
Memorandum 

 
      Én, Simon mester életem alkonyán visszagondolok ifjú korom szebb 

napjaira és eszembe jut egy kedves történet, amely meghatározó szerepet 

játszott a sorsom alakulásában. Az úr 1230. esztendejében a király, IV.Béla 

elrendelte, hogy monostor épüljön az úr dicsőségére a premontreiek számára 

egy Ócsa nevű településen. A családom már gyermekkorom óta építkezésről 

építkezésre járva ácsmesterként kereste meg a kenyérrevalót. Egyedüli 

fiúként édesapám mellett segédkeztem, még nővéreim a közeli fogadóban, 

birtokokon vállaltak cseléd szolgálatot, hogy kiegészítsék a család jövedelmét.                              

Mikor meghallottuk a király rendelkezését, Ócsára siettünk, hogy munkát 

szerezzünk az építkezésen. Apám kapott is egy tisztes állást, mint ács, én 

pedig miután legénykorba értem szintén kaptam munkát, mint kőfaragó.                

 Mindig szerettem a kövek hűvös tapintását és azt, ahogy egy egyszerű 

kőtömb lassan formát ölt. Az építkezésen a napok egyformán teltek egészen 

addig, amíg barátságot nem kötöttem az egyik fiatal szerzetessel, Ferenc 

baráttal. Ferenc testvér mások szemében kicsit együgyűnek tűnhetett, de 

olyan lelkesedéssel beszélt Isten dicsőségéről, hogy még engem, az örök 

kétkedőt is magával tudott ragadni. Lelkesedve magyarázta, hogy egy 

templomnak nem csak az a célja, hogy legyen egy hely, ahol imádkozni lehet, 

hanem olyan időtállóvá kell megépíteni, amely Isten örökkévalóságot hirdeti. 

Oltalmat kell nyújtania, hiszen az Úr is oltalmaz minket. 

 Ennek a gondolatnak a szellemiségében próbáltam megtervezni a kövek 

formáját és a templom falainak vastagságát, amely azért is bizonyult 

nehéznek, mert ezen a vidéken ingoványos a talaj és ez mostoha 

körülményeket teremtett az építkezéshez. Nyáron az esőzések és a 

szúnyoginvázió, télen pedig a keményre fagyott talaj nehezítették a 

munkálatokat. Úgy az építkezés 3. évében egy aszályos nyári napon tűz ütött 

ki, amely a közeli túrjános vidékről indult ki, és gyorsan terjedt. Mintha az ég 

is összeesküdött volna ellenünk a lángnyelvek egyre közelebb kerültek 



hozzánk, és veszni látszott minden. A szerzetesek és Ferenc testvér a félig 

kész templomba húzódtak Istenhez imádkozni, mi pedig vödröket ragadva 

igyekeztünk megállítani a tűz  terjedését. Kilátástalannak tűnt a helyzetünk, 

jó páran égési sérüléseket is szereztünk a tűzoltás során. Tovább tetézte a 

bajt, hogy főépítészünk is megsérült, amikor rádőlt egy lángoló fa. Sikerült 

kimenteni, de csúnya sebek borították testét, és nem volt eszméleténél. 

Mikor már mindenki beletörődött az elkerülhetetlenbe, hirtelen megnyíltak 

az ég csatornái, és elkezdett esni az eső. Így ugyan megmenekültünk, és a 

templom is csak kisebb károkat szenvedett, de főépítész nélkül maradtunk. 

Ferenc testvér, aki jól ismerte elkötelezettségemet, és ügyes embernek 

tartott, közbenjárt az érdekemben a rendfőnöknél, hogy amíg főépítészünk 

fel nem épül, én vegyem át a helyét, és vezessem a munkálatokat. 

  Jó egy évig az irányításom alatt szépen épült a templom, majd mikor a 

főépítész felépült nem helyezett vissza régi posztomba, hanem maga mellé 

vett segédépítésznek.  

 Az Úr 1235. évére felépült a templom, ahová az egész környékről 

sereglettek az emberek, hogy megcsodálják oszlopait, félköríves boltozatát, 

vastag falait és azokat a gyönyörű freskókat, amelyek belső falát díszítették. 

Ennek az építkezésnek köszönhetően tisztes kis vagyonkára tettünk szert, 

amelyből egy kisebb földdarabot is tudtunk vásárolni, én nevet szereztem 

családunknak, amelynek köszönhetően mindig kaptunk megbízatást, és 

családunknak többet nem kellett a nyomortól tartania. Ferenc testvérrel a 

barátságunk megmaradt, olyannyira, hogy első fiamnak a Ferenc nevet 

adtam, hálából azért a bizalomért, amellyel megtisztelt engem, és 

elősegítette jövőm alakulását. Az építkezés befejezésekor még nem tudtam, 

hogy pár év múlva félelmetes idegen nép tör be hazánkba, de ez a templom 

védelmet nyújtott a vészben, védelmet nyújtott és túlvészelte a pogányok 

dúlását. 

 Most az  Úr 1260. évében még mindig olyan, mint ifjúságom napjaiban, s 

bár felettem eljárt az idő, ahányszor ránézek, mindannyiszor újra fiatalnak 

érzem magam. 


