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A minap az elektronikus postaládámba érke-
zett egy levél, melyben az alábbi bevezetéssel 
egy felhívás és ima volt olvasható. „Jelen ima-
felhívás kivétel nélkül minden Magyar Emberhez 
szól, aki szívből kíván imádkozni a Magyar Nép, 
Isten által elrendelt Küldetésének megvalósítá-
sáért!” A világhálón is utána lehet keresni, példá-
ul itt: http://bloghely.hu/bojt/2014/09/19/surgos-
imafelhivas-hazankert/.

Az elmúlt évben már jó néhány alkalommal 
kaptam ehhez hasonló üzenetet, konkrét imával 
vagy anélkül. A levelek küldői között szerepel 
pap és szerzetes is, de többségében egyszerű 
hívők adják tovább az aggódó imafelhívásokat 
Magyarország lelki újjászületéséért.

Azt hiszem, az aggodalom jogos. Úgy álta-
lában a világ, ezen belül hazánk és egyáltalán 

a magyarság helyzete több szempontból sem 
mondható rózsásnak. Nem tisztem a gazdasági, 
politikai, demográfiai elemzés, ezt meghagyom a 
hozzáértőknek. Maradjunk most a dolgok emberi 
és szellemi oldalánál. Az aggodalom tehát jogos, 
de nem egyszerűen félelemről tanúskodik, nem 
csak arról van szó, hogy a huszadik század ré-
mei újra – még mindig – kísértenek, és ismétlő-
déssel fenyegetnek. Nem csak az van ebben az 
aggodalomban, hogy a magyar történelemben 
refrénszerűen kiújuló retorzió szelleme nehe-
zedik ránk. Ebben az aggodalomban több van. 
A szerető féltés, a betelt pohár és az egyetlen 
megoldás felismerésének kombinációja.

Aki imádkozik, nem kétségbeeséséről, hanem 
szeretetéről, bizalmáról és bölcsességéről tesz 
tanúbizonyságot. Szeretetéről, mert még ellen-
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ségeinket is befogadja szívünk, ha imádkozunk 
értük, hát még hogy megerősödünk a szeretet-
ben, ha szerető féltésből esdeklünk jót valaki-
ért. Bizalmáról, mert e nélkül az ima nem sokat 
érne. Hinni kell abban, hogy azt, amit kérünk, 
Isten megadhatja, s minél nagyobb, irracionáli-
san nagy a belé vetett bizalmunk, annál nagyobb 
hatást érhet el imánk. Bölcsességéről, mert el-
ismeri, hogy nem az emberi vívmányok, a fegy-
verek, a földi hatalmasságok barátsága vezetik 
győzelemre, vagy mentik meg a tragédiától, és 
ezért Istenre támaszkodik. Persze ezt könnyeb-
ben belátja az egyszerű ember, mint a magas 
pozícióban tetszelgő vagy munkálkodó potentát. 
„Magasztallak téged, Atyám, ég és föld Ura, mert 
elrejtetted mindezt a bölcsek és okosak elől, és 
kinyilatkoztattad a kicsinyeknek!” (Mt 11,25)

Történelmünk egén sok a ragyogó csillag: a 
számos Árpád-házi bölcs uralkodó, szent és bol-
dog, a kiváló hazafi, tudós és művész, a vitézség-
ben és emberségben kitűnő, egyszerű ember, 
aki minden korban magától értetődő alázattal és 
tisztességgel állta a sarat. Az évszázadokra visz-
szatekintve mégis kudarcok sorozatának értékel-
jük országunk történéseit. Igaz, hogy ez a nem-
zeti önbecsülést nem segíti, de még sincs hiába. 
„Tudjuk, hogy az Istent szeretőknek minden ja-
vukra válik.” (Róm 8,28) A gyökeres változtatást 
nem a pozitív, a nyerő helyzet ösztönzi, hanem 
ellenkezőleg, a sok kudarcélmény, az „elég volt!”, 
a „betelt a pohár”-szindróma. A „legyen vége a 
tragédiák sorozatának”- és a „fordítsunk sorsunk 
szekerén, amíg nem késő”-gondolat olyan erős 
érzelemmel tör fel sokakban, hogy mozgatórú-
góként funkcionál, és új eszközök kézbevételére 
sarkall. Az ember leginkább saját hibáiból tanul, 
azokból is nehezen. A számos vereség, ame-
lyet hazánk katonai és politikai téren elkönyvelt 
a századok során, el kell hogy gondolkoztasson 
bennünket. 

Vajon csak a kedvezőtlen külső hatások, alat-
tomos ellenségek és gerinctelen szövetségesek 
okolhatók a bukásokért? Vajon miért volt a sok 
pofon, és jelen pillanatban is miért tornyosulnak 
magas hullámok a fejünk felett? Vajon értünk-e a 
szóból, vagy nekünk tényleg Mohács kell? Elég-e 
a virtus? Elég-e a nemes célkitűzés? Vajon győz-
hetett-e Rákóczi Ferenc, akiről – a Vallomások 
c. írása alapján – elmondható, hogy istentelen, 

dőzsölő, léha életet élt még száműzetésének az 
idején is? Vagy vegyük például az első világhá-
ború huszárjait, bátorságukat mindenki el kellett 
hogy ismerje, de ők részegségben és káromko-
dásban is kitűntek jámborabb monarchiabeli baj-
társaik közül. Győzhet-e a nép, amely az Istentől 
kapott adományait, tehetségét, bátorságát isten-
káromlásba csomagolja? 

Lehet-e társadalmi igazságosság, virágzó 
kereskedelem, infrastruktúra, közoktatás, közer-
kölcs és általános elégedettség ott, ahol a több-
ség évszázadokon keresztül csak dolgozik, há-
borúban vérével, békében izzadságával öntözi a 
földet, amelyet meg nem vehet, nem tornázhatja 
fel magát a polgári jólétbe, és ahol az arisztokra-
ták túlságosan jelentős hányada a javait nem az 
ország felvirágoztatására fordítja? Lehet-e erős 
egy nemzet, amelynek neobarokk vallásossága 
csupán keret az erkölcsi válság takarásához? 
Olaszországban csak 1969-től engedélyezik a 
válást, Magyarország azonban avantgárd állam-
nak számított a családfelbontás iránti toleranciá-
jával már 1895-ben, tíz évvel a franciák után. 

Hogy irigyek vagyunk, széthúzók, önteltek és 
virtuskodók? Ez nem kell hogy gyengítsen ben-
nünket, hiszen minden nemzetnek és népnek 
vannak általánosításra alkalmas gyengeségei: 
vannak gyávák, fondorlatosak, hencegők, kép-
mutatók, lusták és erőszakosak. Nem ez a dön-
tő. „Hisz bűnösök vagyunk mi, akár a többi nép, 
/ s tudjuk miben vétkeztünk, mikor, hol és mikép” 
– írja Radnóti. Elismerni, hogy hibásak vagyunk, 
és egyedül csak támolygunk a sötétben. Képle-
tesen zsákba öltözni és hamut szórni a fejünkre. 
Nem számító megalázkodásból vagy tartalmá-
tól megfosztott vallási rítusból, hanem őszinte 
megbánásból és bölcsességből. Ha egy nem-
zet megtér Istenéhez, Istene is megtér őhozzá. 
A nemzet sosem lesz tökéletes, mert az ember 
sem az, de tudatos tökéletlenségében nagyobb 
bizalommal fordul a Teremtőhöz, aki nem marad 
süket az őszinte szív kérésére. S ami igaz az 
egyénre, igaz az emberi közösségekre, a népek-
re is. A Szentírás telis-tele van olyan zsoltárokkal 
és egyéb passzusokkal, amelyek ezt támaszt-
ják alá. Aki Istenben bízik, nem csalatkozik, s 
ez Magyarországra is érvényes. A megtérő em-
ber, a megtérő nemzet bűnbánata és imája az 
a régi-új eszköz, mellyel országunk szellemileg 
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megújhodhat, és új erőre kaphat. A többi vív-
mány, a politika, a gazdaság, a tudomány, a kul-
túra, mind ennek a szellemi tavasznak a spontán 
következménye, bár idő kell ahhoz is, hogy a mag 
szárba szökkenjen, és termést hozzon. Önma-
gukban nem állítják talpra az országot, de a lelki 
fejlődés eredményeképpen csodákra képesek. 

Pontosan tizenhat évvel ezelőtt történt, hogy 
egy budapesti villamoson utazva egy fiatal fiú 
és egy lány beszélgetésére lettem figyelmes. A 
lány vitte a szót. „Szerintem ha a politikusok és 
az egész ország megtérne, a problémák is meg-
oldódnának.” De hát mekkora súlya van egy gim-
nazista lány szavának? A Jóisten nevelési esz-
köztárába tartozik, hogy azoknak fedi fel igazsá-
gait, akiket a társadalom fintorogva hallgat, vagy 
egyszerűen csak nem vesz komolyan. Pedig 
győzhet még Dávid, győznie kell, de a tüzes hajú 
pásztorgyerek sem önerejéből győzte le az óriás 
filiszteust, nem lett volna elég a saját bravúrja. 

Szent István és Koppány is szerették a hazát. 
István az istenre hagyatkozást, az imát, az alá-
zatot választotta, és győzött. Koppány az ösztö-
nökre hatott, kevélyen önmagára támaszkodott, 
a virtust istenítette, és veszített. A dölyfös önerő-
ből igazságtalan, erőszakos és áldemokratikus 

társadalom születik. Mert a nemes cél és a vi-
tézség csak békeszeretettel, alázattal, Istenben 
való megpihenéssel együtt vezethet eredmény-
re, ahogy Szent László királyunk példája mutatja. 

Az ország megmentése csak akkor sikerülhet, 
ha az egyén és a nemzet az ég felé fordítja arcát, 
és tiszta szívvel, erős hittel Istenhez fohászko-
dik. Mert hinni kell. Hinni, hogy „jőni fog egy jobb 
kor” – nem csak Vörösmarty hiszi, hinnünk kell 
mindannyiunknak.

Mindszenty bíboros tudta, hogy csak az ima 
segít. Ha egy ország térdre hullik, áldáseső ter-
mékenyíti meg a földjét. „De szorongatásukban 
az Úrhoz kiáltottak, s ő gyötrelmükből kiragadta 
őket.” (Zsolt 107,6) Szent Pió atya látomásban 
kapta, hogy egy fehér galamb Magyarországról 
száll fel az égbe, hogy aztán hazánk a zsoltáros-
sal énekelhesse: „Hadd tanítsam útjaidra a bű-
nösöket, hogy hozzád térjenek az istentelenek!” 
(Zsolt 51,15). Hogy példát mutasson a világ né-
peinek istenfélelemből, szeretetből, bölcsesség-
ből, helytállásból. Hogy a lankadt, butuló Európa 
is újra tündökölhessen, de ne a saját fényében, 
hanem a Mindenható fényét tükrözze vissza. S 
így a népek együtt „áldják tehát az Urat irgalmas-
ságáért”. (Zsolt 107,8) 

Interiőr – exteriőr


