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Motorosok szezonzáró hálaadása 
a Tolvajos-tetőn
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„rámegy” az életünk. Ez bármely szer-
zetesi rendbe való belépésre érvényes. 
A pálosok esetében fontos tudni, hogy 
az egyetlen magyar alapítású szerzete-
si rend, amelynek komoly része volt a 
magyarság történetében az egész Kár-
pát-medencében, a Szent Korona orszá-
gában, amelybe beletartozik Erdély is. A 
Jóistennek valamilyen formában szán-
déka volt ezzel a renddel, hogy a magyar 
emberek számára a kereszténységben 
segítség tudjon lenni. Ha egy kicsit is 
ilyen irányultságú egy fi atal, akkor szá-
mára lehet vonzó a pálos rend. Ugyan-
akkor szintén érdemes megemlíteni azt 
a fajta testvéri közösséget, amelyben 
élünk és amely nagyon sokat jelent. 
Vannak közösségépítő alkalmaink, 
évente kétszer összeülünk mindany-
nyian a magyar tartományból, komoly 
beszélgetéseket folytatunk, persze eze-
ken kívül is jó kapcsolatban vagyunk. 
Ugyanakkor nemcsak a szerzetesekkel 
ápoljuk a jó viszonyt, hanem a renden 
kívül is jó baráti kapcsolatokat tartunk 
fenn hívő és kevésbé hívő emberekkel, 
csoportokkal, akiktől sok pozitív visz-
szajelzést kapunk, és mi is igyekszünk 
számukra ezt visszaadni. Például ilye-
nek a motorosok, akik jönnek velünk tú-
rákra, zarándoklatokra. Vannak olyan 
csoportok, akiken keresztül nagyon jó 
élményeink vannak, ezek az emberek, 
ha nem is mélyen vallásosak, de rajtunk 
keresztül kialakítanak egy pozitív képet 
az egyházról.

– 2013-ban visszatérhetett a pálos 
rend Erdélybe. Milyen Hargitafürdőn 
szolgálni?
– Hargitafürdőnek az a jó jellegzetessé-
ge, hogy itt sokan vannak, és mégsem. 
Azaz időközönként sokan jönnek fel ide 
az üdülőtelepre, de ugyanakkor ez egy 
csendes hely, ahol meg tudjuk élni azt 
a csendességet, amely nekünk pálo-
soknak fontos. Ezzel együtt azok, akik 
Har gitafürdőre érkeznek, nemcsak 
fi zikailag, hanem lelkileg is feltöltőd-
hetnek, hiszen el tudnak jönni a Szent 
István-kápolnába, és részt vehetnek a 
szentmisénken. Hargitafürdő ráadásul 
bizonyos tekintetben Székelyföld köz-
ponti helyén van, majdnem minden 
egyforma távolságra van innen, és mi 
pálosok Székelyföld bármely települé-
sére könnyedén el tudunk jutni lelki-
gyakorlatot tartani.

– Hogyan telik el a pálos szerzetesek 
egy napja? Hogyan lehet megkülön-
böztetni egy pálost egy más szerzete-
si rend tagjától?
– Mindennap reggel hatkor imádkozunk 
másfél órát, ezt követően megregge-
lizünk, majd végezzük a napi teendő-
ket. Például a rendház körül is sok a 
tennivaló, de vállalunk műsorokat rá-
diókban, ügyeket intézünk, és sok más 
feladatot végzünk. A nyári időszakban 
délelőtti szentmisét is tartunk. A déli 
imádság 12–13 óra között tart, délután 
pedig folytatjuk az elintéznivalókat. 17 
órától közös imádkozás és rózsafüzér-ol-
vasás van a hívekkel, 18 órától pedig 
szentmisét tartunk. A pálosok habitusa 
fehér. Boldog Özséb, a rend alapítójának 

idejében még szürkés ruhában jártak, 
de mivel akadtak olyanok is, akik pá-
losnak adták ki magukat, holott nem 
voltak tagjai a közösségnek, ezért 1341-
ben II. Miklós rendfőnök elrendelte, 
hogy a sötét színű ruházatot világosra, 
fehérre kell cserélni. Ha egymás mellett 
megy egy Domonkos-rendi szerzetes és 
egy pálos, akkor az különbözteti meg 
őket egymástól, hogy a domonkosi test-
vérnek bőröv van a derekán, a pálosnak 
pedig fehér vászonöv.

– Mit kell tudni a pálos ünnepekről?
– Január 15-e az egyik fontos ünnepnap 
a pálosok életében, Remete Szent Pál 
ünnepe. Amikor Boldog Özséb a reme-
teségek összevonásával megalapította 
rendi közösségünket, patrónusként 
Szent Pált választotta. Január 20-a szin-
tén fontos ünnep, hiszen ekkor Boldog 
Özsébre emlékezünk. Ebben az évben 
különösen jelentős, hiszen halálának 
750. évfordulója alkalmából Boldog Öz-
séb-évet hirdetett a rend. A pálosoknak 
ugyanakkor március 25-e is jelentős 
dátum, a Gyümölcsoltó Boldogasszony 
ünnepe. Ezen a napon vannak a lelki 
adoptációk, ami azt jelenti, hogy a ve-
szélyben lévő ismeretlen magzatokért 
mintegy örökbefogadásként kilenc hó-
napon át imádkoznak, azokért a mag-
zatokért, akiket a szüleik abortuszra 
ítélnek. Ez a lelki adoptáció Varsóból 
indult a 80-as években, és azóta is tö-
retlenül működik. Kiemelendő még, 
hogy a fi atal pálos szerzetesek ünnepét 
szeptember 8-án, a Szeplőtelen fogan-
tatás ünnepén tartjuk.

– Milyen tevékenységi területei van-
nak ma a Magyar Pálos Rendnek?
– Magyarországon négy pálos kolostor 
működik, Pécsen, Budapesten, Mária-
nosztrán, valamint Petőfi szálláson. 
Ugyanakkor a magyar tartományhoz 
tartozik a hargitafürdői rendház is. Itt 
jelenleg ketten szolgálunk.

– Milyen jelentőséggel bír az Ön éle-
tében a motorozás?
– Sok embert ismertem meg a motorozás 
révén, és mi pálosok is hatással voltunk 
a motorosokra, személyes életükre, csa-
ládi kapcsolataikra, általunk nyitottab-
bakká váltak a transzcendentálisra. Az 
év folyamán egyébként több motoros 
zarándoklatot is szerveznek, április 
elején, virágvasárnap a lengyelországi 
Częstochowába, a pálos rend központ-

jába megyünk. Az évadnyitó zarándok-
latra 25–30 ezer motoros szokott ösz-
szegyűlni, Erdélyből körülbelül 30-an, 
Magyarországról 100-an szoktak részt 
venni. Magyarországon is rendszeresen 
szerveznek motoros zarándoklatokat 
a búcsújáró helyekre. Itt Erdélyben a 
hargitafürdői letérőnél lévő Hármas ke-
resztnél tartunk évente motoros áldást 
imádságban, amire szintén sok motoros 
el szokott jönni.

Merjünk 
felvállalni 
egy döntést, 
amelyben 
kiteljesed-
hetünk egy 
olyan célért, 
amelyre a szó 
jó értelmében 
„rámegy” az 
életünk. 
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