit
akarnak Maguk?” Akkor egy olyan csodálatos valami történt, hogy ez a pici kis asz-
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szony elkezdett nôni – én még ilyen szépet nem láttam –, nem tudom hogy csinálta,
mint a balerinák, így spiccelni kezdett a sarujában, szinte a lába körmeire állt, mert
el akarta érni a mikrofont, meg a dromedárnak a szemét. Sikerült is neki, megragad-
ta a mikrofont – ebben a furcsa kinyúlt pozícióban – és azt mondta neki: „Tetszik
tudni” – szíven ütött –, mondta a dromedárnak: „Tetszik tudni, én pontosan tudom,
hogy a világ igazságtalanságának, szenvedésének végtelen a tengere. Tudom. De én
és a lányaim minden nap elveszünk egyetlen cseppet ebbôl a végtelen, rettenetes
óceánból. Tetszik tudni, ezért élünk.” És visszatottyant a sarkaira. Én megszégyenül-
tem, bolond szívem megnyugodott. 

Én sem tudok mást mondani, beszélhetnek nekem világi demokráciáról a mai éretlen
emberi állapotban, de van egy igazi és stabil demokrácia, az, hogy a teremtô akarat
mindenkinek megadta azt a lehetôséget, hogy egyetlen cseppet elvegyen abból a
rettenetbôl, ami körülveszi. Annak az utcaseprônek is, ha elsöpri egy beteg ember
háza elôtt a nehéz téli havat, ez az ô csöppje. És ez az Isten demokráciája és ez az
Isten parancsa. És ezért nem politika sok minden, ami körülöttünk van, mert azt az
egyetlen egy cseppet viszont el kell venni, a kutyafáját, ezt nem szabad elmulasztani.
Senkinek. Ha ez így van, akkor az ember lelke bizonyos értelemben nyugodtabb
lehet. Láthatja azt, hogy ami rajta múlott, megtette. Nem politikai lózungokról van itt
szó, azt a mondatot, hogy a „munkás méltó az ô bérére”, ezt nem párt mondta, ezt
Jézus Krisztus mondta. Az a csodálatos mondat, amit talán kellô mélységében talán
fel sem fogtunk: „Nem csak kenyérrel él az ember, hanem az Isten igéjével”. Ez az
élet alapja. Az a politika, amely ezt nem veszi tekintetbe, nem méltó arra, hogy
képviselje az embert. Mit jelent tudni illik ez? Azt, hogy az élet ura nem azt üzente,
hogy „Emberek, nem kell enni, csak imádkozni”, de azt sem üzente, hogy „Emberek,
csak tömjétek a hasatokat, a többi nem fontos”. Hanem azt mondta, két serpe-
nyôben van ez a húsba és vérbe kötött, olyan nehéz emberi sors, az egyikben ke-
nyérre van szükség és a kenyér szent; a másikban, pedig igére van szükség, mert ige
nélkül nincs élet. Helyette morzsák potyognak az egyik serpenyôbe, ige helyett, pe-
dig hazugságok, lózungok és ígérgetések. És közben mér a mérleg nyelve.

Arra is gondoljanak, hogy történhetett az, amikor a szociális igazságtalanságról beszé-
lünk, ami végtelen fájdalom kell legyen a keresztény embernek. Ez megint nem poli-
tika, ez egy fájdalom. Én úgy látom, hogy hárommillió ember lejjebb került az életé-
ben és iszonyatosan nehezen él. Ez az Isten parancsa ellen való dolog. Hát, amikor
azon a bizonyos nagy beszéden, a tó partján a három napos sokaság megéhezett,
elfogyott az élelem, Jézus Krisztus nem azt mondta, amit mondana egy mai álvezér,
vagy álguru, hogy „Emberek, hát üljetek le a homokba, hallgassatok engem, ez egy
méregtelenítô kúra. Ez a három nap, az nem sok idô, olyan, mint egy wellness prog-
ram”. Na, nem. Ô nagyon jól tudta, hogy amíg itt vagyunk, addig enni kell, és sza-
porította a kenyeret és a halat. Itt van a példa. És aki ezt a példát nem is akarja
ismerni, az az írástudó, az a mûvész, aki ki meri jelenteni, hogy erkölcsnek és poli-
tikának semmi köze nincs egymáshoz, hogy mûvészetnek és erkölcsnek és Istennek
semmi köze nincs egymáshoz, az rosszabb, – sok esetben – mint az a szegény ma-
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nipulált ember, aki elhiszi a becsapásokat. Akinek többet adtak, annak többet kell
adni. Nem azért van a gyertya, hogy véka alá rejtsék, hanem azért, hogy világítson a
többieknek. Én hiszek abban, hogy ebben a harmadik évezredben csak az a mûvész
fog tudni élni, amelyik ebbôl az isteni spirituális erôbôl táplálkozik. De, hozzá kell
tennem, ezt csak akkor tudja megoldani, ha van esztétikai ereje. Tehát itt nem arról
van szó, hogy szólamokat kell mondani, hanem arról van szó, hogy nagy erôvel át-
csurgatva saját egyéniségünkön, újra formálva mutassuk be a világnak azt, ami a vi-
lágban az élô Isten.

Én a lassan 40 éves írói pályám alatt eljutottam oda, hogy amikor tavaly a születés-
napom kapcsán két kötetben kiadták az összes novellámat és kisregényemet, – 40
év munkája rendkívül terjedelmes anyag, két kötet anyaga – annak ellenére, hogy én
írtam a „Ne féljetek”-et, elôször elkezdtem félni.          

Kezembe került egy ekkora paksaméta, hét könyv, mondta a kiadóm: „Anna, kedves!
Maga szerkessze meg, maga tudja, a maga életmûve, gyönyörû díszkiadásban kia-
dom.” Összeszorult a szívem, hát mi van, ha tudtomon, akaratomon kívül olyat is ta-
lálok benne, amit szégyellnem kell. Mit fogok csinálni? Hány és hány író van itt ma
Magyarországon, hogy borzasztóan nehéz ez a dolog, mert a bizonyos damaszkuszi
út, amit hallottak, az csak akkor érvényes, ha a Saulusból valóban Paulus lesz. Akkor
nem, ha csak ott van és elveszíti az S-t és lesz belôle Aulus – mondjuk. Tehát a vál-
tozás, az roppantul nehéz dolog. És elejétôl végig olvastam, olyan boldog voltam,
mert nem volt olyan, amit ki kellett volna hagynom. Ma is azt mondom, hogy az a 40
évvel azelôtti nagyon szegény, templom egere szegény, két gyerekes fiatal tanárnô,
aki voltam, lehet, hogy nem tudta volna még megírni a „Ne féljetek”-et, vagy a „Go-
dot megjött” címû misztérium drámát, de nem hazudott. Megírta az életnek a keser-
veit, azt a világot, azt a hazug világot, ami körülvett minket, és megírta az ember
gyengeségeit. Én nem hôsöket ábrázolok, én azt gondolom, hogy mindannyiunkban
van nagyon sok olyan dolog, amit még a halálunk elôtt ki kéne gyepálni. Ezért kap-
tuk az életet. Nem azért, hogy így elvegetáljuk, hanem egy magasabb szinten tudjuk
visszaadni. Ez megnyugtatott.

Azután a „Jákob lajtorjája” a 25 évvel ezelôtt írott korszakváltó könyvem megint egy
olyan dolog volt, hogy visszagondoltam, Istenem, 82-ben, amikor leadtam a regényt
a kiadómban, akkor azt mondta az egyébként rendkívül kedves és jóindulatú szer-
kesztôm: „Hát Anna, rendben van, de egy ilyen címmel, hogy Jákob lajtorjája, ez nem
fog menni. Tessék neki azt a címet adni, hogy Fantasztikus regény.” Ez egy nagyon
jellemzô dolog. Tehát ha Istenrôl, szakralitásról van szó, az csak mint valami fan-
tasztikum jelenhet meg, kicsit hôbörödött, kicsit hülye ír ilyen fantasztikus dolgokat,
mintha lenne. Na, nem! Hát ez a Jákob lajtorjája, hála istennek meg is jelent, azóta
több kiadásban, most ismét újra. És tényleg azt tudom önöknek mondani, hogy mi
itt vagyunk ezen a Jákob lajtorjáján. Weöres Sándor, ez a világ-nagy költô, akivel az
a nagy igazságtalanság esett meg, hogy nem ô lett az elsô magyar Nobel díjas író –
ezt nagyon sajnálom, mert megérdemelte volna. Ez a Weöres Sándor írta többek kö-
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zött: „Alattunk a föld, felettünk az ég, és bennünk a létra”. Szerintem egy mondat-
ban ennél tökéletesebben nem lehet megfogalmazni az emberi létnek az értelmét és
a célját. Azt is írta versben, hogy „Lélek lép a lajtorján”. Olyan csodálatosan lejtenek
ezek a sorok. Igen én ebben hiszek, hogy ezen a Jákob lajtorjáján vagyunk és – ahogy
ebben fogalmaztam – az ember kapaszkodik ám fölfelé, mert érzi, hogy még a
leghosszabb élet is szûkre szabott és szeretne valami többet csinálni a lelkébôl. És
nagyon vigyázni kell, hogy azért az egyik kezével próbáljon meg segíteni annak, aki
lemarad. Ez az írónak, a mûvésznek feladata. 

Hamvas Béla mondja, hogy amíg egyetlen egy boldogtalan, nyomorult ember van a
földön, addig a krisztusi megváltás még mindig arra vár, hogy mi is teljesítsük azt,
amihez Ô kereteket adott. És arra is vigyázni kell, hogy a lábunk meg – amivel annyi-
ra kapaszkodunk – ne rugdosson le másokat errôl a létráról. 

Itt nem karrierrôl van szó. Ebben speciel két aránylag fiatal embernek a megszen-
vedett pár-története, egy új házasságnak egy olyan története van, amelyik jelzi, hogy
milyen nehéz valamit elhagyni, ami a régi volt, és hogyan lehet elgondolkodni errôl.
Ebben vannak azok a szakrális lények, akiket az akkori kritika nem mert néven ne-
vezni, akik beleszólnak az ember életébe. A Szikrázó, aki nem más, mint az angelos
lény. Nem tudom emlékeznek-e még, az én korosztályom biztosan – a Tiszi szokott
ilyen szentképeket osztogatni hittan órán –, hogy egy zúgó patak fölött van egy
keskeny kis palló, két rongyos gyerek megy át, és egy nagy sárga szárnyú angyal
vigyáz rájuk. Nekem ez egy nagyon régi gyerekkori élményem. Én hiszek abban, hogy
van egy ilyen angelos lény, aki a legelhagyatottabb órában is valamilyen formában
ott van. Ez szól bele ebbe a történetbe, beleszól a Sugárzó, a krisztusi igazság is,
beleszól sajnos a Villogó, azaz örök luciferi impulzus, ami az életünkben mindig ott
van, s mindig meg kell vele küzdeni. Az akkori kritika nagyon dicsérte végül ezt a
könyvet, de ilyet kimondani, hogy mit jelentenek ezek a lények – hát az lehetetlen
volt. Egy fiatal kritikus akadt, aki egy vidéki folyóiratban ezt meg merte írni. A leg-
nagyobb badarságokat írták össze, hogy kik ezek a lények. Ez is mutatja a világnak
ezt az eltorzult szemléletét. Ez olyan, mint Moliere-nél a raisonneur, a doktor, aki
idônként megszólal. Azután – ami a legborzasztóbb volt nekem – azt írták, olyan,
mint Bertold Brechtnél azok az elidegenítô songok, amikor elôrejön a szereplô és
énekel valamit. Na, most ebben az a baj, hogy én nagyon utálom Bertold Brechtet.
Rendkívül jó írónak tartom, de minden porcikám tiltakozik az életvitele ellen. Az el-
len, ahogy ô valóban hirdetheti, hogy elôbb a has és aztán a morál. Miután én azt
gondolom, hogy együtt a has és együtt a morál. Amint már említettem, kell a kenyér,
de – nagy DE – ige nélkül semmi. Hát most értem el, hogy a rendszerváltás után már
helyére kerülhetett ez a valami.
De hát miután a kedves tisztelendô úr kérdezett a „Ne féljetek”-rôl, ez életemnek –
tényleg úgy gondolom – az a teljesítménye, ami után valóban nem akarok újabb nagy
regényt írni. Ez úgy keletkezett, hogy elindultam – életkorban is – az úgynevezett
öregedésnek a lépcsôfokán. És elkezdtem gondolkodni rajta, hogy vajon azt a lelki,
szellemi táplálékot, amire mérhetetlen szükség van az élet utolsó harmadában, vagy

18 Õ r m e z õ i  M ó r u s  S z e n t  T a m á s  E g y e s ü l e t

morus09.qxd  1/26/09  09:12  Page 18



akár már a második felében, hogyan lehetne irodalomban is átnyújtani. Miközben a
„Ne féljetek”-et írtam, állandó féltem. Ez volt benne az érdekes. Attól féltem, hogy
beletörik a bicskám, hogy eljutok odáig, – 81 éves a legidôsebb hôsöm a könyvben
– hogy vele együtt elmegyek a legvégsô dolgokig, meghalok együtt a hôsökkel és mi
lesz, ha nem tudok életben maradni? Mi lesz, ha ez a törékeny emberi idegrendszer
nem bírja ki? Hát ez egy borzasztó nagy próbatétel volt. A másik pedig egy reális
dolog, hogy nekem azt mondták sokan, mikor meghallották, hogy az öregségrôl és a
halálról írok egy nagyregényt: „Anna, hát meg vagy te ôrülve, te az egyik legnépsze-
rûbb író vagy Magyarországon, hát ki fogja megvenni, mindenki csalódni fog benned,
senkit nem érdekel az öregség, a halál.” És megtörtént az élet kegyelme, csodája, ez
lett a legolvasottabb könyvem, húsz kiadásban több mint százezer példányban sze-
rették meg, öt nyelven jelent meg. És ami ennek a lényege, – és ezt mondom azok-
nak is, akik most fiatalként vannak itt – hogy tulajdonképpen az életet a teljessé-
gében kell elfogadni. Tehát amikor az ember fiatal, akkor nem biztos, hogy helyes,
ha azt gondolja, hogy olyan messze van még, mit törôdök én vele, élek, ahogy tudok,
’majd’, ’ráérünk’. Ez a lelki patópálság, az „Ej, ráérünk arra még!” Soha nem tudjuk,
hogy mikor, mire érünk rá. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. De nem úgy kell
csinálni, hogy végig rettegjük az életünket, hanem talán azt a legalapvetôbbet kel-
lene megérteni, amivel hadilábon áll a világ, és amire utalt is Alajos atya, hogy gye-
rekeket nem visznek temetésre. Nemcsak temetésre nem visznek gyerekeket, hogy-
ha beteg a családban valaki huzamosabb ideig, öreg és szenved, egyszerûen nem is
engedik oda a gyereket. Ne lássa szegényke, nem kell neki, ôrizzen meg egy szép
emléket. Szép emlék – hogy úgy mondjam egy tiszta, igaz halál – nagyon fontos és
nagyon szép emlék lehet. Tehát valami eltorzult. Régen hogy volt ez? Úgy hogy körül-
állták a haldoklót. Nem raktak elé spanyolfalat, nem számûzték elfekvôbe, nem kel-
lett magányosan megtennie ezt az utat. Hát az nem volt ostobaság, a régi, áldott, jó,
okos parasztember három napig nem azért siratta a halottat, mert ô nem tudta mit
csináljon, hanem mert tudta, hogy még ott van közelben. Tudta, hogy még az a vala-
mi, ami túléli a biológiai testet, annak szüksége van még arra a kapcsolatra, mielôtt
elengedjük föl arra a nagyon magas útra. 

Valamit elveszítettünk, errôl szól a „Ne féljetek”, hogy félünk. De a félelemmel szem-
be kell nézni. Mert igaz, hogy az élet estéje magával hozza a lámpását, ahogy elsô
részben írom, de az olajat nekünk kell bele tennünk. Megint csak az evangélium, az
okos lány meg a balga lány. Amikor várják a vôlegényt, csak arra talál rá a vôlegény,
akinek van olaj a lámpájában. Hát mibôl gondolja az öregedô ember, hogy majd ô
üldögél a sötétben és pont meg fogják keresni. Hát még a fiatalt sem. Igen, világítani
kell, de ez csak belôled jöhet. Valóban elöntheti az embert egy olyan belsô vilá-
gosság, amitôl önmaga lámpásává válik és sok mindent megért. Nekem meggyô-
zôdésem, hogy az öregedéssel együtt megbocsátunk. Visszagondolunk dolgokra,
amelyek fájtak régen, fiatal korunkban, most is fájnak, de megbocsátunk: „Oh,
szegény Pista, hát …”, vagy „Oh, az én Máriám, hát…”. De van valami, ami erôsebb,
az hogy nagyobb az emberben a lelkifurdalás. És ettôl se kell félni. Eszünkbe jut sok
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minden, amit évekig elhantoltunk, hogy mit csináltunk mi másokkal. Lehet, hogy
ezek apróságok: lehet, hogy csak egy rossz szerelemnek az emléke; lehet, hogy egy
hûtlenség; lehet, hogy egy cserbenhagyás. Hallatlanul fáj a léleknek és már nincs
ideje jóvátenni. De ez nem baj. Bedobjuk Isten kötényébe, ez az elôrehozott tisztí-
tótûz. Amikor az ember felfedezi önmagában, amit nem kellett volna. Azt mondják
az öregedô embernek hiányai vannak. Kinek nincsenek hiányai? Az itt ülô legfiatal-
abbat megkérdezném: „Mondd, édes kis szívem, neked semmi sem hiányzik?” El-
mondaná, hogy mi minden hiányzik neki. Nem az az igazi nagy baj, mert az úgy van,
hogy Isten csodálatos pedagógiával mindenkinek nyom a kezébe egy karéj kenyeret,
meg kiharap belôle egy darabot. Én még nem láttam embert, akinek olyan karéj
kenyere lenne, amibôl ne volna egy pici kiharapva. És egész életünkben ezt a valamit
akarjuk betölteni. Csakhogy ez egy Isten alakú hiány, és ezen az Isten alakú hiányon
minden kihullik, amit beletömködünk: szerelem, karrier, pénz. Csak az Isten tudja
betölteni, és be is tudja tölteni egy jól megélt élettel. De a többlet! Az, ami itt van,
egy országban, ahol ötven éves emberek attól rettegnek, hogy nem kellenek már
senkinek, sem munkában, sem kapcsolatokban és tele vannak többlettel, óriási ta-
pasztalattal, csöngetnek az emberek ajtaján, és nincs hol letenni a zsákot, mert nem
kell senkinek. Ez a többlet, ami itt ragadt benn az öregedésben, ez a legnagyobb
fájdalom. A feleslegesség. Amikor azt a hülyeséget tudják mondani: „Nektek már jó”.
És amikor az ember megkérdi: „Miért olyan jó?”, – „Mert már nincs kötelesség”. Ké-
rem szépen úgy élni, hogy csak a saját önzésemnek és már kötelességem sincs, bor-
zasztó dolog. És hát még egy, ami nagyon-nagyon fontos, hogy bármilyen nagy ro-
bogásban vagyunk, amikor eljön a vége, – ezt tudnunk kell – azok a nem szeretem
órák, azok nagyon nehezek. Ma egyre nehezebben válik meg az ember a fizikai élet-
tôl, azt hiszem, hogy régebben könnyebb volt. Olyan volt, mintha a levél, köny-
nyebben szakadt volna le a kocsányával az ágról. Ma ez valahogy nehezebb. Nagy
félelmek közepette történik. Tudni kell, hogy az a szikra, ami maradt, az egy olyan
szikra, amit egy nagy fényességbe kell beletenni, mert meg fog szólalni a János
evangéliumból a szó: „Én vagyok a világ világossága”. Letesszük a szikrát, és nincs
halál. Aki azt gondolja, hogy minden megszûnik abban a pillanatban, annak az
életének semmi, de semmi értelme nincsen. A semmi gyermeke a semminek. Ez nem
igaz! Az ember valamire hivatott itt a földön, egy óriás metamorfózisban élünk. Isten
titka. Ahogy a „Ne féljetek”-ben írtam: „A hogyan a mi szabadságunk”. Az nem min-
degy, hogy hogyan járjuk végig. 
És amikor megcsináltam utána a „Godot megjött”-et, – ezt a furcsa feleselô könyvet
Beckett Godot-jával , akkor azt gondoltam, hogy ez ugyan nem nagy regény, – egy
furcsa líra-dráma- epiká-nak a keveréke, én misztériumjátéknak nevezem, – el szeret-
tem volna mondani, hogy az a fajta becketti világlátás, ami kétségkívül zseniális,
mégsem vezet sehova. Úgy tünteti fel az emberiséget, hogy kétségbeesetten bók-
lászó, szerencsétlen kis emberkék tévelyegnek a világ színpadán, várnak egy Godot-
ra, aki nincsen. Egy olyan valakit várnak, aki nincs, aki soha nem fog eljönni, de ôk
maguk olyan tehetetlenek, hogy még felakasztani sem tudják magukat, mert lesza-
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kad alattuk az ág. Ez nem az én világom. Nekem Godot van. Én hiszek abban, hogy
van a világban rendezô erô, van Isten. Tudjuk – én legalábbis hiszem, hogy tudom –,
hogy ma már oly világos az emberi lélek, hogy tudja, hogy nem egy fehér szakállú
öregúrról van szó, aki a meghasadó ég kárpitjára könyököl, és onnan beszél, hanem
arról a hatalmas, egész világot, univerzumot mozgató szellemi lényrôl, aki egyszer
valamikor azt mondta, hogy „Isten barátai leszünk”. Ez a mi jövônk. Én ebben hiszek,
és azt gondolom, hogy ez oldhatja csak fel a félelmet. Egyébként vigasztalni lehet, a

vigasztalás az nem vigasz. Egyetlen vigasz van, ott ülni valaki ágya mellett, amikor
annak már menni kell, megfogni a kezét és a könnyek alatt rendíthetetlen mosoly-
gással, azt mondani: „Mész, de nem halsz meg. Valamikor folytatjuk”. És én azt gon-
dolom, az emberi létünkkel és az életünkkel ez a spiritualitás megadja az erôt ahhoz,
hogy végigéljük ezt az oly nehéz életet, de azt is megadja, hogy lássuk, mi volt, mit
gondoljunk a körülöttünk lévô világról, és a felelôsséget is. És ha néhányan azt
mondják, hogy tehát mindent meg kell bocsátani, mert ti keresztények azt mondjá-
tok, hogy meg kell bocsátani, ez a spiritualitás az, aki azt mondja majd, igen, a ke-
resztény irgalom mindenek feletti. Az a keresztfán megkínzott Krisztus valóban azt
mondta: „Bocsássatok meg nekik, mert nem tudják, hogy mit cselekszenek”. De
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tessék ezt a mondatot értelmezni. Azt hiszem, arról van szó: bocsássatok meg min-
denkinek, akik nem tudják, hogy mit cselekszenek. De mit csináljunk azokkal, akik
tudják? Ma ez a keresztény embernek a legfájóbb dilemmája. Mit lehet tenni? Eszem-
be jut az a Krisztus, aki – tudásom szerint egyetlen egyszer az evangélium folyamán
– korbácsot vesz a kezébe, és kiûzi a székesegyház közelébôl az oda nem való ele-
meket, a pénzváltókat, az árusokat. Hát ô is Jézus Krisztus, az ügyet, a szent ügyet
védi meg, de ugyanakkor irgalmas minden szegény félrevezetett emberrel. Én eldön-
töttem a dilemmámat. Ha jönne egy viharos, zivataros forradalmi éjszaka és zörögne
az ajtómon valaki, akit minden igyekezetem ellenére sem tudok szeretettel körül-
venni, akitôl viszolygok és tudom, hogy sokat ártott nekem és a hazámnak; kopogna,
zörögne, és azt mondaná: „Asszonyom, nyomomban vannak az üldözôim, meg akar-
nak lincselni. Könyörgöm, tessék elbujtatni.” Én biztos vagyok benne, hogy nem csak
én, de minden jóérzésû keresztény ember, elbújtatná. Mert akkor ô lenne az üldözött
és az irgalomra szoruló. Ha szomjas lenne, kapna vizet, de nem itatnám pezsgôvel.
Ha éhes lenne, kapna kenyeret, de nem tömnék bele kaviárt. De irgalmazni akkor,
amikor valaki a hatalomban van, és a gonoszat mûveli, nincs olyan erô, hogy egy tál-
ból cseresznyézzek vele. Mert ez viszont a keresztény méltóságom. Irgalom és mél-
tóság. Ebben a nagyon nehéz korban, ami most jövônkre várható, és oly nagy kock-
ázata van a létünknek, ha elveszítjük a reménységet, most sincs más támaszunk. Én
csak azt tudom mondani, a kicsinyhitûségen belül legfôképpen, hogy „Miért féltek
kicsinyhitûek?” És utána azt az ígéretet, ami az egyetlen ígéret, ami biztos, hogy való-
ság is, hogy „Én veletek vagyok a világ végezetéig”, és a világnak nincs vége. A mi
édes hazánknak sem, önöknek sem, Egyikünknek sem. Együtt legyünk halál után. És
ahogyan JánosPál mondta, hogy talán nem is arról van szó, hogy elöl akarunk menni
a kereszttel, hanem arról, hogy a keresztet viselô Krisztus mögött vigye mindenki a
maga keresztjét. Ez a dolgunk, nekünk, szegény kis széthulló, de még élô magya-
roknak. Köszönöm!                              

Az elôadást még több kérdés is követte, amelyekre választ kaptunk, majd az egyesület
házilag készített süteményekre, üdítôre és kötetlen beszélgetésre várta a résztve-
vôket. A kis állófogadással párhuzamosan Jókai Anna dedikálta a könyveit is az arra
váró érdeklôdôknek (Képünkön az írónô Alajos atyának ajánlja könyvét.) 

A belépés szokásainkhoz híven díjtalan volt. 
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ZARÁNDOKLATAINK, KIRÁNDULÁSOK
2008. április 26.

„Nézzétek, milyen kedves és jó, ha egyetértésben élnek a testvérek!“ 
kiált fel a zsoltáros (l33 1)
Valóban szép és jó! Ahhoz, hogy egy plébániai közösségben ez kialakuljon, szükség

van egymás megismerésére és a testvéri szeretetre. Ezt segítik elô és mélyítik el a
közös zarándoklatok, illetve a zarándoklattal egybekötött kirándulások.

Minden évben örömteli szívvel várjuk, hogy a Szent Gellért Plébánia és az Ôrmezôi
Morus Szent Tamás Egyesület szervezésében két alkalommal – tavasszal és ôsszel –
közös zarándoklaton, illetve zarándoklattal egybekötött kiránduláson vehessünk
részt.

Idén április 26-án keltünk útra, úticél: Veszprém –Tihany.
Reggel 7 órakor indultunk a Szent Gellért Plébánia elôl. Alajos atya most is elkészítette

a képekkel gazdagon illusztrált ismertetô füzetet. Amint kiértünk a városból,
imádkoztunk: – Szívünk elsô gondolata Istenhez szállt fel, hogy maradjon velünk.
Kértük a Szûzanyát, hogy oltalmazzon minden bajtól, és a kísértésben el ne hagyjon.
– Imádkoztunk az Ôrangyalhoz. – Kértük Isten áldását a zarándokútra indulóknak.
Rövid szünet után gyakoroltuk a szentmise énekeit, majd elimádkoztuk a rózsafüzért
a Világosság titkaival. Minden tized után 1-1 éneket énekeltünk a Boldogságos Szûz
Máriához. Így lélekben felkészülve, érkeztünk a nap elsô állomására: Veszprémbe. A
buszról leszállva elsô utunk a Városkapun keresztül Isten házához, a Szent Mihály
Székesegyházhoz vezetett, ahol Alajos atya ünnepi szentmisét tartott. Prédikációjá-
ban ismertette Boldog Gizella életét, akit 996-ban adtak össze Istvánnal. Gizella
nagyon szépen varrt és hímzett, a magyar koronázó palást az ô keze munkája. Példás
feleség volt. Kölcsönös nagyrabecsülés, gyengéd megértés és gyengéd tapintat jelle-
mezte a házastársak egymáshoz való viszonyát, valamint a mindhalálig tartó hûség.
De mit jelent a hûség a házasságban? Csupán annyit, hogy nem teremtünk kapcso-
latot mással? Ez a passzív magatartás: nem csinálok semmit. A házastársi hûség
ennél sokkal többet jelent: tevékeny szeretetet. A jó házassághoz szükséges a házas-
társak közötti szerelem, szeretet, kölcsönös egyetértés. Nem igaz, hogy idôvel
megszûnik a szerelem és csak a szeretet marad meg. Nem, nem szabad, hogy így le-
gyen! Amelyik házasságban megszûnik a szerelem, vége a jó kapcsolatnak. Igenis
kell, hogy megmaradjon a szerelem 20, 30, 50, sôt 80 éves korban és azon túl is.
Éreztetni kell házastársunkkal milyen jó, hogy van, és késôbb, idôs korban is elmon-
dani: köszönöm, hogy mellettem vagy, ha újból fiatal lennék, csak téged válasz-
tanálak. 

A szentmise után megnéztük Boldog Gizella királyné ereklyéjét, és kértük segítségét.
(Az ereklyét 1996. óta ôrzi a Székesegyház.) 

Átmentünk az Érseki Palotába. Ez a város egyik legszebb épülete, mely az egykori kirá-
lynéi kastély és a korábbi Acsádi palota helyén, Fellner Jakab irányításával épült
1776-ban. Az épület díszes homlokzatán a Koller család címere díszlik, emlékeztetve
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arra, hogy Koller Ignác püspök megrendelésére készült el a palota. Egy kedves pa-
lotai dolgozó vezetett végig a termeken, ahol több értékes festmény és mûtárgy van.
Ezek közül kiemelkednek Johann I. Cymbal által készített freskók. A látogatás végén
bementünk az érseki kápolnába, ahol közösen imádkoztunk hazánkért, egyház-
községünkért, családtagjainkért. Végül elénekeltük „Óh Nagyasszony....“ éneket és
könyörögve kértük a Szûzanyát: „Szállj közénk és sírj te is velünk, vigasztald, és
mentsd meg nemzetünk!“ 

Az Érseki Palotából visszamentünk a Székesegyházba, és meghallgattuk a templom
történetét. A Várfalról gyönyörû kilátás nyílt az egész városra. Itt áll Szent István és
Boldog Gizella szobra. Az erôs szél miatt nem sok idôt töltöttünk itt. Visszatérve a
buszhoz folytattuk utunkat.

Alajos atya kellemes meglepetést tartogatott számunkra. Bejelentette, hogy Csopa-
kon egy kedves testvérünk, Zsombor Anikó vár a nyaralójában, hogy ott kényelmesen,
az általunk hozott ebédet elfogyasszuk. Anikó a kertkapuban várta a társaságot. A
kerti asztalokat szépen megterítette. Anikó házi süteménnyel, borral és kávéval kínált
bennünket. Az ebédet jó hangulatban elfogyasztottuk. A mintegy egy órányi pihenô
után megköszöntük Anikónak a fáradságát, kedves vendégszeretetét és elindultunk
Tihanyba. 

A tihanyi Bencés monostort I. András király (1046-1060) 1055-ben alapította, Szent
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Ányos és Szûz Mária tiszteletére. Az alapító királyt itt temették el 1060-ban. A
kolostor alapító oklevele a legrégebbi, eredeti formájában fennmaradt Magyarországi
oklevél. A Tihanyi Apátságban Korzenszky Richárd atya fogadott. Felmentünk a szem-
inárium elôadótermébe, és ott vetítéssel egybekötve ismertette a Tihanyi Apátság
történetét. Az elôadás kezdetén Nemes Nagy Ágnes versébôl idézett: 

„Engedj, zászlórúd! 
Mért markolsz vissza a széltôl?
Rongy lennél nélkülem, 
Így lobogó, lobogó!“ 

Igen, ahogy a zászlórúd erôsen markolja a lobogót, nehogy ronggyá váljék, nekünk,
keresztény hívô embereknek is kell egy biztos pont, amely szilárdan tart minket. – Ez
Jézus Krisztus! Ha nem kapaszkodunk belé, ha nem követjük ôt, nélküle a szél ide-
oda vetne minket, ronggyá válnánk, így viszont maradunk lobogó lobogók. Külön
kiemelte, hogy a Tihanyi Apátság mindig is a béke szigete volt, és ma is az. Itt mindig
békességben éltek a különbözô felekezetû emberek. A 33. zsoltár szavaival bocsá-
tott el minket: „Keresd a békét és járj utána“. 

Az elôadás végén lementünk az altemplomba, mely eredetileg királyi temetkezési he-
lyül szolgált. Itt helyezték nyugalomra I. Andrást és fiát, Dávid herceget. Megnéztük
az alagsorban lévô kiállítást. Ismét egy óraszabadidôt kaptunk. A társaság szétszé-
ledt, de bárhol is jártunk, egy biztos ponton találkoztunk: a keresztúton. Egyénileg
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jártuk végig és elmélkedtünk Jézus Krisztus kínszenvedésén, kereszthalálán. Milyen
végtelen az a szeretet és jóság, amely ennyi szenvedést és áldozatot vállalt értünk,
bûnös emberekért, a mi üdvösségünkért. 

Hazafelé hálaadásul a szép útért és sok lelki élményért, elimádkoztuk a Loretói Litá-
niát, majd csendben folytattuk utunkat. Budapestre érve Alajos atya megköszönte az
autóbusz vezetôjének a biztonságos, nyugodt vezetést, mi pedig Alajos atyának a
zarándoklat elôkészítését és vezetését, abban a reményben, hogy még sok-sok éven
át együtt zarándokolhassunk.

Lukácsa Gézáné

„Legyetek követôim, ahogy én Krisztus követôje vagyok. (1Kor 11,1)
A Szent Gellért Plébánia és az Ôrmezôi Morus Szent Tamás Egyesület szervezésében

2008. október 11-én Sopronba és környékére zarándokoltunk. Zarándokutunknak az
adott különös jelentôséget, hogy XVI. Benedek pápa jubileumi Szent Pál évet hirde-
tett meg 2008. április 28-tól 2009. április 29-ig, az apostol születésének 2000. évfor-
dulója alkalmából. Reggel 7 órakor indultunk a plébánia elôl. A zarándoklaton részt
vett Kelemen Imre diakónus, aki a plébánián tölti gyakorlati idejét. Amíg a városban ha-
ladtunk, kiosztottuk a Hozsanna imakönyveket és az Alajos atya által készített, szí-
nes képekkel illusztrált füzetet. Ez a kiadvány nemcsak felkészülésünket biztosította
a zarándoklatra, hanem szép emlékként ôrizzük nem csak a szekrényünkben, hanem
a szívünkben is. A várost elhagyva imádkoztunk: Isten áldását kértük az úton levôkre. 

Alajos atya a füzetbôl felolvasta a Szentatya fô gondolatait a Szent Pál évet meghirde-
tô beszédébôl, melyet nagyon röviden ismertetek: 

1. Szent Pál apostoli küldetésének sikere a Krisztusnak való teljes és maradéktalan
önátadásból fakadt. Ahogyan a kezdetek idején, úgy most is szüksége van az Egy-
háznak olyan tanúkra, akik készek önmagukat is feláldozni. Olyan tanúkra és
mártírokra, mint Szent Pál. 

2. Szent Pál harmóniában látta az emberi bölcsességet és a krisztusi örömhírt, aho-
gyan harmóniában látta a hitet és a hitbôl fakadó cselekedeteket is.

3. Szent Pál rengeteget tett azért, hogy az evangélium jó hírét elvigye minden népnek,
és szüntelenül fáradozott a keresztények egységéért és egyetértéséért. Ô segítsen
minket Krisztus misztikus Teste teljes egységének alázatos és ôszinte keresésében. 

Alajos atya, mint jó pásztor – tudásunkat gyarapítva – ismertette a mai ünnep erede-
tét: VII. Pius pápa (1800-1823) Napóleon bukása után (1814) kiszabadult francia
fogságából és visszatérhetett Rómába. A Szentatya örömében és hálából elrendelte
Máriának, a Keresztények Segítségének ünnepét május 24-én, de a Loretoi litánia
fohászaiban már 1571 óta szerepel. Kevesen tudják, hogy ennek magyar vonatko-
zása is van: A Szentatyát, VII. Pius pápát magyar huszárok kísérték az Örök Városba.
Horváth N. János kapitány a saját dolmányát terítette a hidegben reszketô, 72 éves
pápára. Erre a napra emlékezve a Sándor Huszárok Klubja Nemesvámosról 2002.
tavaszán névadójuk tiszteletére emlékúttal emlékezett meg. 25 nap lovaglás után ér-
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keztek meg az olasz fôvárosba, ahol részt vettek a pápai audiencián. Ôszentségének,
II. János Pál pápának ajándékot adtak át. 

Máriának, mint a Keresztények segítségének tisztelete már ott volt Árpád-házi királya-
ink – ha szabad így mondani – génjeiben is. Ezért hímezték zászlóinkra, verették
pénzeinkre a Boldogasszony képét. A nándorfehérvári diadalt (1456) Kapisztrán
Szent János és Hunyadi János egyértelmûen a rózsafüzér erejének, Mária közben-
járásának tulajdonították. – A XVI. században Szent V. Pius pápa (1566-1572) a ró-
zsafüzért imádkozva sugallatban értesült arról, hogy a keresztény flotta megsem-
misítô vereséget mért Lepantonál (1571. X. 7.) az Ali pasa parancsnokolta török flot-
tára, és elrendelte minden év október 7-én „Mária, Rózsafüzér Királynôje“ napjának
megünneplését. Boldog XI. Ince pápa (1676-1689) egész életében azon fáradozott,
hogy Ausztria és Magyarország megszabaduljon a pogány török uralomtól. Rómából
egy zászlót küldött Budára a következô felirattal: „Budát a Szent Szûz segíti meg!“
Imádságával és nem kevés anyagi áldozattal segítette a védôket. Amikor 1683 IX.
12.-én felszabadult Buda, a gyôzelem emlékére elrendelte Szûz Mária nevének ünne-
pét. A hálás magyar nép Buda visszafoglalásának 250. évfordulója alkalmából 1936-
ban avatta fel a Budai Várban Damkó Józsefnek XI. Ince pápát ábrázoló szobrát. 

Az ismertetô után rövid szünetet tartottunk, majd elimádkoztuk a Dicsôséges Szent-
olvasót. Az egyes titkok között Mária énekeket énekeltünk. Alajos atya a szentmisére
a szentek ünnepére olyan szenténekeket tanít meg, amit eddig nem ismertünk. Most
két éneket tanultunk: Egyik: „Két oszlopa igazságnak, Két csillaga e világnak, Imád-
játok Istent értünk, Péter és Pál....“, a mások „Pál apostol ünnepnapján hívek énekel-
jetek,....“ és a refrén: „Szent Pál, ó, légy velünk, pártfogónk, mesterünk, veled együtt
örvendjünk!“

10 órakor megérkeztünk zarándokutunk elsô állomására, Nagycenkre. A gyönyörû
parkban lévô kastélyban Széchenyi István életével foglalkozó kiállítás van. A gyûjte-
mény a legnagyobb az országban, amely egy történelmi személynek állít emléket. A
múzeum fôépületében, a földszinten életének emlékeit állították ki, az emeleti ter-
mekben közéleti munkásságát, gazdasági tevékenységét, mûszaki alkotásait szem-
lélhetjük meg. A nagyteremben látható a kastély megmaradt egyetlen rokokó kály-
hája, a falakon pedig neves mûvészek Széchenyi Istvánt és a család más tagjait ábrá-
zoló festményei láthatók. Bár a zarándokok többsége már többször járt itt, mindig
nagy tisztelettel lépünk be a kastélyba. Alajos atya magnófelvételrôl ismertette az
egyes termekben kiállított anyagot. Széchenyi Istvánt nem hiába nevezték – és ne-
vezzük ma is – a legnagyobb magyarnak. Nagyon sokat tett hazánk gazdasági és kul-
turális felvirágoztatásáért, saját vagyonának felhasználásával. Tevékenyen részt vett
a politikai életben is. A kastélyból a község középpontjában álló Szent Istvánról el-
nevezett plébániatemplomba mentünk. A templom terveinek elkészítésével
Széchenyi Ybl Miklóst bízta meg, de halála miatt már nem láthatta a templomot. 

A háromajtós román stílushoz igazodó kapuzata fölött a Széchenyiek sasok tartotta
címere látható, amelyet a család jelmondata vesz körül: „Si Deus pro nobis, quis
contra nos“ (Ha Isten velünk, ki ellenünk.) A plébániatemplom mögött – balra – he-

27M o r u s  T a m á s  n a p j a ,  2 0 0 8 .  j ú n i u s  1 3 .

morus09.qxd  1/26/09  09:13  Page 27



lyezkedik el a községi temetô, amelynek közepén áll a Széchenyi Mauzóleum, a
Széchenyi család temetkezési helyéül szolgáló sírbolt. A kápolna oltárképét Hess
Mihály egri festômûvész festette (Krisztus mennybemenetele). A lejárati lépcsô felett
ez olvasható: „Voltunk, mint ti, lesztek, mint mi: por és hamu“. Meghallgattuk az ide-
genvezetô bôséges tájékoztatását, közösen elénekeltük a himnuszt. Felszálltunk az
autóbuszra, és elindultunk zarándokutunk következô állomására: Hidegségbe. 

A Hidegség az Ikva medencéhez tartozik. Nevét a „Dézsma pincében“ található hideg
vizû forrásról kapta. Kiemelkedô jelentôségû mûemléke a falu feletti dombon álló
Szent András templom, amelynek XIII. századi körkápolnájában korabeli freskók

találhatók. Az ünnepi szentmisét ebben a templomban mutatta be Alajos atya. Pré-
dikációja valamennyiünket magával ragadott, és elôsegítette, hogy jobban megért-
sük Szent Pál személyiségét. Szent Pál élete és tanítása valamennyiünket Krisztus
követésére hív. Ma, amikor annyira hangsúlyossá vált az egyén megismételhetetlen-
sége, egyedisége (bevállalom magam), merésznek tûnik mérceként állítani egy pél-
daképet. Ellentmondás ugyanis, hogy épp a mai világ kívánja a példaképeket. De mi-
lyeneket? A páli üzenet gyökere: „Elfelejtem, ami mögöttem van, és nekilendülök
annak, ami elôttem van, futok a kitûzött cél felé ....jutalomért.“ (Fil 3,13) Nem csak a
futás a lényeges, hanem az is, hogy a futónak célja is legyen, és azt el is érje. Mindig
elôre futni anélkül, hogy felelevenítenénk a múltat, vagy az elmúlt helyzetekbe ka-
paszkodva élni. (A nosztalgia kevés. Ma engem ide küldött Isten, itt kell helytállnom.)
Pál megértette: Jézus nem azért jött, hogy újraépítse a múltat, hanem, hogy új te-
remtménnyé tegyen minket.“Amit elértünk, abban tartsunk ki.“ (Fil 3,16) Minden
nagy ember, aki az élet területén elér valami nagyot, tudja ki ô, mit akar és miért.
Szent Pál életében öt szempontot emelt ki Alajos atya: 

1. Önazonosság 
• Tudja honnan származik: elôkelô és híres városban született, Ábrahám leszárma-

zottjának tartja magát, azonfelül farizeusi családhoz tartozik. 
• Elismeri korlátait: húsból van, a bûnnek alávetett, annak ellenére, hogy Isten ke-

gyelme túláradt benne. 
• Méltatlanság: üldözte Krisztus egyházát. Becsülettel teljesítette a szolgálatot. 

28 Õ r m e z õ i  M ó r u s  S z e n t  T a m á s  E g y e s ü l e t

morus09.qxd  1/26/09  09:13  Page 28



• Tudja, hogy különleges megbízást kapott: már anyja méhében kiválasztotta Isten
az evangélium számára. 

• Tudatában van jó tulajdonságainak, de elfogadja, hogy fizikai megjelenése sok kí-
vánnivalót hagy maga után. 

• Végül így foglalja össze: „Isten kegyelmébôl vagyok az, ami vagyok, s rám árasz-
tott kegyelme meddô nem maradt. Többet fáradtam mindnyájuknál. „(1 Kor
15,10) Számunkra üzenet: Önmagunk elfogadása nélkül nem élhetünk egészséges
életet. „ne tartsd magad többre annál, amennyi vagy, s így nem fogsz csalódni...“
(Róm 12,3) 

2. Isten tervének átlátása
„Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön és eljusson az igazság ismereté-
re.“ (Tim 2,4) Ez minden faji, idôbeli és földrajzi korlátot átlép. Az én feladatom „Itt
és most“ szól, ahol élek és mindenki felé. 

3. Egyetlen cél.: „Fussunk kitartással...szegezzük tekintetünket...Jézusra.“ (Zs 12-1,2)
Húsz évvel megtérése után így ír: „Krisztus ugyanis nem azért küldött engem, hogy
kereszteljek, hanem, hogy az evangéliumot hirdessem....(1 Kor 1,17) Késôbb már
határozott parancs: „Jaj nekem, ha nem hirdetem az evangéliumot.“ (1 Kor 9,16). Az
efezusi vezetôknek ezt írja: „Feladatom, melyet Urunk, Jézus bízott rám, hogy
tanúságot tegyek az Isten kegyelmét hirdetô evangéliumról.“ (ApCsel 20,24) Dio-
medon katona a maratoni csata után (Kr.e. 490-ben) 42,2 km-t futott pihenés nél-
kül csak azért, hogy felkiálthasson: „Nikosz, Nikosz!“ „Gyôzelem, Gyôzelem!“, és
holtan esett össze Athén fôterén. 550 évvel késôbb Pál is elfut mindenhová az
Örömhírt kiáltva: „Khairosz, Khairosz!“ Kegyelem, Kegyelem! Pál üzenete: Isten min-
den embernek ingyenesen ajánlja fel a megváltást, különösen a bûnösöknek. 

4. Indíték: Életem Krisztus. Ahogy minden országnak megvan a maga zászlaja, mely-
ben a színek és a jelképek kifejezik egy nép lelkületét, történelmét, ideáljait. Pál
szlogenje: Az én életem Krisztus. (Fil 1,21) A tarziszi Pált megragadta a damaszkuszi
úton megjelent Názáreti Jézus alakja. Teljesen beleszeretett abba, akinek életre-
halálra szóló háborút üzent. Ez a Jézus a keresztre feszített: „Nem akarok másról
tudni köztetek, mint Jézus Krisztusról, a megfeszítettrôl...(1 Kor 2,2) Pált az ragadta
meg, hogy létezik egy személy, aki halálra adta magát érte, pontosabban helyette.
Nem tud ellenállni ekkora szeretetnek és fenntartások nélkül válaszol. A filippieket
nagyon kéri: „Legyen ugyanaz az érzület bennetek, mint Krisztusban,“ A korinthusi-
aknak pedig így ír: „Legyetek Krisztus jó illata.“ 

5. Állhatatosság: lényege az állóképesség. Pál kitartó a munkájában. Az a fontos, hogy
végigfussa a pályát. Semmi sem tartja vissza célja elérésében. Isten kegyelmébôl
kívánom mindnyájunknak, hogy a pályát – Szent Pál lelkületével és közbenjárására
– végigfussuk, hogy elnyerjük az örök élet hervadhatatlan koszorúját. 

A szentmise után a plébános atya ismertette a templom történetét, majd közösen be-
mentünk a rotunda fôteréhez csatlakozó apszisba, amelynek patkó alaprajzú terét
144 cm-es sugárral szerkesztették. Az apszis boltozatán középütt Krisztus alakja
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látható mandula formájú keretben. Ôt az evangélisták szimbolikus alakjai veszik kö-
rül: Lukács ökör, Márk oroszlán, János sas, Máté pedig angyal formájában. A kupo-
lafestményt az alsó szakaszon emelt ívû díszítôsor támasztja alá. Az apszis középsô
zónájában a tizenkét apostolt emelt ívû árkádban ábrázolták Egyesek szerint a
kupolában látható Krisztus az apostolok szeme láttára az égbe távozik, vagy a feltá-
madás után jelenik meg. Ezt a négy evangélista hitelesíti. Zarándokutunk következô
állomása a „Leghûségesebb Város“, Sopron volt. A Belváros Fô terén Alajos atya
ismertette a város történetét. Itt található a városháza, amely az 1896-os millenium-
ra épült, a vele szemben álló Storno ház páratlan gyûjteménye révén a város egyik
leghíresebb épülete. Falai között egykor Mátyás király is megszállt. Bementünk a
Kecske templomba, amely a XVII. században koronázások és országgyûlések szín-
helyéül szolgált. A templom déli oldalához szabálytalan négyzet alakú, kétemeletes
kolostor csatlakozik. A templomot 1280-ban építették. A hatalmas, négyszögû
torony egyben a templom északi bejárata. A kapu fölött magas, élein kúszólevéllel,
csúcsán keresztrózsával díszített oromzat. E fölött levô címerpajzsban kecske, csú-
csán kecskefejes sisakdísz. A templombelsô háromhajós csarnok és a nyolcszög öt
oldalával záruló szentély terébôl áll. A déli gyámkövön ruhás, szárnyas angyal, jobb-
jával kecskebak nyakát fogja, a kecske szakállas feje az angyal karja felett tûnik elô.
A kôszószék nyolcszög alakú mellvédjét egyszerû gótikus vakrács díszíti, homlok-
falán kétoldalt szamárhátíves fülke. Helyi hagyomány szerint Kapisztrán János prédi-
kált e szószékrôl. A Szentháromság szobor a magyar barokk szobrászat kiemelkedô
alkotása.

A templomból kijövet felmentünk a Tûztoronyba, melynek déli oldalán található a Hû-
ségkapu, mely az 1921-es népszavazás emlékét idézi fel. Az idôjárás kedvezett
nekünk, és a Tûztoronyban gyönyörködtünk a szép kilátásban. Közös programjaink
véget értek, mintegy másfél órás szabad idô következett. Sokan bementünk a Szent
György templomba. Megnéztük a csodálatos freskókat, majd rövid hálaadó ima után
rövid sétára indultunk, általában 4-6 fôs csoportokban. A gyülekezô után felszálltunk
az autóbuszra és elindultunk Budapestre. Fáradtan, de testileg-lelkileg felüdülve foly-
tattuk utunkat. Az autópályára érve már némileg kipihentük magunkat. Hálaadásunk
és köszönetünk jeléül elimádkoztuk a Szentolvasót a Világosság titkaival. Az egyes ti-
zedek között szenténekeket énekeltünk. Budapest felé közeledve, illetve a városba
érkezéskor Alajos atya megköszönte autóbuszvezetônknek a pontos, balesetmentes
vezetést. Végül, de nem utolsósorban mi is megköszöntük Alajos atya igen körülte-
kintô, de sok fáradsággal járó munkáját a zarándoklat elôkészítésében és vezetésé-
ben. Kértük Isten áldását.

Lukácsa Gézáné
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ÔRMEZÔ ÜNNEPE

A már hagyománnyá vált Ôrmezô Ünnepén ismét részt vettünk, ezúttal a Vöröskereszt
szervezetével közös sátorban kaptunk helyet. Folytattuk egyesületünk és a program-
jaink megismertetését, toboroztunk az októberre tervezett jubileumi ünnepségünkre,
lelkes önkénteseink beszélgetésre és kis aprósüteményre várták a járókelôket.  

Nagy sikere volt ismét a tombolának, ahol kisebb-nagyobb dísztárgyakat, kegytár-
gyakat lehetett nyerni, s amelynek bevételét ezúttal is a karácsonyi szeretetcso-
magok fedezetéhez tettük hozzá. 

15 ÉVES A MORUS
Az egyesület alapításának gondolta 1992 végén felmerült, de az alapító okirat végleges

megszövegezésére és aláírására csak 1993. február 26-án került sor.  
Már a 2007. évben is napirenden volt a 15. év méltó megünneplése, ám az akkori ala-

pítók felkutatása, megszólítása és az emlékek összegyûjtése a 2008. év elején, a feb-
ruári közgyûlés után indult. A lassan gyûlô emlékek és tárgyi „leletek” közös kiad-
ványba rendezése ennek a beszámolónak az írásával párhuzamosan zajlik, s megjele-
nésük is egy idôben történik majd. Mint egymást ölelô fahasábok, nem léteznek
egymás nélkül, a 2008. év krónikája része lesz a 15 évrôl szóló összefoglalónak, s
ugyanakkor hivatkozunk is arra. Így itt most nem térünk ki a szervezet alapítását és
sorsát meghatározó jelentôsebb személyekre és momentumokra, de beszámolunk
az emlékünnepségrôl, amellyel magunkat és a közösséget ünnepeltük 2008. október
3-án. 

Az est elôkészítése során meghívót küldtünk valamennyi alapító tagunknak, korábbi
tisztségviselônknek, a megalakulást valamilyen módon segítô pártolónknak, elôadá-
saink szereplôinek, egyházi méltóságoknak, stb. Többen kimentették magukat be-
tegség vagy más fontos elfoglaltságuk miatt, de nem mulasztották el, hogy gratulál-
janak, s jókívánságaikat küldjék a Morus egész tagságának. Így kaptunk üdvözletet
Jókai Annától, Eperjes Károlytól, Csaba testvértôl, dr. Bábel Balázs Kalocsa-Kecskeméti
érsektôl, Róna Gábor jezsuita atyától, Brückner Ákos ciszterci atyától, Hankovszky Miklós
atyától, Csányi Tamás karnagytól. 

Eljöttek és szeretettel felléptek a Weiner képviseletében Héra András és egy ifjú trom-
bitás, Pálfalvi Tamás, a táncosaink Martonvásárról – akik maguk is nagy évforduló
elôtt állnak, hisz ôk 2009-ben lesznek 30 évesek! A Martonvásári Százszorszép
együttes 2006-ban „kiváló Együttes” lett, ezúttal Békés megye eleki román táncaiból
adott ízelítôt. A saját koreográfiával 2008. májusában az Országos Kamara Tanul-
mányi Versenyen Sopronban elsô helyezést nyertek. (ld. még a Morus Napnál írot-
takat is)    

A mûsort a korábbi elnökök és jelenlévô alapítók panelbeszélgetése gazdagította
Forgács Alajos plébános úr moderálásával. Új színfolt volt a nézôkbôl alakított csa-
patok szellemi vetélkedôje, amelynek keretében korábbi események fényképébôl ké-
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szített kirakós játékkal (képünkön a csapatok munka közben), totóval és villámkér-
désekkel kellett megbirkózni, állításokról eldönteni, hogy azok igazak-e vagy ha-
misak. A kérdések megválaszolásában – vagy épp a félrevezetésben – a plébános úr,
Lukácsa Zsuzsa és Nagy Ádám segédkeztek. A csapatok könyvutalványokat nyertek,
amelyeket fel is ajánlottak a tordasi mûvészeti iskola könyvtára számára.  

Képek 3 db egymás mellé Morus 15 1es csapat, 2es csapat, 3as csapat
Végül nem maradt el a Morus hagyományos süti-büféje, amelynek most is akkora

sikere volt, mint máskor.
Köszönettel tartozunk ismét a Közösségi Háznak, hogy biztosította a helyszínt, és

mindazoknak, akik felléptek vagy más módon közremûködtek a közös ünneplés sike-
rének érdekében.

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK
Az idei csíksomlyói búcsúra is utazott néhány társunk, Cselikovics Jánosné írt egy rövid

beszámolót az útról: 
„2008. május 8-án indultunk el dr. Végh Edittel Csíksomlyóra a pünkösdi búcsúba. Nem

volt biztos a lehetôségünk csikszeredai asszonytársainkkal való találkozásra, ezért
abban állapodtunk meg, hogy akkor jelentkezünk náluk, amikor pénteken este
elfoglaljuk a szállásunkat. Telefonon jelentkeztünk, hogy a Jakab Antal Házban va-
gyunk elszállásolva: Megbeszéltük Bartus Icával, Gego Magdussal, Holló Judittal és Pál
Évával, hogy csatlakozunk hozzájuk a templom elôtt, így együtt megyünk fel a nye-
regbe azzal a Keresztaljával, ahová ôk is tartoznak. 

Edittel a szobánkba érve vettük észre, hogy azt a csomagot az elôzô napi szállásunkon
hagytuk, amiben a számukra hozott ajándékok vannak. Nagyon kellemetlenül érez-
tük magunkat emiatt, de az az esemény, amiért eljöttünk mindent kisöpört belôlünk.
Egy szentmisén vettünk részt még este Babba Mária szobra elôtt. A búcsú elôtt esett
az esô és kellemetlen volt az idôjárás, de reménykedtünk, hogy a nyeregben minden
rendben lesz. Bár Edit rosszul érezte magát, imáink és barátaink segítségével felju-
tottunk. Az élményrôl nem tudok beszámolni, azt csak megélni lehet. 

Nagy örömünkre, hogy megint eljutottunk a magyarság közös imájának helyére, még
a lefelé menetelés is sikeres volt. Szállodánkban együtt töltöttünk pár órát baráta-
inkkal, akikkel az elmúlt évrôl beszélgettünk, és elmondták, hogy nekik is milyen
programjaik voltak. Sajnos egyik közösség sem tartozik azok közé, akik nagy anyagi
forrással rendelkeznek, ezért semmi közös eseményben nem tudtunk megállapodni.
Nagyon komoly barátság lakik bennük, mert a mi szállásunk a búcsújáróhely mellett
volt, és ôk még egyszer feljöttek a városból hozzánk, ami kb. négy km-es gyalogút.
Örültünk egymásnak, és megbeszéltük, hogy tudjuk az elhagyott ajándékot is eljut-
tatni. Nekünk is hoztak megemlékezést, és – hogy ne haljunk éhen – még enni is. 

A Márton Áron Katolikus Nôegylet tagjai kisebb létszámmal, de nagyon sok olyan te-
vékenységgel vállalnak részt egyházuk életében, amelyeket mi csak irigyelhetünk
tôlük.”
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A KARITÁSZ ÉS A PLÉBÁNIA HÍREI
Január: Összegyûjtöttük Ôrmezôn a lakásszentelésre vonatkozó kéréseket és továb-

bítottuk a plébániára; 
Ôrmezôn vízszentelés volt. A szentmise után a hívek szenteltvizet vihettek haza. 
Február 2.: Részt vettünk a plébániai farsangon. Süteménnyel és tombolatárgyakkal

járultunk hozzá a jó hangulathoz. 
Március 1.: Erdô Péter bíboros úr az elsôszombati rózsafüzér imádságot templo-

munkban tartotta. Részt vettünk a közös imán és az azt követô szentmisén. 
Április 26.: A Szent Gellért Plébániával közösen szervezett zarándoklatra utaztunk

(errôl korábban részletesen beszámoltunk) 
Május 25.: A plébánia kertjében felállítottuk oltárunkat, és részt vettünk az Úrnapi

körmeneten.
Június 14.: Esztergomba utaztunk Rajk János diakónus pappá szentelésének

ünnepére; 
22-én Rajk János atya Ôrmezôn újmisét mutatott be, és híveinket elsômisés áldásban

részesítette. A Boldogságos Szûz Mária oltalmazza és vezesse, hogy hû szolga és jó
pásztor legyen. 

Július. 6.: Gayer László atya Ôrmezôn újmisét mutatott be, és híveinket újmisés áldás-
ban részesítette. Adja meg neki a mindenható Isten, hogy élete végéig hû szolga és
jó pásztor legyen.  

Szeptember 28.: Tevékenyen részt vettünk a Szent Gellért búcsú elôkészítésében és
lebonyolításában. 

Október 11.: A Szent Gellért plébániával közösen zarándokutat szerveztünk
Sopronba és környékérre.  

25.: Részt vettünk a pákozdi Doni Emlékmûnél tartott szentmisén. 
November: 23.: Szent Erzsébetre emlékezve Alajos atya Ôrmezôn megáldotta a

Szent Erzsébet kenyereket, amelyeket – térítés ellenében – megkaptak a hívek. Ezen
kívül a plébániai Karitász megvendégelte az idôs testvéreket. Az elôkészítésben és a
lebonyolításban tevékenyen részt vettünk.

KÜLSÔ KAPCSOLATAINK
A kapcsolatok ápolása címén leginkább a más civil szervezetekkel vagy az ôrmezôi

intézményekkel felmerülô közös akciókról, együttmûködésekrôl számolhatunk be.
Régóta tart, hogy meghívjuk egymást rendezvényeinkre a Szentimrevárosi Egyesület-

tel. Az idén ôk arra szánták el magukat, hogy a hasonló küldetésû és értékrendû ke-
rületi szervezetekkel szorosabbra fûzzék a kapcsolatokat. Meghívót kaptunk a
júniusi, majd a júliusi rendezvényükre, választmányi ülésükre, amelyek témája – egye-
bek közt – az együttmûködés mikéntje volt. Elterveztük, hogy a három-négy együtt-
mûködô egyesület rendszeresen megküldené egymásnak a következô havi prog-
ramját, és az egyesületek az összes programot rövid formában meghirdetnék tag-
ságuk számára. Néhány, szélesebb nyilvánosságnak szánt programot pedig egy kö-
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zös fórumon pl. „ Keresztény egyesületek programjai“ címszó alatt közösen és rend-
szeresen megjelentetnénk a kerületi médiában.

Így kaptunk hírt az Értékmegôrzôk Szentimrevárosi Egyesületétôl az októberi film-
vetítésükre, vagy Albertfalváról a Szent Mihály-napi búcsú rendezvényeire.

Szintén sok éve – pontosan 2001 óta tartunk rendszeres megemlékezést a Menyecske
utcai Általános Iskola kertjében álló kopjafánál, amely civil kezdeményezésként
emeltetett az Ôrmezôi Közakarat Egyesülettel, s mostanában a lakótelep oktatási és
kulturális intézményeinek, egyházi vezetôk közös emlékhelyévé vált. Minden évben
Gellért nap táján – s így az idén is – beszédekkel és ünnepi mûsorral emlékezünk
Szent Gellért püspökre, aki „1046. szeptember 24-én, mártírhalálának napján itt vonult át
a pesti révhez András herceg fogadására”

Az Ôrmezôi Közösségi Házhoz is számos szál fûzi már egyesületünket. A vasárnapi
szentmisék és a Morus Nap mellett immár rendszeres rovatot kaptunk kiadványuk-
ban, az Ôrmezei Objektívben. Köszönet érte Preisinger Évának és lelkes csapatának, a
Közösségi Ház valamennyi munkatársának.

A legnagyobb horderejû, civileket érintô kezdeményezés februárban történt, amikor
Junghausz Rajmundtól kaptunk meghívót egy fórumra, amelynek célja a mikrokörnye-
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zetünket javító intézkedések lehetséges körének feltérképezése volt a lakótelep in-
tézményeinek, civil szervezetinek képviselôivel. A politikamentes kezdeményezés
egyik eredménye lett az ôrmezôi civil szervezetek 1%-os kampányának felkarolása és
megszervezése, aminek eredményeképp a Morus is jelentôsen növelhette bevételeit.
A keletkezô többletbôl 89.700 forinttal a kampányunkat támogató Neszmélyi úti
Óvoda számára vásárolhattunk gyermekágyakat, amelyet az óvodások novemberben
már birtokba is vehettek. Köszönjük az ötletes kezdeményezést és a szervezetek
összefogását, koordinálását!  

FORRÁSAINK, PÁLYÁZATOK
A 2007. év fô feladata volt a 15. évfordulóhoz forrást teremteni pályázatokon. Ez

Újbuda Önkormányzatának kulturális pályázatán sikerült, ahol a megemlékezésre és
az évforduló kapcsán tervezett kiadványunkra 300 000 forintot kaptunk. 

Az NCA Közép-magyarországi Regionális Kollégiumának mûködési célú pályázatán
300 000 forint támogatást nyertünk. Ez a két támogatónk fedezte a jelen kiadvány
szerkesztési és nyomtatási költségeit is, köszönet érte. 

Támogatóink 2007. évi személyi jövedelemadójának 1%-os felajánlásaiból 213.826 fo-
rintot kaptunk, ezt az összeget idén egyrészt – a már említett együttmûködés kere-
tében – a Neszmélyi úti óvodának ajánlottuk fel, másrészt pedig a karácsonyi szere-
tetcsomagok összeállításához és a kirándulás költségeinek fedezetére használtuk fel.
Ezúton is hálásan köszönjük mindazoknak a támogatását, akik éltek ezzel a lehetô-
séggel, és az Ôrmezôi Morus Szent Tamás Egyesületet tüntették ki gondoskodásuk-
kal! Kérjük Önöket, a továbbiakban is támogassák az Ôrmezôi Morus Szent Tamás
Egyesületet adójuk 1 %-ával, amelyet az egyesület adószámának feltüntetésével
adóbevallásuk melléklete segítségével juttathatnak el hozzánk. Adószámunk:
18056824-1-43

KARITATÍV TEVÉKENYSÉG
Tavaly ugyanitt arról számoltunk be, hogy támogatjuk Orbán Ferenc l6 éves szovátai ta-

nulót. Sajnos ôt Csaba testvér hazaküldte a szülôkhöz, állást szerzett neki, mert nem
tanult és a magatartása veszélyeztette a többi gyermeket. Helyette 2008. január l-tôl
Mihályko Tamás 7 éves máréfalvai kisfiú tanulását támogatjuk, aki nagyon szegény
szülôk gyermeke (apja alkoholista, csak az édesanyja dolgozik, ketten vannak test-
vérek). A napköziben való ellátásához járulunk hozzá havi 5.000 forinttal. Jó tanuló,
szorgalmas. Idén pünkösdkor kapott a Morus Tamás Egyesülettôl egy biciklit és isko-
lai hátizsákot. A napközi számára közös használatra küldtünk könyveket, DVD-t ma-
gyar történelmi filmmel, játékokat, cukorkát, gyümölcsöt, amit elosztottak, és egy
nagy csomag mosóport a napközinek. Tamás karácsonyra is kapott csomagot, ben-
ne melegítôt, sapkát, sálat, szaloncukrot, csokoládét, és egy levelet, amit Kiss Melitta
a parajdi sóbányában adott át neki személyesen. 
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Az Ôrmezôi Római Katolikus Közösség – melynek tagjai részben Morus tagok is, – két
gyermeket támogat az ún. „Keresztszülô programban” havonta 4 – 4.000 forinttal.
Mindketten Moldvában, Pusztinán élnek, ahol a magyar nyelv tanulását különórákkal
kell elsajátítaniuk, mert magyar nyelvû középiskolába készülnek. Kovács György 7. osz-
tályos és Cisu (Kis) Eduard 8. osztályos gyermek. Pünkösdkor mindkét család kapott
egy-egy nagy csomag mosóport, a gyermekek DVD-t, déli gyümölcsöt és könyveket.
Karácsonykor a Keresztszülô program vezetôi meghirdették, hogy minden moldvai
csángó gyermeknek lehet küldeni egy cipôs dobozba beleférô csomagot, ennek ke-
retében mindkét gyermek kapott csuklyás thermo felsôrészt, sálat, szaloncukrot,
csokoládét és egy-egy levelet. 

Külön köszönet Uri Jánosnénak és Porebszki Gézánénak, valamint családjaiknak, akik a
játékokat és könyveket küldték a program keretében. 

Szeretnénk folytatni ezt a vállalásunkat a 2009. évben is. A középiskolai tanulmányok
folytatásához csak részben tudunk majd hozzájárulni, mert az egy nagyobb összeget
jelent havonta, amit az egyesület egyedül nem vállalhat – ehhez önkéntes felajánlá-
sokat szívesen fogadunk és továbbítunk.

Nem maradt el a szûkebb környezetünk rászorulóinak megsegítése, húsvét és kará-
csony elôtt 43-43 szeretetcsomagot készítettünk és hordtunk szét a rászoruló csalá-
doknak és idôs egyedülálló lakótársainknak. A csomagokat a személyi jövedelemadó
1%-ból és a plébánia Karitász szervezetének adományából fedeztük, tartalmuk most
is hasznos, tartós élelmiszer és némi édesség volt. 

Újbuda Önkormányzatának vezetése az idén is véleményünket kérte a karácsonyi
támogatásaik lehetôleg minél igazságosabb célba juttatásához. Ezúttal 13 személy
támogatására tehettünk javaslatot, köszönjük az Önkormányzatnak a partnerséget
és a nemes szándékot.

ZÁRSZÓ
Búcsúzik a 2008. év, hogy átadja helyét a 2009.-nek. Egyesületünk nem búcsúzik,

büszkén tekint az elsô 15 évre, és kitartással, szeretettel várja mindazokat, akik csat-
lakozni, dolgozni szeretnének Ôrmezô mindennapjainak megszépítésén. 

Találkozzunk a szentmiséken, a hangversenyeken, a Morus Napon, írjanak nekünk a
morus@omszte.hu címre, kövessék a honlapunkon (www.omszte.hu) a történelmün-
ket!

Ôrmezô, 2009. január

Szeretettel
Az Ôrmezôi Morus Szent Tamás Egyesület
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