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Fehér barát Hargitafürdőn
Bátor Péter Botond számára sokat jelent az összetartó testvéri közösség

B A R A B Á S  H A J N A L

– Bátor Botond pálos atya tavaly volt 
ezüstmisés, ez egyfajta visszatekin-
tés is lehetett a hivatására. Mi von-
zotta a szerzetesi rendi életbe?
– 1986-ban érettségiztem a kecskeméti 
piarista gimnáziumban, majd ezt köve-
tően egy évig civil teológiát tanultam Bu-
dapesten. Akkoriban újdonságnak szá-
mított, hogy nemcsak a felszentelés előtt 
álló papok, hanem világi emberek is ta-
nulhattak teológiát. Egy év után a győri 
szemináriumba iratkoztam át, azonban 
a kommunizmus ideje alatt a teológiai 
főiskolát nem tekintették oktatási intéz-
ménynek, ezért másodéven elvittek ka-
tonának. Előtte is foglalkoztatott a szer-
zetesség, de igazából a katonaság ideje 
alatt fogalmazódott meg bennem, hogy 

szerzetes szeretnék lenni. A katonaság 
után visszatértem a győri szeminárium-
ba, a pálos szerzetesek rendjéről először 
Puskely Mária szerzetesekről szóló köny-
vében olvastam, többek között azt, hogy 
az egyetlen magyar alapítású rend, és 
ez is hozzájárult, hogy őket válasszam. 
Döntésemet az erősítette meg, hogy ami-
kor Pécsen személyesen találkoztam 
a pálosokkal, víg kedélyű, jó humorú 
embereket ismertem meg bennük, akik 
emellett komoly ájtatossággal, az Isten 
felé fordulással éltek, és annak ellenére 
sem adták fel, hogy börtönbe vetették 
őket és sokáig nem működhettek pap-
ként. A pálos rendbe 1990-ben léptem 
be, ekkor vettem fel a Botond nevet, örök 
fogadalmat pedig 1994-ben tettem, ekkor 
szenteltek pappá.

– A rendszerváltás idején milyen 
volt a pálos rend, és az azóta eltelt 

harminc évben változott-e? Ha igen, 
akkor miben? 
 – A rendszerváltáskor, amikor lehetővé 
vált, hogy újraalakuljon a rend, tíz-ti-
zenegy pálos szerzetes vett részt az új-
raindulásban, köztük én is. Akkoriban 
még a családom sem, és mások sem is-
merték nagyon a pálosokat, akkor nagy 
lelkesedéssel fogtunk hozzá a munká-
hoz, hogy jobban megismertessük ma-
gunkat, a pálosok szellemiségét, sok 
remény élt az idősebb szerzetesekben 
is, a régi világ nosztalgiája. Csakhogy a 
kommunizmus idején sokat tettek azért, 
hogy kioltsák a kereszténység lángját, 
akkor még nem gondoltuk, hogy meny-
nyire sikerült nekik. Harminc év távla-
tából már látjuk, hogy így volt. Annak 
idején tizenegy pálossal indult újra a 
rendünk, jelenleg pedig tizenkilencen 
vagyunk. Ez ahhoz képest kevés, hogy 
a kezdeteknél sokan jelentkeztek, szá-
muk alapján akár százan is lehettünk 
volna. Nem csalódással mondom, a kez-
deti illúziókat ma már felváltotta a reá-
lisan való gondolkodás. Úgy gondolom, 
hogy Istennek terve van velünk, és én 
ezt hiszem.

– Melyek voltak a legnagyobb kihí-
vások szerzetesi életében, és mik 
szereztek örömet?

• Kik a pálos szerzetesek, milyen ünnepeik vannak, 
milyen a pálosok szellemisége, hogyan töltik napja-
ikat, és hogyan tértek vissza Hargitafürdőre – csak 
néhány kérdés, amelyet feltettünk Bátor Péter Bo-
tond pálos szerzetesnek, a hargitafürdői rendház 
vezetőjének.
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 – A legnagyobb öröm számomra az a 
testvéri közösség, amely összetartja a 
Magyar Pálos Rendet, sőt az egész vi-
lágon lévő pálosokat. Jó a kapcsolat 
közöttünk, jó érzés tudni, hogy ennyi jó 
pálos van a világon. Jelenleg körülbelül 
530-an vannak, de elenyésző számuk-
hoz képest komoly hatást gyakorolnak 
a társadalomra. A kihívások közé tar-
tozott, hogy a pálosokat nem mindenki 
rajtunk keresztül ismerte meg, egyesek 
ugyanis szívesen felhasználták a pálos 
rendet saját vallási elképzeléseik megfo-
galmazására, legyen szó ősmagyar hit-
ről, vagy reinkarnációról, vagy másról. 
Holott mindezeknek semmi köze nincs 
a pálos szellemiséghez, hiszen mindig a 
római katolikus egyházon belül működő 
szerzetesrend voltunk. Rájöttünk, hogy 
nem vehetjük fel ezekkel a kesztyűt, 
ezért inkább arra törekedtünk, hogy az 
emberek először rajtunk keresztül is-
merjék meg a pálos rendet.

– Mit gondol, ma miért lehet vonzó egy 
fi atal számára a pálos szerzetesi vagy 
testvéri életforma? Ön szerint miért ér-
demes ezt a hivatást választani?
– Úgy gondolom, a legfontosabb az, 
hogy merjünk felvállalni egy döntést, 
amelyben kiteljesedhetünk egy olyan 
célért, amelyre a szó jó értelmében 

Akik Hargita-
fürdőre érkez-
nek, nemcsak 
fi zikailag, 
hanem lelkileg 
is feltöltőd-
hetnek.




