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Cantata profana
Volt egy öreg apó.
Volt néki, volt néki
Kilenc szép szál ﬁa
Testéből sarjadzott
Szép szál kilenc ﬁa.
Nem nevelte őket
Semmi mesterségre,
Szántásra-vetésre,
Ménesterelésre;
Csordaterelésre:
Hanem csak nevelte
Hegyet-völgyet járni,
Szarvasra vadászni.
Az erdőket járta
És vadra vadászott
Kilenc szép szál ﬁú.
A vadra vadásztak,
Annyit barangoltak
És addig vadásztak,
Addig-addig, mígnem
Szép hídra találtak,
Csodaszarvasnyomra.
Addig nyomozgattak,
Utat tévesztettek,
Erdő sűrűjében
Szarvasokká lettek:
Karcsú szarvasokká váltak
Erdő sűrűjében.
Az ő édes apjok
Várással nem gyözte,
Fogta a puskáját,
Elindult keresni
Kilenc szép szál ﬁát.
Reátalált a szép hídra
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Hídnál csodaszarvasnyomra;
Szarvasnyom után elindult,
El is jutott hűs forráshoz,
Hűs forrásnál szarvasokhoz.
Féltérdre ereszkedett,
Hej, egyre rá is célzott.
De a legnagyobbik szarvas
– Jaj, a legkedvesebb ﬁú –
Szóval imígy felfelele:
„Kedves édes apánk,
Ránk te sose célozz!
Mert téged mi tüzünk
A szarvunk hegyére
És úgy hajigálunk
Téged rétről rétre,
Téged kőről köre,
Téged hegyről hegyre,
S téged hozzávágunk
Éles kősziklához:
Izzé-porrá zúzódsz
Kedves édes apánk!”
Az ő édes apjok
Hozzájuk így szólott,
És híva hívta,
És őket hívó szóval hívta:
„Édes szeretteim,
Kedves gyermekeim,
Gyertek, gyertek haza,
Gyertek vélem haza,
Jó anyátok vár már!
Jöjjetek ti vélem
A jó anyátokhoz,
A ti jó anyátok
Várva vár magához.
A fáklyák már égnek,
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Az asztal is készen,
A serlegek töltve.
Az asztalon serleg,
Anyátok kesereg; –
Serleg teli borral,
Jó anyátok gonddal.
A fáklyák már égnek,
Az asztal is készen,
A serlegek töltve...”

Nem iszik pohárból,
Csak hűvös forrásból.”
Volt egy öreg apó.
Volt néki, volt néki
Kilenc szép szál ﬁa
Nem nevelte őket
Semmi mesterségre
Csak erdőket járni,
Csak vadat vadászni.
És addig-addig
Vadászgattak, addig:
Szarvassá változtak
Ott a nagy erdőben.

A legnagyobb szarvas,
– Legkedvesebbik ﬁú –
Hozzá imígy szóla:
„Kedves édes apánk,
Te csak eredj haza
A mi édes jó anyánkhoz!
De mi nem megyünk!
De mi nem megyünk:
Mert a mi szarvunk
Ajtón be nem térhet,
Csak betér az völgyekbe;
A mi karcsú testünk
Gúnyában nem járhat,
Csak járhat az lombok közt;
Karcsú lábunk nem lép
Tűzhely hamujába,
Csak puha avarba;
A mi szájunk többé

És az ő szarvuk
Ajtón be nem térhet,
Csak betér az völgyekbe;
A karcsú testük
Gúnyában nem járhat
Csak járhat az lombok közt;
A lábuk nem lép
Tűzhely hamujába,
Csak a puha avarba;
A szájuk többé
Nem iszik pohárból,
Csak tiszta forrásból.
(Népi kolinda.
Bartók Béla gyűjtése)
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(Bartók Béla születésének 125. évfordulóját 2006. március 25-én ünnepeljük)
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Seregély István

A keresztény ember küldetése
A keresztény ember küldetése című témát azért választottam, mert a papságnak a
létszáma katasztrofálisan fogy, ugyanakkor a lelkipásztori igény egyre nő. Ezért egyre
több elkötelezett keresztény embernek kell kivenni a részét annak a küldetésnek a teljesítéséből, amelyet Jézus Krisztus az ő egyházára bízott. Ki képes ennek a küldetésnek
a teljesítésére, és milyen módon lehet ennek eleget tenni?
Ez lenne annak az összefoglalásnak a tartalma, amire szíves jóindulatukat és ﬁgyelmüket tisztelettel kérem. Arról van szó, hogy napjainkban is szembeteláljuk magunkat azzal a nemzetközi, sőt interkontinentális, globalizáció teremtette kérdéssel,
hogy miképpen újul meg a kereszténység és tudja a mai világ számára is örökségét
hordozni és továbbadni. Ezért elhangzanak bizonyos javaslatok, hogy tessék összehívni egy új világkonferenciát, nemcsak a keresztényeket és vezetőiket, hanem minden
szakembert, hogy egy modern kereszténységnek struktúráját és tartalmát meg tudjuk
fogalmazni és tegyük hatékonnyá az egész emberiség javára.
Nem tudunk elég nyilvánosságot kapni ahhoz, hogy ezzel szemben hangsúlyozzuk,
hogy a kereszténység és azon belül a katolikus keresztény élet nem emberi elképzelésekre épül, hanem ennek a fejlődő világnak a rendjére, amelynek önmagát felülmúlva
kell előrehaladni. Ennek az előrehaladásnak az alapja az a názáreti Jézus Krisztus,
akinek a követőit hívják keresztényeknek. Nekünk nem az a feladatunk, hogy változtassunk, hanem hogy megtaláljuk a módját annak, hogy Jézus Krisztus – egyszerre
még át nem látott, az emberiség előrehaladásával felmerülő újabb kérdésekre választ
adó – üzenetét képviselni tudjuk ebben a világban.
Mit jelent ez a Jézus Krisztus? Tudom, hogy a 20. század viszontagságai után az embereknek nincs fogalmuk a hitről. Pedig – emberileg szólva – ebből él az egész emberiség. Ha az új nemzedék tagjai nem hinnék el azt, amit a tanáraik mondanak, akkor
sohasem lépne előre az emberi tudás és technika. Az egyetemeknek, legalábbis ahogy
azt annak idején az egyház Európában létrehozta – mert a keresztények alapították
az egyetemeket –, nem az volt a feladatuk, hogy az embereknek konkrét feladatokat
adjanak, hanem hogy megtanítsák őket gondolkodni. Úgy, hogy megtalálják helyüket
a világban, és azt csinálják, ami ennek a világnak, benne természetesen a csúcsán álló
emberek javához szükséges, és a világ teljessége megvalósításához kell.
Nem akarunk senkit bilincsbe verni, hogy a katolikus dogmák és a keresztény igazságok „ráncigálják” őket, hanem felkínáljuk mindenkinek azt az útbaigazítást, amit ez
a názáreti Jézus Krisztus adott, mégpedig úgy, hogy a saját, emberi életében megmutatta az utat. Hogy van tovább. Ez a van tovább lesz a jövő. A jövőt nem lehet előre
megélni. Mi nem tudunk leszokni arról, hogy a saját terveink mögött meglássuk azt,
hogy nem minden úgy fog történni, ahogy én akarom, ahogy mi, emberek akarjuk,
mert a jövő nem áll a rendelkezésünkre. Egyedül a názáreti Jézus Krisztus üzenete
2006/1. (5. szám)
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nyújtott olyan támpontot, aminek alapján érdemes az embernek rátenni az életét az
evangéliumra, mert azt nem kell megbánni sem időben, sem az örökkévalóságban.
Jézus Krisztus csak úgy tudott ennek a világnak mindenki számára elérhető programot adni, hogy végigélte az emberi életet a fogantatástól kezdve az elmúlásig. Ha
az emberek egymásnak ismeretet átadó eszköze a beszéd, akkor szóban kellett megfogalmazni ezt az üzenetet, ami az emberi életet értelmessé, értékessé, meg nem bánttá
és az egész világot építővé teszi. Csakhogy abban a pillanatban, amikor Jézus Krisztus
ezt vállalta, élt a földön több millió ember, és ebből az ő 33 évet kitevő földi életének
hároméves nyilvános működése alatt legfeljebb egy-két ezret ért el. Mi lesz, nemcsak
az akkor élt többi emberrel, hanem az utána következő nyolcvan-száz nemzedéket
már eddig kitevő sokmilliárd emberrel, akikhez el kellene juttatni ezt az örökséget?

Isten szent közössége az egyház
Ha emberileg gondolkodunk, nagyon egyszerű dolgot tett. Az első érdeklődőknek,
akik felﬁgyeltek az ő küldetésére, továbbadta ezt a feladatot. A Jézus Krisztus földi
életét és szavakban megfogalmazott programját továbbvivő intézmény pedig azoknak a nemzedékről nemzedékre megújuló embereknek a társasága, akiket egyháznak
nevez a magyar nyelv. Az ezeréves magyar nyelvben az egyház eredetileg szent házat
jelentett, olyan értelemben, ahogy a ház, a házasság közösséget jelent, az egy pedig az
egyetlen igazi és tökéletes életnek a jelentésével hordozza a szentet, tehát az Isten szent
közössége az egyház, amely ezt a feladatot tovább folytatja az idők végezetéig. Folytatja? Mindenesetre kétezer évig folytatta. Annak ellenére, hogy Jézus Krisztus nem
adott hatalmat arra, hogy az ő üzenetét az emberekre rákényszerítse. Hiába mutatják
– és ezen hiába mérgelődök – Egerben a Város a város alatt című panoptikumszerű
kiállítást, ami a tufapincékben lesz látható, a város történetének jeleneteit, hogy a
német lovagok hogyan fogták el a honfoglaló magyarokat és a barátok hogyan keresztelték meg őket egy vödör vízzel. Hiába öntözök én akarata ellenére bárkit, nem lesz
megkeresztelve. Hiába oldozok én fel valakit, ha nem bánja meg a bűneit. Az ember
szabadságát Isten találta ki. Akkor tehát nem várhatom, hogy elvegye. De az embert
értelmesnek teremtette, és megmutatja neki, mit volna érdemes csinálnia, ha magának jót akar.
Utalok az előbbi kijelentésemre az egyetemekkel kapcsolatban. Azoknak sem az a
feladatuk, hogy ráerőszakolják az emberekre a tudományukat, hanem hogy megmutassák az igazat, a jó megoldást, akár technikáról, akár gyógyászatról, jogról, vagy közgazdaságról van szó. Nincsenek kész receptek ebben a világban, amit az emberekkel
végre kellene hajtatni.
Jézus Krisztus nem tette lehetővé, hogy ezen az anyagi világon túlmutató üzenetét
anyagi eszközökkel el lehessen adni. Nincs annyi pénze a világnak – bár az emberek
pénzért majdnem mindenre kaphatók –, hogy az ember valakit is megvásároljon. Végül pedig ne tagadjuk, hogy Jézus Krisztus egy ﬁkarcnyit nem változtatott az emberi
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sorson. Az most is ugyanolyan vesződséges, elmúló emberi vándorlás, amelyet Jézus
Krisztus maga is vállalt, és nem ígérte, hogy az utána jövőknek más lesz a sorsuk. Tessék arra gondolni, amit nem szívesen hallunk, hogy „aki utánam akar jönni, vegye fel
mindennap a keresztjét”. A napi munkáját, a másik embert, aki nem olyan, mint ő, és
ezért alkalmazkodnia kell hozzá. Vegye magára az elkerülhetetlen elmúlást előkészítő
betegségek nyavalyáit, a fogfájástól az agyvérzésig. Ezen nem tudott változtatni, és
ezért mi sem tudunk földi paradicsomot ígérni. A megoldás, amelyre Jézus Krisztus
utalt: az ő életútja túlvezet a földi életen. Nem a kálvária az utolsó állomása. De hogy
utána mi lesz velünk, azt most kell megalapoznunk. Az emberi élet a fogantatástól
kezdve örökké tart. Tetszik, nem tetszik, Jézus Krisztus elhozta ezt az üzenetet a világba, és azóta ez az üzenet tartja magát az emberek által, akik hajlandók alávetni
magukat e világ teremtője tekintélyének. Ezt nevezik hitnek. Ahogyan pedig Jézus
Krisztus élte ezt az emberi életet, ugyanúgy erre törekszenek, akik utána mennek.
Ahogy ő kiállt a nyilvánosság elé, úgy áll ki a Krisztust követő ember is. Ez a keresztény küldetés.
Egy általunk élt, elfogadott, néha kegyetlenül nehéz életutat képviselünk minden
ember számára. A feladatunk nem az, hogy ők is ezen járjanak, de a világ emberhez
méltó rendjének a megteremtéséhez feltétlenül szükség van a mi közreműködésünkre.
Ezt sokféleképpen meg lehet fogalmazni. A második vatikáni zsinat az egyház szekerén XXIII. János segítségével nagyot lökött (majdnem felborult, de azért új utakra
indult), majd VI. Pál folytatta ezt a munkát. János pápa minden előkészület nélkül
jelentette be a zsinat összehívását, de megérte, hogy 1962-ben megnyílt, az első ülésen
ott volt. VI. Pál folytatta és fejezte be a zsinatot, és azóta mi ennek az útmutatásai
alapján próbálunk megmaradni a lábunkon, ennek a keresztény küldetésnek a szolgálatában.

A keresztény küldetés teljesítésének feltételei
Azt kérdezték, mit kell csinálni a keresztény embernek a zsinat után, hogy meg
legyen vele elégedve az egész emberiség. Ezt négy görög szóhoz kapcsolták. Az egyik
a martüreia, a másik a lejturgia, a harmadik a diakonia, a negyedik a koinonia. Mit
jelentenek ezek a szavak? Ha a küldetésről akarunk szólni, ezeknek a tartalmát kell
röviden megmagyarázni.
A martüreia görögül annyit jelent, mint tanúságtétel. Nem csoda, hogy a zsinat
után az ENSZ-ben, 1965-ben VI. Pál kijelentette, hogy a mai embernek nem tanítókra, hanem tanúságtevőkre van szüksége. A mai ﬁatal elismeri, hogy a tanárnak
komoly a tudása, de nem áll mögötte az élete. Mondja, de nem teszi (ahogy Jézus idejében a törvénytudók sem tették). A tanúságtétel több, mint valamit ismertetni. De
nem lehet úgy tanúságot tenni, hogy nem ismertetnénk a tartalmát. Ha én valamit
megteszek és megkérdezik, miért tettem, meg kell mondani. Ez az első feladat tehát,
a martüreia, amely minden keresztény embernek a saját illetékességi körén belül azt
2006/1. (5. szám)
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jelenti, amit az első pápa, Szent Péter írt: legyetek készen, hogy megválaszoljátok
azoknak a kérdéseit, akik reményetek felől kérdeznek benneteket. Vagyis a ma élő
kereszténynek, éljen Dél-Amerikában, vagy Norvégiában, ismernie kell a keresztény
hitet.
Hogy Magyarországon ma olyan nehézkesen megy a keresztény élet és küldetés,
hogy mindennek az ellenkezőjét is elfogadják az emberek, az is oka, hogy nem tudják,
mit mondjanak, mert nem ismerik a keresztény hitet. Ezért változatlanul feladatunk,
akik érezzük a felelősséget, hogy egyre világosabban tudjunk beszélni a keresztény
értékekről, életről, igazságról és törvényekről. Az emberi szó Jézus Krisztus idejében
elegendő volt tanítása elterjedéséhez. Nem írta le, pedig tudott írni. Idézzük fel csak
a házasságtörő asszony történetét. Jézus elé vitték és elmondták, Mester, mi tudjuk,
hogy te részrehajlás nélkül hirdeted az igazságot. Mózes azt mondta, a házasságtörő
asszonyt meg kell kövezni, te mit szólsz hozzá? Jézus nem válaszolt, hanem lehajolt, és
írt valamit a porba. Majd azt mondta, az dobja rá az első követ, aki közületek ártatlan.
Aztán írt tovább. Nem tudom, hogy mit, de lehet, hogy minden körötte álló látta a
saját életének tartozásait. Mind elsomfordáltak, ezért kérdezte meg Jézus, senki sem
ítélt el? Senki, válaszolta az asszony. Én sem ítéllek el, de többet ne vétkezz.
A kereszténység nem az embert ítéli el, hanem a tetteit.
Jézus tehát nem írta le a tanításait. A tanítványainak sem mondta, hogy vegyetek
papírt és ceruzát és írjátok le, amit tőlem hallottatok, hanem azt, menjetek és tanítsatok minden népet, megtartani mindazt, amit mondtam nektek. Írni-olvasni nem
tudó népséggel merte elindítani ezt a világot. Ha Jézus Krisztus küldetését akarjuk
folytatni, ahhoz puszta emberi erő nem elég, ezért ígérte meg, ezért mondta, maradjatok a városban, amíg erő tölt el benneteket a magasságból, és akkor tanúim lesztek
a föld határáig és az idők végezetéig.
Tessék elolvasni az evangéliumokat és az apostolok cselekedeteit.
Ez az emberi szóval, minden városban elmondott üzenet az emberekben standardizálódott. Senki nem fogalmazott meg új dolgokat, én is csak olyasmiről beszélek,
amit már más előadásokban elmondtam. Az apostolok aztán sorra meghaltak, ekkor
mondták, hogy mégiscsak írják le ezt a tanítást, már voltak írni-olvasni tudók, az
evangélisták, és az akkori viszonyok között egyetemi műveltségű Pál, akik a felmerülő
kérdésekre nem teológiai tanfolyam keretében, de rögzítették mindazt, ami – 2000 év
igazolja – elég és szükséges ahhoz, hogy ha valaki Krisztus követője akar lenni, ebből
a forrásból azzá lehet.

A tanúságtev élet hitelessége
Ahogy az írás az emberi ismeret továbbadásának nélkülözhetetlen eszköze lett, nem
állt meg a fejlődés. Ma az emberi szó továbbadásának minden modern eszköze alkalmas erre, az elektronikus média révén az egész világ számára hozzáférhetővé lehet
tenni az üzenetet. Egy akadály van csak, a nyelvek különbsége, a kulturális különbség.
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Nem lehet az egykor Palesztinában és a görög-római kultúrkörben született evangéliumok üzenetét aggiornálás, tehát naprakésszé tétel nélkül közvetíteni. Ezért az egyház rendelkezik a megígért Szentlélek támogatásával, hogy át tudja segíteni az emberi
tévedések árkain és akadályain ennek az üzenetnek az épségét. Ennek a martüreiának
feltétele az, hogy aki szól, annak a tanúságtevő élete hiteles legyen. Ez nem azt jelenti,
hogy csak a tökéletes ember lehet hiteles hirdetője az evangéliumnak, hanem az, aki
elfogadja Jézus Krisztusnak azt az igazságát is, hogy egy megtérő embernek jobban
örülnek, mint kilencvenkilenc ártatlannak. Aki meri vállalni, hogy nem tökéletes
ember, de állandóan javítja magát, és ennek bizonyítéka, hogy másnak is meg tud
bocsátani, az hitelessé teszi a tanúságtételét.
Különben én sem tehetném, merthogy az én 75 esztendőmben is lehet találni hibákat, bajokat és botrányos dolgokat, melyeket nem helyesen tettem. Az ítélethez
közeledve nagyon is számon tartom, hogyan kellett volna másképpen élnem, hogy
hitelesebb legyen a munkám, de amikor kijelentem, igenis bűnbánó emberként járok
Krisztus nyomában és nem akarok tőle elszakadni, nem félek attól, hogy ki merjem
nyitni a számat.
Az egyháznak csak akkor lesz hatékony az egész emberiséget felemelő küldetése, ha
velünk lesz Jézus Krisztus. Ha ebben a világban az ember kapcsolatot tart vele, ez
a második követelménye a keresztény küldetésteljesítésnek. Ezt lejturgiának, vagyis
az Istennel való kapcsolatot állandósító és fenntartó közműnek nevezték el a kezdet
kezdetén, és ez magában foglalja az Istennel való kapcsolattartás valamennyi eszközét.
Milyen módon tud az ember kapcsolatot tartani Istennel? Csak az értelmén keresztül.
Az értelmünk az a vevőrendszer, amely képes túllépni az anyagi világ határain. Az a
praxis, amivel az ember észreveszi, hogy fölötte áll a Mindenható, az imádság. Nem
szövegekről van szó, hanem arról, hogy az Úristen közelébe akarok férkőzni.
Ennek két, nagyon veszélyes föltételhiánya nehezedik ma ránk. Az egyik a csendnek a hiánya. Prohászkát elég sokat olvasom, neki van egy megállapítása: az Isten
lelke lármás piacokra nem száll le. Tehát csendet kérünk. Ezt pedig manapság nagyon
nehéz a rádiók, televíziók, meg az egész világ zajára való tekintettel megvalósítani,
ezért megfogyatkozott az imádságos szellem. Aki rátalál, megérzi az ízét a ma egyedül
csendes kistemplomokban. A Szent Péter-templomban nem lehet imádkozni. Ezt a
csendet még otthon lehet megteremteni, második lehetőségként a mai világban, sehol
máshol. Ehhez pedig az otthon rendjéről a felnőtt kereszténynek kell gondoskodnia.
A második, hogy nincs rá időnk. Hajszolt életünk tele van az ember végtelen igényének hirdetésével. Az embert kielégíteni nem lehet. Ezt lovagolja meg minden reklám: ideﬁgyelj, neked nincs sárga kabátod! Te szerencsétlen, a másiknak már van!
Túlóráztál, megvetted a sárga kabátot. – Te szerencsétlen, neked nincs zöld kabátod!
Nincs lila kabátod! Nincs narancsszínű kabátod! Egyszerűen az embernél nem lehet
azt mondani, hogy: megtelt! Ismereteink sem végesek, állandóan új dolgok merülnek
fel, és ez logikus, mert ha a tudásomat összegyűjtöm egy körbe, attól nagyobb lesz a
kör, de minél nagyobb, annál nagyobb ismeretlen területtel érintkezik. Ne higgyük
azt, hogy egyszer majd mindent megismerünk. Ez volt a 19. század nagy tévedése.
2006/1. (5. szám)

ﱻ9ﱾ

Laplace, amikor előadta a maga már rég elfelejtett kozmológiai elméletét, és megkérdezték tőle, hol van ebből az Isten, azt válaszolta, hogy erre a hipotézisre nekem már
nincs szükségem. Ilyenek vagyunk mi, emberek. A gőg, hogy olyan leszek, mint az
Isten, és én dirigálok, végigkíséri sorsunk egész történetét.
Mit tudok tenni az idővel kapcsolatban. Egy tanácsot merek adni: kezdem
számbavenni, mi mindenem van – amit nem használok. Rendkívül élveztem egy
kis, Kelet-Németországban kiadott gyermek-imakönyvet. Így tanította a gyermeket
imádkozni: mondd meg a jó Istennek, hogy van ágyacskád! Van kabátod! Van reggelid, cipőd! Mi sohasem vesszük számba, hogy mink van. Pedig mi mindenünk van,
amiről – néhány száz kilométer csak Ukrajna – mások álmodni sem mernek. Ezzel
lehet időt szerezni: nem strapálom magam fölöslegesen.
Ha időm van és csendet tudok teremteni, visszatalálok az imádsághoz. Természetesen az imádságnak valami garancia is kell, hogy amit teszek, nem hiábavaló, nem
fölösleges. Az Úristen megérti és elfogadja, amit mondok. Mit csináltak az apostolok?
Odamentek Jézus Krisztushoz és kérték: taníts meg minket imádkozni, mert nem
tudunk! Megtanulták a Miatyánkot és aztán az egész Biblia imádságalap, mert ami
benne van, arra emberileg válaszolhatok. Ha válaszolok, az párbeszédet jelent. Bárcsak
végig tudnám válaszolni a Szentírást a földi életem során…
A másik segítség, ami az Istennel való kapcsolatot segíti, a közösség. Manapság
probléma, hogy a katolikus embernek vasárnap misére kell járnia. Kinek kell a mise?
Az Úristennek? Mit kap Ő ott? Semmit. Nekünk van szükségünk arra, hogy a hét 168
órájából egyszer az Úristennel törődjünk. Mégpedig ott, ahol velünk van. Jézus Krisztus nem véletlenül mondta, hogy ezt tegyétek az én emlékezetemre, mert ismerte az
embert, hogy erre van szüksége. Mi nem gyűlést tartunk vasárnap, hanem Krisztussal
együtt eltöltünk 50 percet. Meghallgatunk valamit az Ő üzenetéből, amiből kétezer
éve él az egyház, él a világ, fejlődik az emberiség, és közeledik az új ég és új föld birodalmához. Megkapjuk hozzá a segítséget, mert megígérte. Ameddig ez a világ világ,
Ő ezt ingyen adja. Nem erőszakolja ránk, hanem módot ad, hogy vegyünk belőle.
Megvenni nem lehet. Meg lehet kapni annak, aki akarja. A liturgiában való részvétel
küldetésteljesítés. Mert láthatja, hogy az otthonomban van ima, hogy vasárnap elmegyek misére. Ezzel én az egész világ előtt tanúsítom, hogy Jézus Krisztushoz tartozva
látom értelmesnek az életet.

Az egész emberiség szolgálatból él
A következő, a keresztény küldetés teljesítéséhez tartozó görög szó, a diakonia szolgálatot jelent. Ezzel van a legtöbb baj. Mert szolgálni lealázó dolog, hogy nekem
mindenki parancsolgathat. Állandóan azt kell csinálni, amit más akar. Nem, nem
ez a szolgálat. Amikor Jézus Krisztus azt mondta, hogy az Emberﬁa nem azért jött,
hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon mindenkinek, és az életét adja mindenkiért, vagyis rámenjen az élete erre a szolgálatra, akkor azt hirdette meg, amire a
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legjobb hasonlatot annak idején a mi teológiai tanárunk mondta, és amit nem lehet
elfelejteni: a legnagyobb szolgálatot, ami nélkül mi semmire sem mentünk volna, az
anyánk adta. Kihordott, magatehetetlen apróságként kezébe vett, és én randalírozva,
erőszakoskodva, tiltakozva, ellentmondva felnőttem mellette.
Az egész emberiség szolgálatból él. Mit jelent a szolgálat? Azt, amivel én meggyőződésem szerint jót tudok tenni a másik embernek. Ami biztos, hogy az emberiség egészének a javát szolgálja. Ez pedig a Jézus Krisztustól ismert helyes értékrend alapján
válik valóra, s mindenkire úgy vonatkozik, hogy senkinek sem tehetek rosszat. Nem
árthatok senkinek, ha Krisztus követője vagyok. Akivel kapcsolatba kerülök, fenntartom azt az evangéliumi és szentírási szót, hogy amit akartok, hogy nektek tegyenek az
emberek, ti is tegyétek meg nekik. Ez az igazságosságnak az alapelve. Hogy ha én bért
ﬁzetek egy munkáért, az annyit is ér. Erről szoktunk mi le.
Falun hallottam a történetet, hogy a nagy szélben ledőlt a kémény. Meg kellett
csináltatni, mert nem tudtak fűteni, ebédet főzni. Szóltak Jánosnak, mert ő kőműves.
Jött, felvonult, felrakta, de alighogy elment, ismét ledőlt a kémény. Hívták, mit csinált, ismét ledőlt a kémény. Ja kérem, semmi sem tart örökké.
Ez nem a szolgálat szelleme. Tehát: senkinek nem teszek rosszat, mindenkivel, akivel találkozom, azt teszem, amit én is elvárnék (ez a normális kereskedelem, ügyintézés, iskola, kórház). Végül: van, aki nem tud érte ﬁzetni. Először a természet rendje
szerint a gyermek, és az öreg, aki a családra marad. Ha keresztény ez a család, nem
hagyhatja el. Szolgálnia kell. Alzheimer kórban is. Muszáj. De akkor is szolgálni kell,
ha ráﬁzetek. Miért lett a keresztények jelvénye a feszület? Ezért.
A szolgálat keresztény küldetés, ami ebben a sorrendben mindenütt megtalálja a
maga helyét. Nem hibátlanul, de ezt senki nem mondta.
Végül a koinonia, a közösség, a negyedik lényeges tényezője a keresztény küldetésnek. Két eszköz érleli meg bennünk ezt a tanúságtevő vonást, az egyik a hála, a másik
a megbocsátás. Páter Mócsy, szent életű jezsuita, már meghalt, a Nyitott szívvel című
könyvében azt írja, hogy minden reggel, amikor kimegy az utcára, tisztelettel köszönti
az embereket. Nem hallhatóan, de megbecsüléssel: miattatok ég a villany a házamban, folyik a víz a vízcsapból, nem fagytam meg az éjjel, volt reggelim az asztalon. Ezt
a ruhát sem én varrtam. Emberek csinálták mindegyiket, mégpedig megszámlálhatatlanul sokan.
Volt egy régi hittankönyv, nagyon szerettem ezt a fejezetét. Gyerekeknek szólt, képek voltak benne a varrónőről, a kőművesről, a buszvezetőről, akik teszik a dolgukat,
s az volt a kérdés, hogy mi közük ezeknek a hittanhoz? Az, hogy nekem úgy kell
varrnom, hogy azt a ruhát Jézus Krisztus is viselhesse. Őt nem lehet becsapni. Úgy
kell a házat megépítenem, hogy abban Jézus Krisztus is lakhasson, úgy kell vezetni
a járművemet, hogy Ő is utazhasson rajta. Ezt Ő mondta? Hogyne; azt mondta, az
ítélet óráján: ennem adtatok, innom adtatok, ruhát adtatok, lakást adtatok, meglátogattatok. Ha a keresztény ember mindent azzal a lelkiismeretességgel csinál, hogy azt
Jézus Krisztus is elfogadhassa, és amit meg tudott tenni, azt megtette, akkor teljesítette keresztény küldetését.
2006/1. (5. szám)
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A másik gondolat, hogy ezt senki nem csinálja jól. Jézust a bűnösök, vámosok barátjának nevezték. Vagyis nem haragudott meg senkire azért, mert valamit elrontott.
Fölemelte és segítette. Nem az a normális rendje az életnek, hogyha a kisbaba elesik,
anyu felemeli? Ha megütötte magát, megsimogatja és rendbeteszi? Miért tételezzük
hát fel, hogy Isten, akit atyánknak nevezünk, nem ezt hozta Jézus Krisztusban a világba, mint a jövő építésének nélkülözhetetlen eszközét? Az ember bűne akadály, amit
le kell küzdeni, ez nem más, mint önmagunk állandó javítása. Ahol ezt nem fogadják
el, ott nincs fejlődés. Koszovó. Ahol érvényben van a vérbosszú. Hogy nem felejtik
el, hogy az a másik család öt nemzedék óta „tartozik” egy gyilkossággal. Garantálom,
hogy a megtorlásra épülő emberi törekvések, a háborúk soha nem boldogítják az
embereket.
Az elfogadó, hálás és megértő, megbocsátó ember Krisztus küldetésének a hordozója. Ezt tökéletesen senkinek, soha nem lehet megvalósítani, de a többség ezt csinálja. Biztos, hogy csak a mai hírszolgálatnak az alapja – hogy a jó hír nem hír – hiteti el velünk, hogy gonosz a világ. Nem az. Isten szeretete átsegíti a világot, mert
Ő ugyanazzal a magatartással áll mellettünk, mint amit elvár tőlünk, hisz arra teremtett bennünket. Csak az fogja teljesíteni a keresztény küldetésnek a feltételeit, akinek
az élete krisztusi lesz. Vagyis magamtól várom el, hogy mindezeket a követelményeket
tőlem telhetően megtegyem.
A keresztény küldetést az elmúlt kétezer évben célhoz ért elődeinknek a tanúságtétele, Istennel való kapcsolata, szolgálata és az egymást elfogadó krisztusi magatartása
tette lehetővé.
A leghitelesebb Krisztus-követő az édesanyja volt. Ha megnézzük, mi az, amit róla
az evangélium megőrzött, akkor megtaláljuk a martüreiát, a lejturgiát, a diakoniát és
a koinoniát. Ezért ő lesz a mi közbenjárónk.
(A Szent Anna Kolping-házban 2006. január 9-én elhangzott előadás
szerkesztett változata)
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Bod Péter Ákos

A történelmi eseményekből erőt meríthetünk
Szabad-e sorsfordító, társadalmat alakító történelmi eseményekre személyes, privát
nézőpontból tekinteni? Szabad-e privatizálni a közös történelmet? Vagy eleve rossz
a kérdés, mert nincs is nagybetűs társadalom és nincs egyetlen vitán felül álló történelem, hanem van az ember, az egyén? Vele, általa esik meg a történelem, az egyén
alakítja az eseményeket.
Amikor arra készültem, hogy 1956-ról szóljak, ezek a kételyek, dilemmák szólaltak meg bennem. Mert felnőttként szólok felnőttekhez, majd’ fél évszázaddal ezelőtti
eseményekről, de ott, ahol annak idején kisgyerekként mélyen belém ivódó emlékeket szereztem. Kisﬁúként van emlékem arról, hogy a zajjal, kiabálásokkal, izgalmakkal teli napok során az ablaktól elparancsoltak, mert – amint később megtudtam
vagy magamban rekonstruáltam – az utca túlsó felén, a megyeháza erkélyéről ávósokat hajított le a nép. Van emlékem – bár szürrealista – arról, hogy este (éjszaka?)
idegen katonák állítottak be itteni tanári lakásunkba. Oroszok voltak, géppisztollyal.
Az egyik benézett a szoba sarkában álló ﬁkusz mögé – ezt már akkor is furának,
sőt nevetségesnek éreztem: mit keres a szobanövény mögött? Van olyan emlékfoszlányom, mintha azt mondaná: nyemci, nyemci, azaz bujkáló németet keresett volna.
Édesanyám szerint nem így volt. Lehet, hogy későbbi történetek alapján kopíroztam vissza az ötéves gyerek ﬁlmszerű emlékeire azt az ismeretet, hogy az 1956-ban ideküldött egyszerű szovjet sorkatonák hol a Szuezi-csatornának gondolták a Duna
folyót, hol pedig azt hitték: fasiszták, azaz németek ellen kell harcolniuk. Holott a magyar nemzet, annak túlnyomó része fordult szembe a szovjet uralommal, a proletárdiktatúra elnevezésű elnyomással. Az akkori propaganda viszonyai között nem csoda, hogy
az egyszerű szoldát nem értette, miként fordulhatnak éppen az egyszerű öltözetű munkások, mondjuk így: proletárok a hazug rendszer támaszai ellen. Egyszerűbb volt azt
gondolni, a fasiszták, a volt urak, „hercegek, grófok, naplopók és burzsoák” hajították
ki a felismert titkosrendőröket az ablakon. Egyszerűbb volt ezt hinni, mint megérteni: éppen a becsapott munkások felháborodása lett a legmélyebb 1956-ra, amikor egy
évtizedes küszködés, erőfeszítés után az ország nem közelebb, hanem mind távolabb
került attól, amit az emberek elvárnak a társadalmi rendtől: a biztonságtól, a jólétnek
legalább az ígéretétől, az igazságos viszonyoktól, az élhető élettől.
1956 ősze Magyarországon, mint ahogy azt már 56 nyara Lengyelországban megmutatta az egész világnak: a szocializmus néven elterjesztett rendszer nevével ellentétben
nem szociális, azaz társadalmi rend, hanem éppen az élő, a tényleges, a mindig változó
emberi közösséget sablonba szorító hatalmi építmény. A sablont Moszkvában készítették. A nyugati baloldali értelmiség rádöbbent a mi harcunk láttán, hogy bizony a
szovjet uralom is egyfajta imperializmus, mégpedig annak durva formája. Az orosz
túlerő a végén katonailag győzött, de a demokráciák előtt felsejlett: ez a rezsim bizony
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ingatagabb, mint addig bárki gondolta. Így a magyar 56 bukása ellenére is világpolitikát formáló fejleménnyé vált. Fontos, befolyásos személyekkel beszélgetve nemegyszer tapasztaltam, hogy az akkor fogékony korban lévő amerikai, nyugat-európai
ﬁatalembereket milyen mélyen érintette ennek a kis, tőlük nézve távoli népnek a
meghökkentő bátorsága, és a szovjetek barbár visszacsapása.
De ezzel előreszaladtam. Mert bizony előbb jött az a személyes élményem (ha
egyáltalán helyénvaló a szó), hogy apámat a rákövetkező nyáron elviszik közülünk,
mégpedig Lillafüredről, a pedagógus-nyaralóból. Aztán hogy látogatjuk a börtönben.
Állampuszta – valahol a magyar rónán. Azután kiengedik, de még nem jöhet haza
dolgozni Miskolcra, hanem Pesten egy ládaüzemben munkás. Azután visszajöhet,
és a gimnázium is visszaveszi, de osztályt nem kaphat, mert „ellenforradalmár” volt
– „csak” könyvtáros lehet.
Mit lát mindebből, és mit ért meg mindebből egy kisﬁú, majd kiskamasz – már
nehéz rekonstruálni. De az biztos, hogy azok a nemzedékek, amelyek – kortól és
körülményektől függő módon – átélték 1956-ot, mélyen mások, mint akik később
születtek vagy kimaradtak belőle. Mert aki látott akasztott embert, hallotta a lánctalpak csörtetését, megélte az asszonyi sírást, majd pedig azt, hogy az ember elharapja a
szavakat, ha idegen előtt szóba kerültek azok a napok – nos, azok a generációk ösztönösen másként gondolkoznak ma is a társadalmi konﬂiktusokról. A magyar 56 szép
és felemelő volt, de – mint a lefojtott emberi érzelmek kitörése mindig – erőszakos is.
A forradalmak ilyenek. A megsértett ember nem mérlegel. A megsértett magyar nemzet a lehetetlent kísérelte meg októberben: kiszabadulást a keleties elnyomás alól,
igazságosabb és félelem nélküli társadalmi rendet. 56 óvatosabbá tette a vesztes oldalon álló többségi nemzetet, de még a kevéske túloldali is megértette: csínján kell
bánni az elnyomott társadalommal.
1956 túl hamar ért véget, és nem tudni, merre fordult volna a történelem iránya.
Később talán többet és mást is akartak volna az emberek, mint amit akkor követeltek. Ma sokan gondolják, hogy polgári társadalmat, mondjuk, osztrák mintára, míg
mások azt hirdetik, hogy csupán jobb és élhetőbb szocializmust akartak az emberek.
Ez azonban mind mai spekuláció, mert ahogy nekem egymásra csúsztak a valódi
emlékeim a később hallottakkal, a csak odagondolttal, ugyanúgy lehet ezzel minden
akkori szereplő.
Nincs tehát egyetlen igaz, valódi történelem, hanem vannak bennünk lakó, bennünk ható, jellemünket formáló történések. Van persze Társadalom, nagybetűvel, de
leginkább csak a statisztikai évkönyvek összegző soraiban, meg a politikusi megszólalásokban: a társadalom nevében, annak érdekére hivatkozva hirdetnek programot.
Akik itt vagyunk, mind más tapasztalatot szereztünk életünkből, mint ahogy azok is,
akik nincsenek itt, és sohasem jönnek el. Ők és gyermekeik és azok gyermekei talán
azt szűrték le a személyes történelmükből, akár 56 bukásából, hogy nem érdemes,
mert nem lehet, és a legjobb mindenből kimaradni.
És itt válik 56 ügye sokkal többé, mint amit egy évforduló szokásosan jelenthet.
Mert persze az is fontos, hogy a nagy történelmi fordulatokról, a nemzet kollektív
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emlékezetében élő hősi vagy kudarcos eseményekről megemlékezzünk, kilépve egy
napra a hétköznapok világából. Végül is emlékezet nélkül lehet talán létezni, de az
ilyen létezés inkább vegetálás, semmint teljes emberi élet. Bizony, sokan, túl sokan
élnek nálunk is a történelmen kívül, a történelem alatt. Éppen ezért roppant időszerű
56 ügyének felidézése: ami a fél évszázaddal ezelőtti történelemmel történik a mai
magyar fejekben és szívekben, az bizony a jövőnket is befolyásolja. Ha ugyanis többségbe kerül társadalmunkban az érzés, hogy minden hiába, nem lehet nyerni, lám 56
is hogy elbukott, akkor azok fogják a többséget alkotni, akik morogva, elégedetlenül
ugyan, de elfogadják a sorsot, bármilyent. Akik belenyugszanak az őket igazgató felsőbbség diktátumába, a politikai körök színvonaltalanságába vagy korrupt voltába.
Akik minden változástól félnek, mert úgy élték meg a történelmet, hogy mindig egyre
rosszabb jön.
Holott ugyanabból a történelmi eseménysorból erőt is meríthetnének. 1956 nem
tudott diadalmaskodni, de végül is idővel az akkori győztes oldal vereséget szenvedett.
Ugyanabból a traumából azt is le lehetett szűrni, hogy igenis kötelesek vagyunk tenni,
cselekedni az igazságosabb és élhetőbb életért – ahogy lehet. Ha harc kell, harccal, de
ha lehet, ésszel. Erőszak és vérveszteség nélkül.

*
A köztársasági elnök egy olyan mondatot mondott minap, amely nyilvánvaló igazságtartalma ellenére tovagyűrűző vitát váltott ki. Magyarország középhatalom. A hatalom szó sokak fülében furán hat. De mondhatnánk ország-méretet, és akkor kézenfekvő lenne a mondat igazsága: hazánk nem nagyhatalom, de nem is kicsi államocska.
Sokan mégis azonnal ellenségesen fogadták e nyilvánvaló igazságot, mert szeretnék
azt sugallni: kicsi és ezért cselekedeteiért nem felelős az ország.
Bizony, sokan gondolják, hogy nincs mit tenni, hiszen a világban úgyis le vannak
osztva a lapok. Ezt gondolják, mert így élték meg a megelőző évtizedeket, vagy mert
ezt plántálták a fejükbe a közvélemény manipulálói. Pedig ugyanezzel az erővel azt
is mondhatnánk: számít az, hogy mit teszel. Talán nem tudsz győzedelmeskedni, de
még az átmeneti vereségből sem következik, hogy a ma triumfáló félé lesz a végső
győzelem. Kényelmesebb talán belenyugodni a gyengeségünk, erőtlenségünk gondolatába, mint azt végiggondolni: mindenki felelős a maga, a családja és valamilyen
módon nemzete sorsáért.
Hogy valójában milyen lesz nemzetünk jövője, nagyrészt azon múlik, ki mit szűr
le a vele megesett ügyekből. Mondhatjuk: a történelemből. 1956 hősei akkor győznek
mégis, utólag is, ha mi ma és holnap felelős polgárként tekintünk magunkra, és megköveteljük a vezetőinktől, hogy ők is így tekintsenek ránk. Akkor valóban nem volt
fölösleges az 56-os áldozat.
(A Fráter György Katolikus Gimnáziumban
2005. október 22-én elhangzott ünnepi beszéd szerkesztett változata.)
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Egészségügyi reformok –
a társadalmi szolidaritás erősítésével
Most, amikor édesapám sírjánál, Fügödön jártam, azon is elgondolkoztam, hogy
miért rossz a faluban a hangulat. Miért rossz a faluban is a hangulat. Van ott egy kis
földdarabkám, ősi földünk, amit eladni sem, művelni sem lehet. Nem kell, nem vállalja senki. Más a hangulat, mint gyerekkoromban megszoktam, amikor minden kis
talpalatnyi földet megműveltek, bevetettek. Most egy konok, depressziós, lemondó,
beletörődő apátiát találok a beszélgetések során az emberekben és ez nagyon veszélyes
dolog. Nincs bizakodás, hit, mintha a Kodolányi Gyula által írt sorok – a magyar
agóra mítoszai rendíthetetlenek – jönnének elő: ne mondják nekem, hogy itt jobb
lesz, ne mondják, hogy jön egy új kormány és valami jobb helyzetet teremt. Itt valami
el van rontva, úgy rossz, ahogy van.
Bátorításra van tehát szükség, elmondani, hogy gerjesztünk valami lelkesedést, valami optimizmust, támogató, nemzetépítő pozitív hangulatot ebben az országban.
Mert lehet ilyet felkelteni. Emlékszem a polgári kormány zászlóátadási ünnepségeire,
nagy nemzeti, vallási ünnepek megtartására, ezek kapcsán a felvonulásokra, a színes
népviseletekre, népi táncokra, a gyermekek énekére, volt valami lelkesedés az országban. Ez most megint kihunyt és egy csendes, lemondó, konok depresszióba süllyedt
az ország.
Ez nagy baj, azért is, mert a betegségeink, lelki és testi bajaink egy része is ebből
származik. Mert nem lehet egészségesen élni, nem lehet jó életminőséget megélni egy
ilyen hangulatban. Azon is elgondolkoztam most, december 5-e első évfordulóján,
hogy ez a helyzet egy kicsit a Kárpát-medencében, a határainkon túl élő magyarság
viszonylatában is érvényes. A kezdeti nagy fellendülés után, hogy együvé tartozunk,
felelősséget vállalunk egymásért, jön az Európai Közösség, átjárhatók lesznek a határok, újra találkozhatunk a határokon túl élő családtagjainkkal, a magyarokkal, de
nemcsak velük, hanem a ruszinokkal, és a többi olyan nemzetiséggel, akik magyaroknak vallják magukat – hiszen a magyarság sok genetikai gyökerű nemzet, ez tartotta
meg az évszázadok viharain keresztül –, volt egy pozitív, bizakodó hangulat, december 5-e után itt is egy elmélyült depressziót tapasztalunk.
Fel kell rázni újra a nemzetet, valamit csinálnunk kell. Sokat gondolkodtunk azon,
mi lehet a magyarságnak ez a nagy baja és én sokat beszélek erről, mert egyre inkább
meggyőződésem, hogy itt kell keresni a megoldást is: mi lehet az oka annak a sok lelki, testi nyavalyának, amely jellemzi a magyar népegészségügyi helyzetet. Miért élünk
rövidebb ideig, miért betegszünk meg annyiféle bajban, miért pusztulnak a csecsemők az országban, miért született az elmúlt évben 93 ezer körüli kisgyermek és miért
halt meg több, mint 130 ezer ember? Mi lesz ennek a vége, ha így megy tovább?
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Eszembe jutott egy kemény megjegyzés kapcsán, hogy igaza van a sajtó képviselőjének, nem történt itt semmi a rendszerváltozás után sem, hiszen – fülembe cseng
József Attila néhány verssora, amelyben azt írta – „ezerfajta népbetegség, szapora csecsemőhalál, árvaság, korai öregség, elmebaj, egyke és sivár bűn, öngyilkosság, lelki
restség, mely hitetlen, csodára vár, nem elegendő hogy kitessék: föl kéne szabadulni
már”. *
Az ember belegondol, valóban nem jutottunk az egyről a kettőre, tulajdonképpen
ma is ezek a bajaink. Megfeszülhet az egészségügy, lehet akármilyen proﬁ az orvos,
lehet akármilyen jó ellátórendszer – még ha lenne is ilyen –, nem tud változtatni
ezen a helyzeten, mert a bajok gyökerei sokkal mélyebben vannak. Nincs olyan, az
egészségügyből, mint önálló szektorból kiinduló jobbító gondolat, program, stratégia, projekt-szintű, a megvalósítás reményével összeállított professzionális program,
ami ezen segíteni tudna.

A nemzet lelkébl elfogytak az energiák
A gyökerek tehát mélyebben vannak, valahol ott, mondja a tudós, hogy a magyar
nemzetnek a lelkéből, a kollektív tudattalanból elfogytak az energiák. Elfogytak, mert
Mohácstól Trianonig, Trianontól december 5-éig a történelmi paradigmák, vereségek,
veszteségek elszívták az emberlélekből, a nemzetlélekből az energiákat. Ennek következtében nincs lehetőség új tudatformálásra, hiszen új nemzettudat csak a kollektív
tudattalannak, a nemzetléleknek egy magas energiatartalma, egy kondicionált állapota mellett alakulhat ki. Azon keresztül formálódik egy új nemzettudat, és csak annak
lehet része egy új típusú egészségtudatosság, amelyben az ember tudja, hogy felelős a
teste, lelke épségéért, azt meg kell őriznie, hogy megéli az egészségesen élni jó életérzést, milyen jó az, hogy a testem-lelkem jó kondícióban van.
Az energiáknak tehát híjával vagyunk, mert nem működnek azok a nagy energiaforrások, amelyek a kollektív tudattalanba mintegy visszatöltve a történelmi paradigmák során elveszett lelki energiákat, lehetővé tennék az új nemzettudat kialakulását és
ennek részeként egy újtípusú egészségtudatosságnak a létrejöttét. Ha arra gondolok,
mi a négy forrása ennek a lelki energiának, akkor nagyon érdekes következtetésre
jutok. Azt mondja a tudomány, hogy a nemzet lelkét, a kollektív tudattalant energiával feltöltő nagy források első megjelölhető helye a nemzeti identitás. A második a
társadalmi szolidaritás, a harmadik a család, a negyedik a hit. Ezt a négy energiaforrást
ismeri a tudomány, erre épül Jung és követőinek ﬁlozóﬁája, erre épül az úgynevezett
transzcendentális reﬂexiónak a nagy ﬁlozóﬁai tana; működtetni kellene ezt a négy
forrást. De nem működik.
Nem működik a nemzeti identitás, nézzük december 5-ét, ahol a fennálló felelős kormányzat folytatott ellenpropagandát a nemzeti együvétartozás felvállalásával
* József Attila: Hazám című verséből
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kapcsolatban. Nem működik a nemzeti identitás abban sem, hogy nem merjük
megvallani a magyarságunkat. Erdélyben mindenütt ki vannak téve a magyar zászlók, Franciaországban is a trikolór, de egy barátomra rászólt a szomszédja Pesten,
mikor az erkélyére kitette a magyar lobogót, hogy vegye vissza azt a Fidesz-zászlót, mert még baja lesz belőle. Nem merjük felvállalni az egészséges nacionalizmust,
ha kiteszünk egy zászlót, vagy egy magyar együvétartozást jelző éneket énekelünk,
azonnal furcsa asszociációk támadnak: nem valami kóros nacionalizmus-e ez, sovinizmus, irredentizmus, határrevíziót akaró magatartás? Magunk is visszarettenünk
attól a normális, a nemzeti identitást tartalmazó magatartásformától, amely pedig
életvédő faktor.
Trianon nemcsak történelmi tragédia, hanem lelki is, a nemzetléleknek a legnagyobb tehertétele, amit máig nem dolgoztunk fel, amivel nem szembesültünk, amivel
nem merünk foglalkozni. Tetten érhető ez például, amikor az európai csatlakozás
előtt folyt a propaganda: ki beszélt arról, hogy az európai közösségi létünknek a lényege az, hogy az átjárható határokon keresztül egyesülni tud a magyar nemzettest?
Senki erről beszélni nem mert. Ehelyett az volt a legfontosabb, lehet-e mákos gubát
enni az Európai Unióban, lehet-e moslékot adni a malacnak, nyithatunk-e Bécsben
kávéházat, és ehhez hasonlókkal etettek bennünket.

Identitás, szolidaritás, család, hit
A nemzeti identitás ma Magyarországon nem működik, tavaly december 5-én is
kapott egy nagy pofont. Egy év alatt nem üdvözöltük a szlovákiai, ausztriai, szlovéniai
magyarságot, amelyik visszatért a magyar nemzettesthez az európai csatlakozás május
1-jén történt első napján. Nem ünnepeltük ezt az alkalmat, szó sem volt róla. Pedig ez
is egy fontos összetevője az identitásunknak, Trianon sebeinek fontos orvoslása.
A másik nagy energiaforrást, a társadalmi szolidaritást illetően az első lépés az, hogy
rendet kell teremteni a közteherviselés során. Nem járja az, hogy a rendszerváltás
után gazdaggá, milliomossá vált honﬁtársaink túlnyomó többsége minimálbéren van
bejelentve a társadalombiztosításnál, és ezek után ﬁzetgeti a jövedelemarányos járulékot. Nem normális dolog, hogy 800 ezer vállalkozás között pusztán 50 ezer van, ahol
a dolgozók nem minimálbéren vannak bejelentve. Nem működik tehát a társadalmi
szolidaritás. Nem lehet azt tovább nézni, hogy míg 1990-ben, a rendszerváltozáskor
5,4 millió ember ﬁzetett társadalombiztosítási járulékot, ma 3,7 millió ﬁzeti ezt, és
ebből kell ellátni tízmillió embert egészségügyi vonatkozásban, ebből kell kiﬁzetni 5
millió embernek a nyugdíját és különböző járandóságát.
Nem működik a szolidaritás. De ha nem makroszinten vizsgálom, akkor sem működik, hiszen elmegyünk egymás mellett, nem ﬁgyelünk egymásra, nem szólunk a
másikhoz, a lakótelepen a szomszédok nem ismerik egymást. Nem szólunk rá a 12
éves kislányra, amikor kijön az iskolakapun és rágyújt a cigarettára, de nem szólunk rá
az orvoskollégára, vagy az óvónőre, akik égő cigarettával vonulnak végig a gyermekek
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előtt a folyosón. Évente 30 ezer ember hal meg a cigarettázás ártalmaiban Magyarországon. A frusztrációnk jelenik meg ebben az önrontó, prolongált öngyilkosságként
is megjelölhető szokásban. Úgy tudom, a férﬁak 40 százaléka és a hölgyek 32–33 százaléka dohányzik Magyarországon.
A harmadik nagy forrás a család. Az sem működik igazán. Egyre kevesebb házasság
köttetik, egyre több bomlik fel, egyre több a felelősséget nem vállaló, vagy alig vállaló
laza együttélés, a ﬁú nem vállalja a partnert, a lány nem vállalja a ﬁút, inkább „megvalósítják önmagukat”, hiszen ezt hallják a televízióban. A Big Brother világát éljük,
valóságshowk, konzumidióta-gyártás folyik. Amerikai ﬁlmeket nézünk, fröcsög a vér,
a gyerekek másolgatják a CD-ket, ülnek a televízió előtt, nézik a keleti karddal csatázó
mágust és azt hiszik, hogy társaságban vannak…
Nincs közösség, amelyik befogadja, már alkalmatlan arra, hogy közösséget építsen
maga köré. Nincsenek barátai és elkezdődik az önmegvalósító életforma, egy diploma, majd kettő és három, már 30, 32 éves lesz, akkor megpróbál valakivel együttélni,
mert a biológiai ösztönei működnek, de nem vállalják fel egymást, és a vége az, hogy
a pszichiátriai rendelőkben a klasszikus betegségekkel nem is találkozunk, ott vannak
ők, magatartászavarokkal, pánikszindrómával és a legkülönbözőbb bántalmakkal.
De már az iskolában is, ha a gyerek túl élénk, akkor hiperaktivitás szindrómában
szenved, ha túl lusta, akkor hipoaktivitás szindrómában. Hovatovább minden orvosi
diagnózissá válik. Ha nagyon okos a gyerek és hamar megérti a leckét, persze, hogy
izeg-mozog, mert ő azt már tudja, de hát az ma patológiás dolog, mert kilóg a sorból.
Valamit csinálni kell vele, el kell vinni pszichológushoz, majd pszichiáterhez, és már
benne van a mi utcánkban. Elkezdődött az a folyamat, ami folytatódik az Andrássy
úton, ahol a félmeztelen másság egymás nyakába borulva exhibicionista tobzódással
kapaszkodik fel a nyitott kamionokra. Elindul a menet a rettentő, dübörgő zenére,
és azt mondják nekünk, hogy ez a másság, amit tolerálni kell, mondják nekem, aki
AIDS-betegséggel is foglalkoztam, és pontosan tudom, hogy nem ez a másság. A másság diszkrét, az nem megy az utcára. Ez a közbotrány, amely megbotránkoztatja a
ﬁainkat, lányainkat, akik ott állnak az Andrássy út két oldalán és azt hiszik, hogy ez
Európa, ez a világ, nekik is ezt kell követni.
Nem működik a család, amelyik befogadja őket, mert nincs család, rohan mindenki,
este pedig elhangzik a televízióban, hogy családon belüli erőszak, felvonulnak a harcos
amazonok és a férﬁak is, mint egymással szembenálló csapatok, akik magukat védik az
erőszak ellen és úgy néz ki, hogy a család az erőszak terepe lenne, mintha erről szólna
csak, hogy ütik egymást a családtagok. Még az is sokszor elhangzik, hogy elszívja az
energiát az embertől a család, és főleg, ha jön a gyerek, akkor már nem tudsz karriert
építeni, mondják nekem is, akinek nagy családja van, ha egy hétvégén összejövünk,
nyolcvanan-százan is vagyunk, már nem ismerem meg a családtagokat. Épp a napokban rótt meg a nővérem, akinek nyolc gyereke van, hogy nem tudom a nevüket. Neki
már 21 unokája van, és jól érezzük együtt magunkat. Nem dúskálunk az anyagi javakban, ahol sok gyerek van, általában nem dúskálnak, de tisztességesen élünk, és ha
valami baj van, mindig van valaki, akit meg lehet szólítani. A család egy komoly kö2006/1. (5. szám)
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zösség, megtartja az embert, segíti a botladozó egyént, már akkor, amikor járni tanul,
és később, az élet nehéz fordulatait járva, és ez egy jó dolog. Amikor megszületik egy
gyermek, nem az energiát szívja el, hanem akkor lesz az ember erős, telve energiával.
A negyedik nagy energiaforrás a hit. Ma is úgy látom, hogy a hit, a jövőbe vetett
optimista, jókedvű viszonyulás óriási energiaforrás. Talán Schopenhauer mondta,
hogy az életben a boldogságnak két titka van. Vagy szereti az ember, amit csinál,
vagy megszereti. Az ember önmagával is elfogadtatja, hogy amit csinál, annak haszna
van, a közössége számára jó, előreviszi a világot. Bízik abban, hogy lesz vacsorája, lesz
munkája holnap is, és ez már fél siker. Egy oﬀenzív, optimista nyomulás az életben az
embert magabiztossá teszi és a bajokat is egészen másképp engedi kezelni.

A nemzeti örökség feldolgozásának kérdése
De mi nem tudjuk a bajokat kezelni, lemondóak lettünk, nem merjük felvállalni a
pozitív életszemléletet, a magyar agóra mítoszai rendíthetetlenek ma. Aki pedig Istenhívő, annak azt is tudnia kell, hogy az ő felelőssége még nagyobb, mert az imájával,
fohászával aktívan be tud avatkozni a sokszor valóban változhatatlannak gondolt folyamatokba. Aki nem él ezzel, nem is igazi hívő ember. Hogy az imával be tudunk
avatkozni a világ folyamataiba, nagyon sok példát tudok hozni. Sok orvoskolléga
pontosan tudja, hogy másképp gyógyul az a beteg, akit bajában szerető közösség vesz
körül, akinek a gyógyulását remélve imádkoznak érte, mint az, akit magára hagytak.
Ezek a spirituális dolgok mind kitapinthatók a napi folyamatokban, de nemcsak az
egészségügyben. A gyerek is jobban tanul egy jó, konszolidált családban, ahol fontosnak tartják az értékeket és segítik a gyereket, hogy azt elsajátítsa.
Másképp gyógyul egy társadalom is, ha tudja, hogy azt a nemzeti kultúrát, amelyiknek része, amit megkapott, fel kell dolgozni. Nemrég halt meg a nagy francia
ﬁlozófus, Derrida*, aki a híres dekonstrukciós elméletét alapította, és ezzel ma a világ
mindenkor élő legnagyobb ﬁlozófusának tartják. Ennek az elméletnek a lényege, hogy
minden generációnak fel kell dolgoznia a nemzeti örökséget, a kultúrát. Mintegy át
kell magán engednie. Nem szép példa, de mint a giliszta porhanyítja a földet. Átengedi magán és megtermékenyíti. Ha nem olvassák el a gyerekeink az Egri csillagokat,
akkor ez a regény is elvész a nemzeti kultúra számára. Ha elolvassák, új értelmet nyer,
hiszen egy új kulturális közegben más jelentősége lesz, megőrződik és továbbfejlődik.
A dekonstrukciós elmélet arról szól, hogy lebontjuk a kulturális örökséget és újra
felépítjük, új értelmet adva neki, a fenntartható fejlődés állapotában tartva a nemzeti
kultúrát. Egy ország, egy nemzet kell, hogy a kultúráját ápolja, ezzel erősíti tömegméretekben a jókedvű, optimista, jövőben bízó hangulatot.
Tehát a hit, mint negyedik erőforrás, nagyon fontos. Ezeket persze működtetni kell.
* Jacques Derrida (1930) francia ﬁlozófus, a dekonstrukció (ﬁlozóﬁai, irodalomelméleti, építészeti irányzat) elindítója. A kifejezést ő vezette be a ﬁlozóﬁába a heideggeri destrukció fordításaként.
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Most nem működnek, lásd a nemzeti identitás kérdését december 5-én. Kormánypropaganda a nemzet együvé tartozása ellen. Vagy előtte, amikor a státustörvényt
tárgyaltuk. Ott ültem a kormányban. A mindentudó Kovács László úr, aki még az
ipari kamerának is interjúkat adott abban az időszakban, elmondta, hogy 23 millió
román fogja elárasztani az országot. Tehát a demagógia szintjén riogatták az embereket. Nyomon követhető, hogy ennek a kurzusnak nem érték az identitás, sőt, mintha
szándékosan rombolná azt. De nézzük a társadalmi szolidaritást. Most jelent meg
– a kis párt nagy emberétől hallottuk, aki mindenhol szónokol most – a koherens,
az egyetlen létező egészségügyi program, amelyik megint előveszi a versenybiztosítós,
magánbiztosítós társadalombiztosítási modellt. Abban az országban, Magyarországon,
ahol 116 éve elsőként követték Németországot a bismarcki, tömeges kockázatvállalásra
épülő, nagy szolidaritási rendszer kiépítésében. Most ők úgy gondolják, hogy eljött
az idő és neki lehet esni a több ezermilliárdos pénzalapoknak és ezeket privatizálni
lehet. Érdekes, hogy a ’94–98 közötti ciklusban, a Horn-kormány idején kezdték el a
nyugdíjrendszer privatizálását. Mintha nem tűrnék el, hogy van egy szolidaritási alap,
amelynek a működésével kapcsolatban nagyon sok kifogást lehet emelni, de azért a
szociológiai tanulmányokból egyértelműen kitűnik, hogy az emberek 76 százaléka ragaszkodik a társadalombiztosításhoz, mert tudják, hogy ez a szociális biztonság fontos
összetevője. Ezt nem szétverni kell, hanem továbbfejleszteni.
Tehát a társadalmi szolidaritás intézményével is szembemegy a jelenlegi kurzus.
Mi a helyzet a családdal? Nem kell a család, idejétmúlt intézmény. Törődj magaddal,
nem a közösség érdekes, hanem az egyén. A liberális életszemléletre jellemző, hogy az
egyén parttalan szabadságát kell támogatni és mindent e mögé kell sorolni, ezt kell
szem előtt tartani.
Mi nem ezt mondjuk, mert mi kereszténydemokraták vagyunk, és a Fidesz is kereszténydemokrata (legalábbis megkezdődött a megtérés, ha kell is idő hozzá, de lesz
belőle egy kereszténydemokrata politikai erő, már a vezetőink jelentős része ott tart,
ahol a spiritualitás kezdődik, ha valaki hallja Orbán Viktort beszélni, egyre több szó
esik az emberlélekről, a közösségről). Ez a politikai erő azt mondja, hogy támogatni
kell az egyén szabadságjogát, -vágyát, az egyén kiteljesedését, de csak odáig, ameddig
az őt befogadó közösségnek is érdeke. A közjó értelmében korlátozni kell az egyén
parttalan szabadságvágyát.
Az ember különleges, Isten képmására teremtett biológiai lény, akinek egyedül van
az a képessége az élővilágban, hogy önmagát tudja észlelni. Lelke van, ami nem más,
mint az önmagam szubjektív észlelésének a képessége. Ha látom magam, mint cselekvő személyt, akkor felelős vagyok azért, amit teszek. Mondhatom azt is, felelős vagyok
a testem-lelkem épségéért. De ha magammal szemben felelős vagyok, akkor a másik
emberrel szemben is vállalnom kell ezt a felelősséget, mert az embert, az ént, mindig
csak a tett határozza meg. Ez a közösségépítés alapegysége, ebből épülnek a kis- és
nagyközösségek, a nemzet, ez a lényege a nemzeti együvétartozásnak, a közösségi felelősségvállalásnak és végül a népegészségügynek is.
A kérdés, tessék József Attila versére gondolni, hogy mikor leszünk már egészsé2006/1. (5. szám)
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gesebb, életrevalóbb, öntudatosabb, kevesebb nyavalyával küszködő nemzet? Akkor
leszünk, ha ezekkel a kérdésekkel is elkezdünk foglalkozni. Ma egyre több szó esik erről a politikában is és ez nagy örömömre szolgál, mert meggyőződésem, hogy enélkül
nincs megváltás a bajainkra. Elkezdődött egy új típusú gondolkodás a kormányzati
irányítási, döntéshozói rendszernek a kialakításáról.
Nem jutottunk még dűlőre, de a jobboldalon forr a sokféle gondolat, 15 év óta
először, hogy lehetne olyan kormányzati szintű döntéshozó szerkezetet kialakítani,
amelyben markánsan megjelenne ez az emberi lelki, humán pólus. Vannak ma olyan
tervek, hogy elkezdődik a kormányzati rendszer átalakítása, olyan irányban, hogy egy
nagyon erős humán, emberi oldal és egy nagyon erős gazdasági, pénzügyi csúcs jelenik meg. A kettő egymással kommunikálva fogja kormányozni az országot.
Mi a lényege ennek? Elszakadunk attól a gondolatkörtől, amelyben állandóan azt
sulykolták belénk, hogy majd akkor lesz egészségügyre, szociális gondoskodásra, oktatásra pénz, ha lendül – ahogy mondják: dübörög – a gazdaság és lesz elég elosztható
pénz. Én meg azt mondom, mitől dübörög a gazdaság, ha nem a testében-lelkében
és szellemében kiművelt embertől? Azt gondoljuk, hogy a humánrendszereket nem a
gazdaság határozza meg, hanem fordítva, az ember az egészségével, ráhangoltságával,
lelki hozzájárulásával, kiművelt agyával a feltétele a gazdaság prosperitásának és fenntarthatóságának.
Két rendszer van a világban, az egyik maga az ember, a másik a nagy környezet.
Az ember élni akar, és ahhoz szüksége van a környezetből vett dolgokra: levegő, víz,
élelem, gyógyító szolgáltatás, oktatás kell neki. Fontos, hogy úgy vegye ki ezeket a
szükségleteket a nagy környezetből, hogy közben ne tegye tönkre, hanem egy jól
fenntartható, fejlődő állapotban tartsa, mert akkor következik be az a helyzet, hogy
a szükségleteknek a kommunikációja egyre magasabb szinten történik, és a jólétnek
a lehetőségét hordozza ez a humán és a gazdasági-pénzügyi nagy szektorok közötti
értelmes kommunikáció.
Ma a világ abban gondolkodik, hogy olyan irányítórendszereket hoz létre, ahol
markánsan megjelennek az emberi értékek. Nemrég megjelent egy szaklapban egy
közlemény, amely arról szól, hogy ma Magyarországon az összegzett humán tőkevagyon 91 ezer milliárd forint. Mit jelent ez? Hogy az emberek felneveléséhez, agyuk
kiműveléséhez szükséges ráfordítás, ami befektetésként megjelent, amikor neveltek,
oktattak minket, ma az egész magyar tízmilliós populációra számítva jelenti ezt az
összeget. Az összegzett humán tőkevagyon, ez a pénzben kifejezett érték nem egészen
50 százalékában – alig több, mint 40 ezer milliárd forint – működik ma a gazdaságban.
Ráadásul ennek a működő tőkevagyonnak a kondíciója is rossz. Igazán a ráfordítás
nem hasznosul a gazdaságban. Azért nem jön ide a tőkét befektetni akaró, mert nem
talál kellő számú, morálisan, testileg, lelkileg ép, szellemileg kiművelt embert. Itt érhetők tetten a bajok, és ezért mondom, hogy enélkül nem fog dübörögni a gazdaság.
Vannak olyan áramlatok a világban, amelyek már új tudományágként megjelenve ezt a megközelítést, ﬁlozóﬁát teszik alkalmazhatóvá a gyakorlatban, így az
egészséghatásbecslést. Ez azt jelenti, hogy egy kormányzat összkormányzati szinten
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felelős a népegészségügyért, tehát nem csak az egészségügyi kormányzat, az nem tudja megoldani, hiszen az előbb elmondott kérdések állami felelősségű körbe utalható
problémák. Úgy kell egy kormányzatnak működnie, hogy a társadalomban az elvárásokat összegyűjtse és ezeket a nagy döntéshozói rendszerekben jogszabályokban,
szabályozásokban jelenítse meg, hogy jobb legyen az embereknek. Ha tehát születik
egy szabályozás, mielőtt hatályba lépne, meg kell mérni a potenciális népegészségügyi
hozadékát, hogy milyen hatással lesz az emberek egészségére. Ma már ott tart néhány
ország, hogy ciklusidőn belül követni, mérni tudja egy-egy kormányzat intézkedéseinek a népegészségre kifejtett hatásait.
A jobboldalon olyan programok születnek, ahol ebben a kérdésben már ilyen technológiákat használva a humán, az emberi értékek felértékelődnek.

Az egészségügyi ellátó rendszer reformálásáról
Az egészségügyről is kell szólni, nem túlságosan mélyre merítve: mit akarunk csinálni az egészségügyi ellátó rendszerrel? Olyan súlyos forráshiányt érünk meg, elszívják
a pénzt a rendszerekből, megjelennek a nagy privatizőrök, pénzügyi befektetők, és
azzal az indokkal, hogy nem lehet az egészségügyet működtetni, csak ha megjelenik
a magántőke, különböző vad akciókra kerül sor. Az állam kezdi levetni magáról a
felelősséget, azt mondja, a kórház az önkormányzat fenntartói kötelezettsége, adja
ő a pénzt. Igen ám, csakhogy az önkormányzatnak nem oszt pénzt a költségvetés,
ezért nem tudja a fejlesztési, felújítási forrásokat állni, ennek következtében akadozik
a kórház működtetése. Az önkormányzatok nem bírják ezeket a terheket, majd jön
a magánbefektető, mondják, a multinacionális pénzügyér, akkor lesz pénz a rendszerben és működni fog. Ez a liberális párt megközelítése: piac van, működjön a piac,
szedjék ki a proﬁtot a rendszerből.
Ezt a megközelítést adta elő nemrég Bokros Lajos egy konferencián, ahová engem is
meghívtak, minden előadó 30 percet kapott, egyedül én csak húszat, és nem értettem,
miért? Elmondta ezt a liberális elképzelést, hogy mindenki versenyezzen, a polgár
meg ﬁzessen, mert ez is egy szolgáltatás, mármint a gyógyítás, amiért igenis ﬁzetni kell,
és ha a kórház nem jól gazdálkodik, menjen csődbe, de hogy tartozik hozzá 65 ezer
ember, akit el kellene látni…
Azt mondtam rá, Bokros úr, elgondolkodtam a beszéde alatt és az ön által citált
sok szakirodalom mellé ajánlanék még egyet. Olvassa el Tersánszky Józsi Jenő: Misi
mókus kalandjait. Láttam, nagyon megbántottam. Elmondtam, hogy Misi mókus
nagy liberális indíttatásában elszökik az iskolából. Elmegy a városi ligetbe, felmászik
a gesztenyefára és azzal szórakozik, hogy zöld gesztenyével megdobálja a fa alatt pihenő fáradt asszonyságot. Kitör a botrány, ki komiszkodik a fán, észreveszik Misi
mókust. Hívják a madarászt, aki befogja, beviszik az állatkereskedésbe, és Misi mókus
nézi a sok állatot, mert az erdőben ilyet soha nem látott, hogy az összes állat együtt
van, a menyéttől, a galambtól a teknősbékáig. Az állatok tátott szájjal hallgatják Misi
2006/1. (5. szám)
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mókust, amikor meséli, hogy milyen az élet a szabad világban. Hogy meg kell szerezni
a mogyorót, a mandulát, és be kell tenni az odúba a levelek alá, mert ha jön a tél,
hideg lesz, és ha nem gondoskodik magáról, akkor elpusztul. Az állatok hallgatják, és
egyszer csak kitör a hahota. Miről beszél ez a Misi mókus? Az élelmet nem szerezni
kell, azt a gazda adja.
Ebben az országban hárommillió ember van, mondtam tovább, akiről muszáj gondoskodni, mert úgy töltötte az életét, hogy őróla gondoskodtak, és nem képes öngondoskodásra, mert munkanélküli, mert agg, szerencsétlen ember. Bokros úr, ezek
meghalnak az ön rendszerében. Tehát ebben az országban nem lehet akármit megcsinálni.
Nálunk az egészségügyet úgy kell működtetni, hogy a társadalmi szolidaritás továbbra is megmaradjon. Mi a társadalombiztosítást nem szétverni és megszüntetni
akarjuk, hanem továbbfejleszteni. Egyetértünk azzal, a most sokat szajkózott elképzeléssel – tőlünk „lopták”, minden programunkat másnap azonnal visszahalljuk a
rádióban; sokszor azt sem tudják, mit jelent, de mondják ugyanazokat a szavakat –,
hogy mindenki mögött legyen biztosítási fedezet. Igen ám, de miből? A mindenkori
nyugdíjasok száma alapján a központi költségvetésnek az állami felelősségi körbe tartozó pénzalapból normatív hozzájárulást kellett ﬁzetni az egészségbiztosítás kasszájába. Úgy hívták, hogy keresztﬁnanszírozás. Működött, megszüntették.
Mindenhol járulékfedezetnek kell lenni. Természetesen a közteherviselésben rendet
kell tenni, mert az nem megy, hogy több százezernyi vállalkozás a költségelszámolás
különböző technikájával, számlatrükkökkel lopja ki a pénzt a saját vállalkozásából,
anélkül, hogy azon közteher lenne. Nem megy az, hogy körülbelül 30 százalék ad
számlát a vásárlásról, mert akkor azon nincsen társadalombiztosítási járulék. Egyének
jól járnak, de a társadalom nem. Ezt adócsalásnak hívják. Vannak országok, ahol
ezért börtön jár. Nálunk sikknek számít, sőt, ami a legnagyobb baj, enélkül már nem
is lehet boldogulni. Ez nálunk az érvényesülésnek egy elfogadott technikája. Tehát
óriási bajok vannak, és ennek a morális mélységeit nem is tudjuk átlátni, hiszen napi
gyakorlattá váltak.
Tehát a közteherviselésben kell elsősorban rendet tenni. Én híve vagyok a regionalitásnak, egyetértek azzal, hogy az egészségügyben is régióközpontoknak kell lenni,
ahová a társadalombiztosítás, az egészségbiztosítás kasszájának a pénzét leosszuk,
méghozzá úgy, hogy többet oda, ahol nagyobbak a népegészségügyi bajok. Mert az
sem járja, hogy a budapesti XII/a kerületben olyanok a megbetegedési, halálozási
mutatók, mint Svájcban, ugyanakkor Bagamér környékén, mint Szomáliában. Nyilvánvaló, hogy ott több és más típusú pénzeszközt kell használni, mint a XII/a kerületben. Nagyon helyes az, hogy regionálisan jelennek meg a regionális szükségleteket
felmérni, értékelni és az ehhez szükséges kapacitásokat és szolgáltatástömeget kialakítani tudó egységek. Regionális csúcskórházakat is szeretnénk látni. Mert nem lehet
minden kórházba a legdrágább műszereket telepíteni. Nincs is értelme, mert nem
lehet kihasználni ezeket a berendezéseket. Miskolc egy regionális központ kell hogy
legyen és alatta az az intézményrendszer, amelyik különböző szinten, alapellátásban
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ellátja a beteget. Ha valakinek nehéz, nagy baja van, legyen egy csúcsintézmény, ahol
az orvostudomány mai állása szerint az elérhetőt meg tudják csinálni.
Nem értünk egyet a teljesítményﬁnanszírozás jelenlegi rendszerével. Olyan mértékben torzult el, hogy nem lehet helyreállítani. Ott, ahol a, egyébként nagyon szép
műveseosztályokat létrehozták, majd az amerikai díjtétel körülbelül kétharmadáig
tornázták fel a kezelések árát, ahol a laboratóriumokat privatizálták, majd a nagyon
erős magánvállalkozók, a hatalmas gazdasági súlyuknál fogva kiharcolták az egyre magasabb díjtételeket, az egyre több vizsgálatot, az egyre több gép telepítését, elszívták a
pénzt a többi területről és nincs pénz a krónikus belosztályon, de már a belosztályon
sem. Nincs pénz a krónikus gyermekellátásra, de óriási proﬁttal virágzanak ezek a
high tech-területen privatizált cégek. Ezt nem lehet így tovább csinálni, vissza kell
térni egy olyan ﬁnanszírozási módra, amelyik igazságos, a térségi szükségletek szempontjából előnyös. A mi programunk tartalmaz egy ilyen elemet is.
Tartalmazza azt az elemet is, ami az egészségügyben az egyik legnagyobb közös
gondunknak, a morális zűrzavarnak a kezelését jelenti. Annak idején keményen,
tudom, sokak haragját is kiváltva, szembementem az egészségügyben a csalásokkal,
amikor jelentették, hogy az egyik egészségügyi intézményben esténként engedik be
a kislányokat abortuszra, teljesen illegálisan, kiküldtem a rendőrséget, és bilincsbe
verve vitték el a kollégákat. Megtettem azt is, hogy a paraszolvencia miatt, amit paraszolvenciaként értékeltek, de nem az volt, tehát ahol tarifákat alkalmaztak a kórházakban, ott is megtettem a feljelentést. A paraszolvencia-kérdéssel szembe kell nézni,
de ma már ez alatt nem a hálát értjük, hanem sokszor a tarifákat. Mert ahol előre
megmondják, szülészeti osztályokon például, hogy ennyit meg annyit kell ﬁzetni, az
bűncselekmény.
Mi úgy látjuk, hogy rendszerbeli változásokkal tudjuk ezt a kérdést kezelni, türelmesen, de határozottan. Ezt új, a szabad szellemi foglalkozású orvosi jogállásoktól
reméljük elsősorban, és olyan szerkezeti változtatásoktól, ami például abból áll, hogy
a szakorvos szakorvosi díjtételekkel tudja elszámolni tevékenységét, számlán megjelentethető módon, szerződéses alapra építve, ahol értelmét veszti a paraszolvencia.
Nem akarjuk elveszteni azt a pénzt, ami ma paraszolvenciaként működik az egészségügyben, szeretnénk egy igazságosabb, ellenőrizhető és valóban a minőségi szakorvosi
teljesítményt honoráló módszert bevezetni. Önmagában ez is bonyolult, ahogy az
egész egészségügy az, de úgy gondoljuk, ha 2006-ban sikerül nyernünk, akkor a nagy
rendszerekben is rendet lehetne tenni. Ne legyünk kicsinyhitűek, van erre esély.
(A 2005. december 13-án a Millenniumi-teremben elhangzott előadás
szerkesztett változata)
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Iván László

Idősmegtartó család, idősmegtartó társadalom
Miskolc, de főleg Abaúj és Zemplén családomnak és magamnak is a hazának azon
csücskét jelenti, ahonnan származunk. Miskolcra jövet mindig az jut eszembe, hogy amikor Budapest ostroma után először tudtunk kiszabadulni, és kezdtük keresni a rokonságot, kik élnek, kik haltak, hét napig utaztunk tehervagonban és a tetején Sátoraljaújhelyig,
majd tovább Göncre, ahol születtem. Ez a hét nap vizionisztikusan mindig visszaköszönt.
Akkor is, amikor 1963-ban meghívásra a Semmelweis Kórházba jöttem, hogy Bagotai
László főorvosnak legyek segítségére, aki akkor az ideggyógyászat és a pszichiátria főorvosa
volt. Nem volt orvosa és megkérte az én főnökömet és atyai mesteremet, Nyírő Gyula
professzort, hogy küldjön egy szakvizsgázott ifjút, aki vállalja, hogy egy-két hónapig segít
neki, én vállaltam és eljöttem. Felejthetetlen emlékeim vannak. Az egyik. Bagotai Laci
bácsi nagyon szerette az állatokat, és amikor először beléptem a kórházba, a főnővér, aki
egy Száll a kakukk fészkére-típusú, igazi kemény főnővér volt, azt mondta, jöjjön, mutatok magának valamit, amit pszichiátrián eddig még biztosan nem látott. Tényleg nem láttam. A kisudvar tele volt mindenféle állattal. A betegek jól elvoltak köztük. Volt ott róka,
kecske, tyúk, kacsa, bárány, talán még egy őzike is. Egy alkalommal, amikor ügyeletes
voltam, riasztott a főnővér, hogy jöjjek, mert nagy baj van. Laci bácsi bejött éjjel, pizsamában, mert a cicájának eltört a lába, meg kellett röntgenezni és be kellett gipszelni.
E rövid bevezető után azzal kezdem, hogy Budapesten, a ciszterciek gimnáziumába jártam, és az első latin könyvünkben volt három mondás, ami azóta is kísér utamon. Meg
is alapozta az életemet. Az egyik az volt, hogy Ora et labora: Imádkozzál és dolgozzál.
A másik: Non scholae, sed vitae discimur: Nem az iskolának, hanem az életnek tanulunk.
A harmadik: Cum caelum contemplamur Dei magnitudinem admiramur: Amikor az eget
nézem, az Isten nagyságát csodálom. Nagy élmény volt számomra, azóta is ez vezérel.
A családról, az idősödésről beszélek ezután, a társadalom idősbefogadása, idősmegtartása kérdéséről szeretnék hangosan gondolkozva néhány dolgot elmondani. Mielőtt
nekivágok, hadd mondjak el egy viccet. A humorterápiával Amerikában találkoztam
először, 1969-ben, amikor először ki tudtam menni egy világkongresszusra. Elmegy az
idős hölgy az orvosához, és elpanaszolja a baját, ez is fáj, az is fáj. Az orvos megkérdi,
hány éves? Betöltöttem már a hatvanat, válaszolja, mire az orvos: húszévesek már nem
leszünk… Lehajtja a fejét az asszony és kéri, lehet, doktor úr, de tegyen már valamit,
hogy a hetvenet is megérjem.

Kultúrtörténeti visszatekintés
Az örök ifjúság vágya több mitológiai történetben fellelhető, ezek közül, mint
az „örök életből kihagyott örök ifjúság” konﬂiktusát példázza Titóniusz története.
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Titóniusz Ladomeon király ﬁa volt. Apja Auróra istennő szeretője. Titóniusz gondolt
egyet és arra kérte apját, járja ki Auróránál, hogy adjon neki örök életet. Auróra végül teljesítette kívánságát és Titóniusz élte örökéletét. A baj csak az lett, hogy az idő
múlásával az öregedés és öregség minden velejáró baja és nyomorúsága elérte, mivel
nem kérte hozzá az „örök ifjúságot” is. Mind nehezebben viselte öregségét, ezért ismét
apjához folyamodott, eszközölje ki részére az „örök ifjúságot” is. Auróra azonban úgy
megharagudott rá, hogy menten tücsökké változtatta Titóniuszt.
Fiatalként élni a lehetőleg minél hosszabb életet, a volt és ma emberének egyaránt
vágya. Descartes 1619-ben világosan fogalmazta meg az emberi létezés négy pillérét:
ha már élünk, legyünk hatékonyak, kreatívak (személyesen alkotóak), illetékesek és
képesek. Igaz, azt is mondta, hogy „bene vixit, qui bene latuit” azaz „az élt jól, aki jól
rejtőzött”. Értelmezve mai fogalmazással, aki jól védte meg magát életében.
Hufeland 1796-ban még világosabb és ma is kitűnően használható eligazítást adott
„az életet megrövidítő és meghosszabbító tényezők” leírásával. Életet megrövidítő tényezők: 1. elhanyagolt ﬁzikai nevelés, elkényeztetés, 2. kicsapongás a szerelemben,
3. a lelkierő túlzott megterhelése, 4. betegségek, erőszakos halálnemek, 5. szennyezett
levegő, 6. mértéktelen evés és ivás, 7. életrövidítő hangulat és szenvedélyek, 8. túlzott
beképzelése dolgoknak, betegségek beképzelése, 9. mérgek és kórokozók, 10. a korosodás, az öregedés felgyorsulásával.
Életet meghosszabbító tényezők: 1. öröklötten jó ﬁzikum, 2. jó ﬁzikai nevelés, 3. tevékeny, dolgos ﬁatalkor, a puhányság kerülésével, 4. a túlságosan ﬁatalkori és házasságon kívüli testi szerelemtől való tartózkodás, 5. boldog házasság, 6. jó és pihentető
alvás, 7. mozgás, 8. a szabad levegő élvezete, mérsékelt, kellemes meleg, 9. vidéki és
kerti élet, 10. élményteli utazás, 11. tisztaság és bőrápolás, 12. helyes diéta és mértéktartás evésben, ivásban, 13. Lelki nyugalom és elégedettség, 14. kellemes és mértéktartóan
élvezett érzéki és érzelmi ingerek, 15. betegségek lehető elkerülése, és tisztességes kezelése, 16. gyors mentés veszélyeztetésből, 17. az idős kor megfelelő ellátása, 18. a lelki és
testi erő kultúrája, 19. a fenti szabályok olyan alkalmazása, amely ﬁgyelembe veszi az
eltérő alkatok, temperamentumok és életkorok sajátosságait.
Az ember ősidőktől kezdve szeretne hosszabban élni, akár örökké és természetesen
vágyai között szerepel a halhatatlanság is. Ugyanakkor szeretne aktív önálló, boldog
életet élni, bajok, betegségek, nyomorúságok nélkül. Kezdetektől közvetlenül, vagy
körülírtan, számos mítosz, legenda érinti ezt a vágyat, mi több, továbbadja „kollektív
emlékezetében”. Fennmaradtak olyan hiedelmek, hogy őseink halhatatlanok voltak,
de hibáztak és ezért elbuktak, halandókká váltak. A Teremtés könyve 10 pátriárkája a
mai maximális emberi élettartamnál lényegesen hosszabban élt: Hénok 365, Matuzsálem 969, Noé 950, Ábrahám 175, Izsák 180, Jákob 140, de még Áron is 123, Mózes 120 és
József 110 évet élt. (Lehet, hogy holdéveket számoltak? Nem tudjuk.) Az Úr, e könyv
szerint 120 évben szabta meg az ember életét. A 16. század kiemelkedő egyénisége,
a velencei Luigi Cornaro „Az egészségről és a hosszú életről” című könyvével beírta
magát a hosszúéletűség tanácsadói közé. 50 éves korára egészségi állapota igencsak
megrendült, ezért önvizsgálatot tartott és megállapította, hogy ennek okai: a falánk2006/1. (5. szám)
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ság, a rendszertelen életvitel, az érzéki örömök féktelen hajszolása. Orvosa tanácsára
életmódot változtatott, gyökeresen új életvitel kialakításával. Attól kezdve spártai fegyelemmel önmegtartóztató, mértékletes és rendezett életet élt. Egészsége tökéletesen
helyreállt. 83 évesen értekezést írt, melyben ismertette az önmaga kialakított spártai
életmódszerét és folyamatosan értékelve eredményességét, újabb észrevételekkel egészítette ki, 86, 91 és 95 éves korában!
Descartes a 17. század kiválósága, követelte, hogy a tudomány találjon már végre
„gyógyírt az öregedésre”, alkalmazva, mint aﬀéle gépre, a mechanika törvényeit. Tanítványa, Bacon, angol ﬁlozófus „az emberi élettartam meghosszabbítását az orvostudomány legnemesebb céljának” tekintette, melynek részletes kifejtését adta „Történet az életről és a halálról” c. könyvében. A 17. és 18. század „emberfeletti korú
emberei” legendáit határozott ellentámadással vonta kétségbe William J. Thomas,
1873-ban kiadott, „A hosszú élet: tények és koholmányok” c. könyvében. Számos érve
máig útmutató a hosszúéletűek korának megállapítását illetően. (Angliában ugyanis
csak 1837-től lett kötelező a születési bizonyítvány!). Szerinte az emberi végső élethatár
legfeljebb 100 év lehet. A legújabb kor, a tudományok és a technika nagy vívmányainak bűvöletében, nekivágott az öregedés befolyásolásának, különös ﬁgyelemmel
és szorgalommal kutatva múltat és jelent, a halhatatlanság és a hosszúéletűség megfejtése érdekében. Ez a törekvés természetszerűen hozta magával a „halál elleni tudományos próbálkozásokat „a halhatatlanság vágyakozásával”. Benjamin Franklin hitte
(18. század), hogy az emberi élet a tudomány segítségével meghosszabbítható. Condorcet szerint az öregedés változásai nem csak későbbre tolhatók, hanem az élettartam is
meghosszabbítható. Swift pedig, a Gulliver utazásaiban, olyan társadalmat vizionál,
melyet az ún. Struldbrug embercsoport alakított, és ennek tagjai egyre öregebbek és
roskatagabbak lettek, de nem halhattak meg. Hasztalan sóvárogtak a megváltó halál
után, a halhatatlanság átokként ült rajtuk.
Amikor a mai ember a tudomány diadalmas eredményei alapján, a halhatatlanságról merész terveket sző, megütközik ezekkel a gondolatokkal és felteszi a kérdést:
hosszú öregedés vagy örök ifjúság? A világ őszül, mi magyarok is öregszünk, így a
kérdés időszerű! Következzen néhány adat és gondolat, a ma emberének, nekünk.

Az öregedés tudományos megközelítése
Az öregedés többtényezős és többdimenziós életfolyamat, amelynek kialakításában
és kimenetelében érvényesül a biológiai, a pszichológiai és szociológiai meghatározottság. Megismerése és értelmezése rendszerszemléletet igényel azzal a megközelítési
móddal, hogy ezen belül egyéni, korcsoportos, korjárati és nemi különbségek ﬁgyelembe vétele szükséges.
Az öregedés imázsa kultúrafüggő, alig és nehezen befolyásolható, de a következetes tudományos felvilágosítás és a nevelés pozitív hatása érvényesülhet. A biológiailag, genetikailag megalapozott, egyéni életprogram személyes pszichoszociális
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meghatározottsággal „fejlődik” az emberi fajra jellemző végső öregségi élethatárig.
Ez a pszichoszociális meghatározottság kultúra-, társadalom-, személyiségfüggő
rendszerben valósul meg. Az öregedés minősége és tartalma a kihívásokkal való megküzdés eredménye. Napjainkban, amikor az átlag életkilátás növekszik és az ember
hosszabban él mint valaha, az emberiség tömeges gondjainak meghatározójává vált
az öregedés és az öregkor, ugyanakkor kimondhatjuk, hogy a legújabb kor „hosszabb
életűsége” egyben az emberi civilizáció diadala is!
Az öregedés rendszerszemléleti megközelítéséhez és megértéséhez a globális adatok, valamint a magyar demográﬁai jellemzők és előrejelzések feldolgozása szükséges.
Nem nélkülözhetjük a pszichoszociális, gazdasági, társadalmi és társadalompolitikai
tényezők értékelését sem. Az öregedés „mutatóinak” kialakításában közreműködik a
relatíve változatlan genetikai háttérstruktúra, a folyamatosan változó társadalom vagy
társadalmi környezet és a jellemző környezet. A más-más évjáratban születettek eltérő
„mintáit” nem lehet csupán az emberi genom evolúciós változásaival magyarázni,
amely kohortról kohortra lényegében ugyanaz marad.
Elfogadott állásfoglalás, hogy az idősödés és időskor nem egységes mintaként kezelhető és a harmadik életszakasz nem a „szürkék tömege”, hanem az egyedi idősödés normál és kóros elváltozásainak sokfélesége. Az is hangsúlyozható, hogy nem a
„naptári évek” szerint idősödünk és igen nagy különbségek vannak a vizsgálatok és
felmérések adatai szerint az egyes idős emberek egészségét és életminőségét kifejező
jellemzők között. Mivel az idősödés az egész életút folyamataival összefüggésben alakul, fontos jellemzője a teljes életút úgynevezett „funkcionális kapacitásának” (FK)
alakulása. Az FK a személyes testi, lelki és szociális működések kapacitásait jelenti.
Elfogadott vélemény, hogy az emberi faj életét genetikailag meghatározott biológiai
programok alapozzák, személyiségfejlődéssel, nyitott tanulási sáfárkodással az életmód
révén fenntartható egészsége és normál öregedése befolyásolható, és a legújabb biológiai, személyiség-lélektani és társadalmi-gazdasági civilizációs tudományossággal akár
az emberi faj maximális életkapacitását is elérhetővé teszi, esetleg ezt át is törheti.
A gerontológia az idősödés és időskor tudománya, a geriátria pedig az idősödés
és időskor gyógyászata (megelőzéssel, gyógyítással, rehabilitálással és ápolással, gondozással, valamint gondoskodással). Szükségszerűen vált meghatározóvá az idősödés
és időskor életminőségének, egészségének kutatása. Feladatai között hangsúlyozható
a problémafeltáró, problémamegoldó alkalmazott módszerek fejlesztése, szakmai oktatása, képzése és továbbképzése. Ennek megfelelően a gerontológia és geriátria több
tudomány együttműködésének eredményeként kialakult, de mára önállósodott,
rendszerszemléletű és specializált gyakorlatú tudomány lett. Ilyen megközelítésben
az emberi öregedést a biológiai, pszichológiai és szociológiai változások oly módon
jellemzik, hogy a genetikailag hozott és megalapozó élettani programok a szocializációval egyedileg szerveződő nyitott programok révén válnak sikeressé vagy sikertelenné. Ma már nem csupán arról beszélünk, hogy „életet adjunk az éveknek”, vagy
„éveket adjunk az életnek”, hanem minél hosszabban biztosítsuk a normál idősödés
relatív, úgynevezett „fenntartható egészségét”, függőség, tehetetlenség és kiszolgálta2006/1. (5. szám)
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tottság nélkül. Már Hippokrátesz több mint 2000 évvel ezelőtt állította, hogy amilyen életstílusunk volt ifjúkorunkban, olyan időskorra számíthatunk. A személyiség
strukturális elemzései az életkilátások vonatkozásában jelentős adatokkal szolgálnak.
Többféle módszer alkalmazásával is egyértelművé vált, hogy a személyiség döntő szerepet játszik az egészség megőrzésében, a betegségek kialakulásában, gyógyításában,
rehabilitálásában. Az egyedi „esély-kockázati” arányok feltárását a személyiség „szerkezeti vizsgálataival” lehet biztosítani. Több ezer idős embernél végzett elemzéseim
alátámasztják, hogy a személyiség ily módon feltárt és megmért jellemzői „személyiség-markerként” használhatók fel a „sikeres vagy sikertelen”, a „normál vagy kóros”
öregedés előrejelzéséhez.

Meddig élünk, hogyan élünk?
Az a lényeg, hogy ameddig élünk, azon belül hogyan élünk, milyen segítséggel,
feltételekkel. Az Európai Unió országaihoz, a „tizenötökhöz” viszonyítottan nálunk
a meglévő élettartamunkon belül kilenc–tíz évvel kevesebbet élünk fenntartható, kielégítő egészségben. De elmaradtunk a születéskor várható élettartamban is. A most
született ﬁúgyermek átlagosan 66 évet várhat, a leánygyermek 76–77-et. A két nem
között óriási a különbség. Miért van ez?
Mielőtt erre rátérnék, néhány fontos dolgot szeretnék elmondani. A földön három
nagy robbanás zajlik. Az egyik: soha ennyi ember együtt ezen a földön nem élt. Hatmilliárdnál többen vagyunk. Tréfásan szólva, ha másfél kilónak számolunk átlagosan
egy agyvelőt, kilencmilliárd kiló agyvelő nem tud mit kezdeni egymással. Ez óriási
változás, demográﬁai forradalom zajlik. A másik nagy robbanás, hogy hosszabban
élünk, mint korábban bármikor is. Két és fél, háromszor olyan hosszan, mint mondjuk Árpád apánk idején. Ha hosszabban élünk, akkor őszül, azaz idősödik a világ, ami
azt jelenti, hogy több nemzedék él egymás mellett, egy időben. Erre sem volt még
példa. A harmadik az információ-, az ismeretrobbanás. Soha, ilyen mennyiségben,
ilyen különböző minőségű információ nem zúdult az emberekre, mint manapság.
Ember legyen a talpán, aki ezt mind „le tudja venni”. Ha levette, meg tudja érteni, s
ha megértette, ki tudja választani, mi az, ami neki jó és ami rossz, mi az, amit ezekből
fel tud használni. Ez egy nagy probléma. Az ismeretek mentén, az úgynevezett eszességi tudás megszerzésében a legfrissebb nemzedékünk mohón szedi fel az ismereteket,
de nem jut tapasztalatokhoz. Az idősebbek már nem tudnak hozzájutni az információkhoz, hiszen egészen mást tanultunk. Ritkán előfordul, hogy ki tudjuk egészíteni
a tudásunkat, szerte a világon foglalkoznak az élethosszig tanulás intézményes formáival. Jómagam is nyolc éve megalapítottam a Batthyány-Strattmann László Idősek
Akadémiáját Budapesten, az orvosegyetem dísztermében, és kétezer ember eljár oda
minden hónapban. Háromórás előadást tartok és fantasztikus az a mohó érdeklődés.
Nemcsak az ismeretek, hanem az egymáshoz tartozás érzése is vonzza őket. Már úgy
jönnek oda, mint egy nagy családba. Ez is nagy probléma ugyanis az egész világon,

 ﱻ30 ﱾ

Miskolci Keresztény Szemle

hogy ebben az óriási népességben, a több nemzedék együttélése során meglazultak,
csaknem eltűntek azok az összetartó erők, amelyek az embereket az egymáshoz való
viszonyukban érzelmileg töltötte fel. Azt a magányosságfolyamatot indította el, ami
ebben a modern világban tépázza az embereket, hogy nem tud valakihez, valahová
tartozni. Magára marad kétségekkel, bizonytalanságokkal, mert elrohannak egymás
mellett az emberek, mindenki kapkod, izgatott, és ez különösen ránk, magyarokra
igaz. Mi érzelmileg és értelmileg is sokféle képességgel rendelkezünk, csak épp az
egymáshoz való viszonyunkban nem tudjuk ezt alkalmazni.

Életünk három alapszükséglete
Ez a magányosság nem egyenlő az egyedülléttel. Azt jelenti, hogy az emberi élet
három nagy alapszükséglete közül ez az egyik. Az első, hogy egyek, igyak, ellássam a
testemet, tisztálkodjak, tehát törődjek magammal. A második, hogy utódokról gondoskodjak. Az emberi faj fenntartása. Hogy miért, azt egy materiálisan gondolkodó
ember nem tudja megfejteni. Miért akarjuk mi magunkat „bővítetten újratermelni”?
Ezt csak a végtelenbe menő ember spiritualitása tudja megmagyarázni. A harmadik
életszükséglet pedig a valakihez, valamihez, valahová tartozás szükséglete. Ez adja századunk legnagyobb problémáját, mert azok a fogódzók, az intézményesen is megerősített és védett egységei a mindennapi életünknek bomlanak fel. Oldott kéveként
hullanak szét a kisközösségek és a fennmaradásunk alapegységei, a családok is.
Azok a családok, amelyek még ha problémásak is, ha sokféle baj van is bennük,
ha sok meg nem felelhetőségből, megkülönböztetésből, kiszorításból, kirekesztésből
származó hatások érik, ezek a családmagok még mindig a három szükségletet, és különösen a harmadikat, a valakihez, valamihez tartozást alapvetően biztosítják.
A szingli korszaka jön, mondjuk, mondják. Minek nekem a család. Majd én szabom meg, ki tartozzon hozzám, majd én mondom meg, kit választok, alkalmilag, vagy
tartósabban, hogy és mint alakuljanak a dolgaim. Ez lendületet ad az első szakaszban,
amelyik a magabiztosságra, az énvezérelt, éntudatos embernek a kibővülő, mind nagyobb éhsége, szomjúsága az ingerekre, az örömszerzésre, a saját személyiségének az
elfogadtatására szolgál. Ám az idő előrehaladtával előjönnek azok a változások, amelyek az idősödésből származnak, és hozzájuk kapcsolódnak olyan változások, amelyek
kórosak, betegséget okoznak, károsodásokat a sejtekben, a szervekben, az irányítórendszereinkben, és akkor a szinglik hogy oldják meg? A jövő nyugdíjasai húsz-negyven év
múlva, ugyanis három komoly krízisidőszakra gondolunk az előjelzések alapján, 2010,
2020 és 2050 körül. A nagy, második világháború utáni „babyboom”, amikor – az
életbenmaradt emberek hirtelen elkezdtek építkezni, és úgy döntöttek, megcsinálják,
amit addig nem tudtak, volt egy lelkesítő belső késztetés, belső összefogás – sok gyermek született. Húsz éven keresztül, 1945-től ’65–70-ig sok gyerek született Európában.
Most nem beszélek más földrészekről, amelyeknek más a történetük, kultúrájuk, szokásaik, vallásuk, csak Európáról. Ezek a „babyboomosok” kerülnek 2010 körül nyugál2006/1. (5. szám)
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lományba. 2020-ra pedig a második széria, akik szintén a nagy lendületben születtek.
Azután eltelik újabb húsz esztendő, ami már visszacsökkenést jelent, mert az ötvenes
évek elején például Magyarországon még 11,4 ezrelékes többlettel éltünk, ami azt jelenti, hogy akkor 114 ezer gyerekkel több született, mint ahányan meghaltak közülünk.
A hatvanas évek közepétől ez a szám kezdett csökkenni, és a nyolcvanas évek végére
elértük azt a súlyos helyzetet, hogy kevesebb gyerek született, mint ahányan meghaltak. Ez a kilencvenes évek végére olyan mélypontra zuhant, hogy 55–60 ezer gyermekkel kevesebb született, mint ahányan elmentek. Ez a fogyatkozás még jelenleg is tart,
30–32 ezer gyermekkel születik kevesebb. Mit jelent ez? Hogy „egyszerre őszülünk”,
mert a hatvanévesek és idősebbek elérték a húsz százalékot a teljes népességben, azaz
kétmillió-százezer magyar ember 60 évnél idősebb. Közben a 80–85 évesek száma,
aránya is megnőtt. Még a 100 évesnél idősebbek száma is gyarapodott.
Egy hónappal ezelőtt vonattal mentem Tatabányára előadást tartani, és egy idős
csoport is utazott velem, úgy nyolcvan körüliek, Győrbe mentek turistaútra. Mielőtt
leszálltam volna, odajött az egyik idős hölgy és azt mondta: Professzor úr! Tudja, mit
hirdessen? Mindenkinek mondja el, amit most mondok magának. Soha többet ne
mondja senkire, hogy öreg, hanem hogy mi időtállóak vagyunk, minél idősebbek
leszünk. Ez nagyon találó, azóta hirdetem, amerre járok.

Az idsöd ember rászorultsága
Most vizsgáljuk meg azokat a népességi mutatókat, amelyekről már beszéltem.
A fogyatkozásról és az idősödésről volt szó, arról még nem, hogy a családok hogy
fogynak. Az előrejelzések szerint a következő 20–25 évben közel 240 ezer családdal
kevesebb lesz, mint most. Növekedik a válások száma, a ﬁatalok sokkal később házasodnak, mint valaha, s a csökkenő gyermekszámmal olyan szinten vagyunk, hogy
a reprodukció nem tudja önmagát fenntartani. Közben az arányok úgy változnak,
hogy a férﬁak az életük delén, 45–50 éves korban sokkal többen halnak el, mint a hölgyek. A nők hosszabb ideig élnek, de több betegséggel, bajjal, teherrel. Nő a krónikus
megbetegedések száma is ezek között a hölgyek között, persze a férﬁak között is, akik
megérik. Mindez azt eredményezi, hogy növekszik a rászorultság. Az idősödő ember
bajai, gondjai, problémái miatt, de még az egészségesen idősödő ember ellátásához
szükséges feltételek változásából is következik, hogy több segítségre volna szüksége.
Ha a családok felbomlanak, sőt, meg se alakulnak, honnan kapja meg? Olyan ez,
mint az ember saját, személyes idősödésének a problémája, ahogy ezért segítségre
szorulunk, vagy magunktól, belülről, a szervezetünkből, mert csodálatosak ezek az
örökítő anyagok, a gének, jól megvagyunk hosszabb időn keresztül is. Ezek a hibajavító génjeink, amelyek akkor is működnek, amikor mi erről semmit sem tudunk.
A szervezetünkben zajló változásoknak 30–35 százalékát ezek a belső helyreállító, hibajavító gének végzik el. Úgy hívjuk ezt angol szóval: repair-mechanizmusok (önjavító, helyreállító működések), gének által vezérelve.
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De minél inkább idősödünk, ezek is elfáradnak, ezeket is „megbombázzák” azok a
dolgok, amelyekről mindjárt szólok. Ha az egyén a személyes idősödése mentén ezeknek a változásoknak a következtében és még a lélektani változások miatt is, már sokkal
inkább segítségre szorul, a mindennapi életben kellene ezeket beszerezni. Honnan?
Az utóbbi évek jellegzetessége a posztmodernnek nevezett világban éppen az, hogy
az úgynevezett adóﬁzetőkből felépülő és önmagát burjánzóan túlműködtető állami
apparátusok kivonulnak ezekről a területekről és azt mondják: felszabadítottalak, boldogulj. Megmagyarázzák ﬁskális gondolkodással, hogy ezt azért kell csinálni, mert
nincs elég pénz, de a lényeg az, kitől kapjon segítséget a magára maradó ember?
Ha van családja, az egyetlen lehetősége, azaz önmaga és a családja, esetleg még a
kisközösségek, amelyek életünk során körbevesznek bennünket, már a munkahelyen,
a baráti, munkatársi kapcsolataink, később pedig azok a kisközösségek, amelyek között élünk, amelyek eljutnak hozzánk. Ha ez csökken, eltűnik, akkor magára marad
az egyén és a család egyaránt. Akkor se sorvezető, se támasz, se bizalom.
Nagy vizsgálatok voltak erről a témáról, az egyiket a svédek készítették. Egy népességi csoportot követtek egy településen belül, 65 éves korú embereket, hat éven
keresztül. Megvizsgálták őket, majd félévente, ugyanazokkal a módszerekkel újra és
újra megvizsgálták. Akik közben elhaltak, azokat is regisztrálták, hogy miért. Akik
megbetegedtek, azokat is, hogy miért. A végén egy nagy, záró vizsgálatot végeztek,
összegyűjtötték az adatokat, és megírták a véleményüket. Azt találták, hogy azok maradtak 2,5-szer többen kielégítő, mondjuk így: fenntartható, jó egészségi állapotban,
akik személyiségük szerint megértőek, segítőkészek, önzetlenek voltak és jó kedéllyel
próbálták, hívő módon megoldani a napi problémáikat. Mi több, ezeknek a több,
mint 70 százaléka családban élt. Azok a családok összetartottak.
Idősmegtartó család, idősmegtartó társadalom? Mit értünk ezalatt? Azt, hogy van-e
olyan egymáshoz tartozás, erő a mindennapi életben a vérségi kapcsolatok és a beházasodók között, amelyek kezelni tudják a napi gondokat az egymás közötti megfelelő
munkamegosztással. Segíteni tudnak bármelyik pillanatban, mindig van erre készenlétben valaki. Lelki egészségüket fel tudják tölteni, amikor elfáradnak. Példát tudnak
mutatni egymásnak is. Végül más közösségek, családok, vagy családnélküliek felé is
megértőek, emberibbek, segítőkészebbek, nemcsak kapnak egymástól, nemcsak adnak egymásnak, hanem mások felé is kisugározzák ezt. Ennél nagyobb erőt, amit ez
jelent, hogy tudok másoknak segíteni, hogy számíthatnak rám, és én is másokra, nem
lehet elképzelni. A szeretet ﬁlozóﬁája és teológiája nem más, mint árasztani a szeretetet, és nem várni viszonzást, de ha megkapom, az nagyszerű dolog. Erőt, feltöltekezést
jelent.
Ezekben a családokban az egészségmutatók is jobbak. Néhány számadat a mai magyar valóságból. 2000-ben megnézték a szakemberek, hogy férﬁak és nők 30 éves korukban hány életévet várhatnak még. Kiderült, hogy a férﬁak között a nőtlenek 32,9,
az elváltak 33,3, az özvegyek 29,3 évet, a házasok 40,2 évet! A hölgyeknél a hajadonok
42,6, az elváltak 44,6, az özvegyek 43,4 évet, tehát jobb a kilátásuk, mint a férﬁaké.
A házas nők viszont 42,4 évet.
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A házasságban élk magasabb kort érnek meg
A házasságban élő férﬁak 8,3 évvel hosszabban élnek, mint a nőtlenek. A házasságban élő nők 4,8 évvel élnek többet, mint a hajadonok. Ez tiszta beszéd! Valamiképpen azt jelenti, hogy a családon belüli életnek, viszonyoknak, értékátadásnak van egy
többlethatása az életévekre és az egészségre is.
A „család”, amelyről beszélünk, milyen funkciókat lát el? Az idősödés szempontjából ezek perdöntőek, hiszen, ahogy mondtam, őszülünk, de fogyatkozunk is. A faj
fenntartásáról már volt szó, de van egy gazdasági szempontból meghatározó funkciója
is. Ha a családfő kiesik, már megérzi a család. Ha valaki özveggyé válik, megérzi anyagi szempontból is az ittmaradó. De van ennek pedagógiai jelentősége is, ha az eredeti
görög kifejezésre gondolunk, amely kézen fogva vezetést jelent. Magyarán, támaszt,
bizalmat, biztonságot és azt, hogy a mindenkori fejlődése során az élet első felében
valamiképpen biztonságos környezetben töltheti az életét az ember, szerezheti meg az
ismereteit. Ez a kézen fogva vezetés kell akkor is, amikor a felnőtt, vagy az idősödő
ember azért, mert már változnak a viszonyai, az egészség fenntartása összefüggésében
ismét rászorul erre.
A másik vizsgálat Magyarországon történt. Megnézték, mi a magyar népességnek a
rossz hangulatát, pesszimizmusát kiváltó okai? Kiderült, hogy két, alapvető tényező
megroppanása, hiánya okozza. A bizalomvesztés, mert valamilyen oknál fogva elvesztem önmagam biztonságát. Elvesznek a bizalmi kapcsolatok a kisközösségek, az intézmények felé is. A másik tényező a támasz gyengesége, hiánya. Ha valami gondja, baja
van az embernek, az első forrás ő maga. Ha reggel belenézünk a tükörbe, rámosolygunk magunkra? Dehogy tesszük. Megyünk, mint a felhúzott óra, fáradtan, letörten,
bánatosan, és észre sem vesszük magunkat. Ha mégis, azt pesszimista szemüvegen
keresztül, hogy itt, meg ott a ránc, meg a fogam hiányzik.
Ki az, aki engem legjobban ismer? Én magam, csak nem tudom elfogadni, hogy
ilyen is vagyok, meg olyan is. Önismeret, lelkiismereti önvizsgálat szükséges, hogy is
csináltuk a dolgainkat? Holnap hogy fogod csinálni? Tehát először is magunkban kell
rendet teremteni. Kik ismernek még? Ha van családunk, az a legbiztonságosabb, mert
ott megosztjuk a gondokat, a feladatokat, tanácsot kérünk és adunk egymásnak, de
nem ráerőltetve.
Honnan szerezzük be az ismereteinket? Először is a családon belül. Az lenne a legfontosabb, hogy a családon keresztül érlelődjenek meg a gondolataink, ott legyen a
mi kis próbaterepünk, ahol egymás között tudjuk az ismereteinket kicserélni és állást
foglalni bizonyos kérdésekben. A gyerekem, az unokám hadd mondja el a véleményét. Nem azért, hogy vitatkozzak vele, hanem hogy meghallgassam, ugyanakkor
elmondjam, hogy adott helyzetben én mit csinálnék. Hányszor látjuk visszaköszönni azt, amit húsz vagy tíz évvel ezelőtt mondtunk, akkor azt hittük, hogy ránk se
hederítenek a gyermekeink, és most csinálják.
A személyiség fejlesztése a családban óriási lehetőség. Az utódaink érlelődése során
elsősorban a személyes, jellembeli dolgainkat ismerjék meg, állásfoglalásunkat, a dol-
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gok iránti érdeklődésünket, az ezekkel kapcsolatos viszonyainknak a művelését, hogy
milyen módon éljük az életünket, hogyan viselkedünk, milyen módon mondunk
meg dolgokat. Ez mind ott alakul ki, a család kohójában.
Ahogy nincs két egyforma ember, nincs két egyforma család sem. Minél inkább
idősödünk, annál inkább különbözünk egymástól. Mégis azt kell mondani, hogy a
családban megalapozott személyes jellemvonásaink, jellegzetességeink alapján éljük
az életünket. Ezért mondjuk, amit Hippokratesz kétezer évvel ezelőtt mondott, hogy
minél inkább idősödünk, annál inkább a ﬁatalabb kori életstílusunk lesz még meghatározóbb, még markánsabb. Ha valaki kutyaütő volt ifjúkorában, idősebb korában
még inkább olyan lesz. Ha összeférhetetlen volt, agresszív, kötekedő, elégedetlenkedő
idős ember lesz.
Ezek nagyon fontos dolgok, mert a személyiségformálódásnak, a személyiségi mintáknak a beépülése a későbbiek során kamatozik, vagy árt nekünk. Ha viszont van
egy család, egy baráti környezet, egy összeszokott kis közösség, akkor az nyesegeti,
szabályozza a személyiségünket. A ﬁzikában, a hullámtechnikában amikor a hullámok
összevissza mennek a kivetítőn, akkor azt moduláljuk. Bevisszük egy középzónába.
A személyiségünk jellege megmarad, ugyanolyanok leszünk, de nem olyan összevisszaságban. Az egész élet esély és kockázat kérdése. Milyen esélyt és kockázatot hozunk a génjeinkben, hogy bántunk ezekkel, hogyan nevelkedtünk, hogy tanultunk
meg sáfárkodni mindazzal, s utána hogy tudjuk megválasztani azokat a dolgokat,
amelyekkel segíteni tudjuk az esélyeinket.
Nagy vizsgálat volt Magyarországon, amelyben azt nézték meg, hogy a 65 éven túli
nemzedék miben hal meg hirtelen. Izgalmas eredmény jött ki. Négy nagy csoportba
lehetett sorolni ezeket az eseteket. Az egyikben azt állapították meg, hogy az egészségügyünk helyzete mennyire befolyásolja az idősek sorsát. Akkor 18 százalék tartozott
ide. A második csoport, hogy a génjeink, amit hoztunk magunkkal, s ami kifárad egy
idő után, 25 százalékban befolyásolják az életünk alakulását. A harmadik, hogy milyenek a környezeti hatások. A sok mérgező anyag, amit a levegőből beszívunk, a
táplálékkal bekerül a szervezetünkbe, a zajok, ultraviola-sugárzások az ózonlyukon
keresztül és így tovább. Ez is 22–23 százalékban befolyásolta a vizsgált csoport élethosszát. A negyedik csoportba 35–40 százalék került, itt az életmód, ahogy a napjainkat éljük, a meghatározó. A vizsgálatok azt is bizonyították, hogy ebből a 35–40
százalékos nagy tartalékból mindössze 6–8 százalékot használunk csak fel. Itt van a
jelentősége, hogy kapunk-e ösztönzést, biztatást, fenntartanak-e bennünket ezek a
mindennapi lehetőségeink, hogy újra és újra nekivágjunk napjainknak. Ezekkel az
adatokkal is azt lehet alátámasztani, hogy a személyes és a közösségi felelősségünk
jelenti a bizalmon és a biztonságon keresztül a fenntartható testi, lelki, társadalmi
megmaradásunk egészségét. Hogy minél kevésbé váljunk függővé, tehetetlenné, kiszolgáltatottá. Egy sajátos új fogalmat vezettünk be az idősödéssel, amit az intelligencia szintjén vizsgálunk. Az iskolai tanulás az életünk első negyedében-harmadában
az eszességi tudást jelenti, amit IQ-val mérünk, ám minél hosszabban élünk, annál
inkább kialakul egy másik intelligencia, ezért az idősödés nem szükségszerű velejárója
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az elbutulás, ez a fejlődés harmadik és negyedik szakasza. Minél hosszabban élünk, és
minél jobb a fenntartható egészségünk, annál inkább gyűjtjük az úgynevezett tapasztalati intelligenciát, élményi, érzelmi intelligencia ez, amit EQ-val mérünk, és amely
olyan tartalékot jelent, amit eddig nem használtunk ki igazán. Az idős ember a mindennapi életben és a családjában ezt a tapasztalati intelligenciát képviseli és sugározza
át a ﬁatalabb generációnak. Az idősebb már volt ﬁatal, de a ﬁatal még nem volt idős,
ezt a többletet jelenti az érzelmi intelligencia. Ha a nemzedékek össze tudják adni ezt
a két tudást, ez a biztonságos jövő alapja.

Genetika és memetika
Mit jelent az az erő, amit mi a környezetünk, a családunk, valamilyen kisközösség segítségével át tudunk sugározni? Van a genetika tudománya mellett – amely
azt vizsgálja, hogy a szervezet, az élővilág az örökítő anyagokkal hogyan épül fel a
gének révén – egy másik tudomány, a memetika, amelynek az egységei a mémek,
amelyek mi mindannyian vagyunk. Minél hosszabban élünk és minél idősebbek leszünk, annál több ilyen mémet képezünk, azaz a mindenkori életünknek a szokásrendjéből, szabályozóiból, kultúrájából, alkotóiból felszedett „benyomatainkat” adjuk
tovább az utódainknak. Ezzel adjuk kultúráról kultúrára tovább az értékeinket. Ez a
kultúrapasszázs a családon keresztülmegy.
Most elmondom a ﬁatalokkal való bánásmód hét szabályát. Íme: Vedd tudomásul, hogy a ﬁatalabbaknak, rokonaidnak, vagy más, mindkét nemhez tartozó társadnak joga van a saját elgondolása szerint boldogulni és boldoggá tenni másokat. Ne
közeledj hozzájuk faragott példaképként, sem érett bölcsességed ﬁtogtatásával, sem
pedig azzal a hajthatatlan vággyal, hogy jót tégy velük a magad ízlése szerint. Semmi
módon ne akard őket magadhoz kötni, lebilincselni és lekötelezetté tenni. Ne csodálkozz, ne haragudj, ne szomorkodj, ha azt kell észrevenned, hogy nincs, vagy csak
nagyon kevés idejük van számodra, hogy esetenként untatod őket. Bármennyire is
jót akarsz nekik és biztos vagy a dolgodban velük kapcsolatban, ők elszáguldanak
melletted, sőt, tanácsaid és kívánságaid mellett is. Bűnbánóan gondolj arra, hogy
ﬁatalabb éveidben az akkori idősebbekkel hasonló módon viselkedtél. Az igazi ﬁgyelmesség és komoly bizalom jelét tehát, amit részükről tapasztalsz, fogadd hálásan.
Te azonban ilyet tőlük ne követelj, ne préseld ki belőlük. Semmilyen körülmények
között se hagyd abba azt, hogy derűs higgadtsággal hordozd őket szívedben, Istenben való bizalommal, róluk is a legjobbat feltételezve, s minden körülmények között
szeresd őket és imádkozz értük!
Széchenyi István felhívja a ﬁgyelmünket – Döblingben írta, nem sokkal halála előtt
–: „Mit tegyenek tehát a szülék, hogy ivadékaik kellő helyükre álljanak és a Gondviselés által rendelt vágásukban haladjanak? Megmondom. A szüléknek legelső és legszentebb kötelességük, hogy semmit se mulasszanak el, sőt, legjobb hiszemük és tudomásukhoz képest mindent elkövessenek, miszerint ivadékaik valamint lelki és testi
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jobb tulajdonaikkal úgy viszont azoknak minden nagyobb, sőt legkisebb csorbáival és
hiányaival is, mennyire korukkal járó gyenge ítélő lehetőségük csak engedi, tökéletesen és minden ámítás nélkül megismerkedjenek.”
Csodálatos Gyökössy Endre néhány sora. Ő írta, milyen kár, hogy annyi mindenre
megtanítanak bennünket az életünk során, csak megöregedni szépen, keresztyéni módon nem tanítanak meg igazán. De ő írta ezt is: köszönjük neked, hogy más a külső és
más a belső öregedés. Fohászkodjunk Istenünkhöz, hogy belülről szabad újra és újra
megújulnunk, felfrissülnünk, virágba borulni másodszor, harmadszor, negyedszer és
újra gyümölcsöt teremni, neked tetszőt. Könyörgünk azokért, akik keseregnek és bánatosak, mert úgy érzik, hogy az öregség teher, pedig csak mások tették számunkra
teherré. Óvj meg bennünket attól, hogy a nálunk idősebbeket úgy kezeljük, mint
akik már nem használható emberek. Inkább le kellene ülnünk a lábukhoz és kérdezgetnünk őket az élet bölcsességéről, tapasztalatáról, de ehelyett rájuk kényszerítjük a
hallgatást, pedig volna még mondanivalójuk. Irgalmazz nékik. Könyörülj rajtuk és
rajtunk is, ha nyilall a szív, fáj a test és hajlik a hát.
Egy konferencia keretén belül a budai katolikus gimnáziumban a szünetben egy oldalfolyosón a vitrinekben láttam régi okiratokat. Az egyiket leírtam, most felolvasom.
Az ember hivatása, hogy bűneit leküzdve ismét egyesülhessen Teremtőjével. Ehhez a
legbiztosabb fogódzót a hit, a remény és a szeretet isteni parancsa, valamint az okosság, az igazságosság, a lelki erő és a mértékletesség sarkalatos emberi erényei adják.
A földi világ harcainak sikeres megvívásához pedig a bátorság és az emberi hűség lelki
támaszát se nélkülözhetjük. 1671. A katolikus gimnázium alapító okirata, Széchényi
György esztergomi érsek.
A következő útravalóval búcsúzom. Ügyelj gondolataidra, mert szavaiddá válnak.
Ügyelj szavaidra, mert tetteiddé válnak. Ügyelj tetteidre, mert szokásaiddá válnak.
Ügyelj szokásaidra, mert személyiségeddé válnak. Ügyelj személyiségedre, mert az lesz
a te sorsod.
(A Millenniumi teremben 2005. november 16-án elhangzott előadás
szerkesztett változata)
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A jogegyenlőség sérül
Interjú dr. Bölcskei Gusztáv református püspökkel
az idei költségvetésnek az egyházi
oktatási intézményeket sújtó rendelkezéseirl

Az Alkotmánybírósághoz és a nemzetközi közvéleményhez fordul a Magyarországi Református Egyház a 2006. évi költségvetés miatt. Ennek magyarázatáról kérdezzük
dr. Bölcskei Gusztáv püspök urat, a zsinat lelkészi elnökét. Mi az, amiben nem értenek
egyet a költségvetésben?
Nagyon sok dologgal, de alapvetően az a kifogásunk, hogy megint úgy készült el
a költségvetés bennünket érintő része, azaz az egyházi intézmények ﬁnanszírozására
vonatkozó rész, hogy a törvényben előírt szükséges egyeztetéseket az Oktatási Minisztérium nem folytatta le velünk. Amit ők egyeztetésnek neveztek, nem volt más,
mint a kész tények közlése abban a tekintetben, hogyan fognak alakulni a jövő évi
normatívák. Így egy olyan helyzet alakult ki a végszavazás idejére, hogy nagyon sok
területen mind az úgynevezett szektorsemlegességet, mind pedig az esélyegyenlőséget
durván megsértő módon kerültek hátrányos helyzetbe az egyházi oktatási és szociális
intézmények.
Tudjuk, hogy mind a két területen nagyon sok az elvonás, hiszen az óvodától a
felsőoktatásig gyakorlatilag minden oktatási forma kevesebb normatív támogatásban részesül, amit mi alapvetően is aggályosnak tartunk, de ezen belül az egyházi
intézményeket még különösképpen sújtja az, hogy nem részesülnek minden olyan
támogatási formából, amelyikből a többi, önkormányzati intézmény részesül. Azt
pedig már egyenesen a cinizmus kategóriájába sorolom, hogy a kormány beterjesztett egy olyan módosító indítványt, amely 1, azaz egy forinttal emelte volna meg
az oktatási kiegészítő normatívát. Azt gondolom, hogy ez nagyon világos üzenet,
hiszen ezzel azokat a szülőket, gyermekeket és intézményeket veszi semmibe, vagy
alázza meg ez a javaslat, akik ugyanolyan feladatot teljesítenek, mint egy önkormányzati intézmény, illetve ugyanolyan adóﬁzetők, mint minden más magyar állampolgár. Amellett, hogy valóban igen súlyos helyzetbe kerülhetnek az intézményeink, egyfajta jogbizonytalanság is érzékelhető, hiszen a jelenlegi szabályozás kiveszi az egyházi intézményekben dolgozókat az úgynevezett kvázi közalkalmazotti kategóriából,
ezzel is azt sugallva, hogy nem tekinti olyan értékűnek az ő munkájukat, mint másokét.
Ez azt jelenti, hogy az egyházi intézményekben dolgozók kevesebb bért kapnak, mint
akik benne vannak a közalkalmazotti kategóriában?
Ez nem jelenti azt, mint ahogy eddig sem jelentette, mert eddig is úgy voltunk kötelesek azokat a bér- és egyéb juttatásokat megadni nekik, mintha közalkalmazottak
lennének az egyházi intézményekben dolgozók. Éppen azért ragaszkodtunk ahhoz,

 ﱻ38 ﱾ

Miskolci Keresztény Szemle

hogy ez maradjon is így, mert nem akartuk, hogy bármiféle bizonytalanság, vagy feszültség forrása lehessen ez. Azt látjuk, hogy itt már nem arról van szó, hogy ki menynyi ﬁnanszírozásban részesül. Abba az irányba ment el a vita, hogy mindenki mond
számokat, és ebben a számháborúban elvész a lényeg. Ki kell mondanunk, hogy az
oktatási kormányzat durván megsértette és megsérti a vallásos emberek jogegyenlőségét, és ezt nem tudjuk másnak tulajdonítani, mint annak, hogy az az értékrend,
amelyet az egyházi intézmények képviselnek, szálka a szemükben. Úgy tűnik, hogy
mindaz, ami közösségi érték, ami egy nemzeti kultúra megőrzésére szolgáló törekvés,
az ő szemükben nem érték, és valami egészen mást akarnak a helyébe állítani.
Ha mégis csak a számokat nézzük, mennyivel jut kevesebb az oktatásra?
Miután a napokban volt a végszavazás a parlamentben, és még mindig nem jelent
meg hivatalosan a Magyar Közlönyben a költségvetés, pontos számadatokat nem tudunk mondani, de az biztos, hogy a mi egyházunk a közoktatás területén 107 intézményt tart fenn, 30 400 diákot oktat és nevel és vannak olyan normatív alapú, tehát a
törvény szerint minden diákot megillető juttatások, amelyek nem jutnak el az egyházi
intézményekhez. Például egy egyházi közoktatási intézményben nyolcadik osztályos
bejáró tanuló után 235 ezer forint jut, míg egy önkormányzati intézményben tanuló
után 256–386 ezer forint normatíva. Az úgynevezett kiegészítő normatíva 128 970 forint évente egy főre, míg az önkormányzatok már 2004-ben is 155 ezer forintot költhettek egy főre intézményenként. Itt látszik az a megkülönböztetés, amely ezeken a
területeken egyértelműen hátrányt jelent és jogtalan.
Mi a helyzet a társulási, illetve a kistelepüléseknek járó normatívákkal?
A társulás ügyében, amennyire hiteles információink vannak, a törvény nem teszi
lehetővé az ilyen intézménytípusban való egyházi részvételt. Mi azt tartjuk jogszerűnek, ha ebben mi nem részesedhetünk, akkor utólag, a zárszámadási törvény összeállításakor ezt számítsák be a kiegészítő normatíva alapjába, mert akkor derül ki, hogy
ez is egy olyan tétel, amiben nem részesedhettünk. Újra csak hangsúlyozni szeretném,
hogy nem is annyira a számok a fontosak. Természetesen azok is, de az az üzenet,
amelyik emögött van, és az a tény, hogy bár voltak kormányzati ígéretek az utolsó
pillanatokig, hogy ezen változtatni fognak, és egy-két helyen szépségtapaszszerűen
valóban változtattak is, mi azt érzékeljük, hogy két olyan terület, a szociális ellátás és
az oktatás-nevelés területe, amelyek valóban az egész magyar lakosságot érintik, ki lett
szolgáltatva egy olyan pártnak, amelyik a vallásos emberek jogegyenlőségét durván
megsérti, és ezzel az egész közoktatást és az egész szociális rendszert megbolygatja.
Tessék elgondolni, ha a jogegyenlőséget és esélyegyenlőséget állandóan szajkózó és
fennen hirdető szociális kormányzat meg tudja tenni azt, hogy a következő évben a
legszegényebbek, azaz a legkisebb nyugdíjjal rendelkezők is kevesebbet fognak kapni,
kevesebb támogatás jár utánuk a szociális otthonokban, és a saját nyugdíjukból hatezer forintot pluszban be kell ﬁzetni, akkor hol van a harmónia a meghirdetett jelszavak és a valóság között. Amikor mi felemeljük a szavunkat ezek ellen az intézkedések
ellen, nem magunkért kiabálunk. Az egyháznak van arról tapasztalata, hogyan tudja
a nehézségeket, a megszorításokat túlélni. Mi szeretnénk arra ﬁgyelmeztetni, hogy ez
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nagyon veszedelmes tendencia, mert két olyan terület, amelyik mindenkit érint, nem
lehet kiszolgáltatva ilyen gondolat kénye-kedvének.
Korábban azt nyilatkozta, lehetséges, hogy bizonyos tevékenységeket fel kell majd
függeszteni. Ezt hogyan látja most?
Az az egyház egész tevékenységére vonatkozik. Egy olyan időszakban, amikor ilyen
ﬁnanszírozási kilátások vannak, nehéz arra gondolni, hogy bármilyen fejlesztésbe, új
intézmény alapításába, átvételébe belevágjunk. Ennek most valóban nincs itt az ideje,
mert most az összes lehetőséget lezárták előttünk.
Mi lehet a következő lépés? Találkoznak-e a történelmi egyházak, illetve mit terveznek
azon kívül, hogy az Alkotmánybírósághoz fordulnak?
Fogunk találkozni és egyeztetni a történelmi egyházak vezetőivel és megvizsgáljuk, milyen lehetőségek maradtak még nyitva számunkra. Az Alkotmánybírósághoz
fordulás elkerülhetetlen, mi felvetettük azt is, hogy a nemzetközi egyházi és nem
egyházi közvéleményt tájékoztatjuk arról, hogy véleményünk szerint ez a költségvetés
az egyházi intézményekre nézve diszkriminatív és súlyosan hátrányos helyzetbe hozza
a vallásos embereket. Szeretnénk tudatosítani gyülekezeti tagjainkban és intézményfenntartóinkban ezt a helyzetet, hogy mindenki értse és lássa a saját felelősségét, és
szeretnénk azt is elmondani, hogy mi tudomásul vesszük és megértettük ezt a nekünk
küldött üzenetet, amelyiknek nem örülünk, de együtt tudunk élni vele. Mi azokért,
akik ilyen lekezelően és gőgösen bántak ezzel a helyzettel, idős embereknek, szülőknek
és gyermekeknek az érzéseivel és jövőjével, mi őértük sem szűnünk meg imádkozni.
(Az Európa Rádió Miskolc Református közélet című műsorában 2005. december 21-én
elhangzott interjú szerkesztett változata)
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Mikor kerülhetnek haza Oroszországból
a sárospataki könyvtár könyvei?
Interjú dr. Dienes Dénessel, a Sárospataki
Református Kollégium Tudományos Gyjteményei
igazgatójával
Sokszor elhangzott már, hogy hamarosan visszakerülhetnek Oroszországból a második
világháborúban elszállított sárospataki könyvek. Most talán valóban közelebb állunk ehhez, mert az orosz parlament alsóháza második olvasatban is jóváhagyta, hogy a könyvek
visszakerüljenek. Azt nem sokan tudják, hány könyvről is van szó. Erről dr. Dienes Dénest,
a Sárospataki Református Kollégium Tudományos Gyűjteményei igazgatóját kérdeztük.
Még ilyen közel valóban nem voltunk a lehetőséghez, hogy Magyarországon újból
a kezünkbe vegyük ezeket a könyveket. A híradásokból is értesülhetett a közvélemény
arról, hogy ez most már politikai kérdés. Oroszország persze úgy tekinti, hogy ez jogi
kérdés, mert az orosz törvények szerint a parlamentnek kell erről határozatot hoznia.
Valóban már két olvasatban is kedvező határozatot hozott az alsóház. Tájékoztatásul
el kell mondanom, hogy még egy olvasatban szintén az alsóháznak kell döntenie, és
ha ez is a visszaszolgáltatás mellett foglal állást, automatikusan még nem kerülhetnek
vissza a könyvek, mert a felsőháznak is döntenie kell.* Ha ott is a mi javunkra döntenek, még mindig joga van az elnöknek, jelen esetben Vlagyimir Putyinnak megvétózni ezt a törvényt, vagy éppen aláírni, úgyhogy időben még nem látható be egészen
pontosan, mikor kerülhetnek vissza a könyvek. Én úgy ítélem meg, ha minden jól és
olajozottan működik is, egy fél évre szükség van.
Valóban vita van arról is az orosz és a magyar fél között, hogy hány könyvről van
szó. A sárospataki nyilvántartás szerint mintegy 170 nyomtatvány tűnt el. Nem ennyi
mű, mert a régi időkben a kisebb terjedelmű könyveket egy kötetbe köttették be. Ezt
nevezi a szaknyelv kolligátumnak. A művek számát tekintve meghaladja az 1300-at,
de ahogy mondtam, 170 könyvről lehet szó, azért körülbelül, mert a háborús zűrzavarban egy-kettő haza is került, és egészen pontos nyilvántartás sem született, mert
nem gondolták, hogy ezek a könyvek el fognak tűnni.
Ebből a 170-ből a magyar szakértői bizottság hosszú évek munkája nyomán feltárt
146-ot, amit biztosan tud igazolni, hogy Nyizsnyij Novgorodban vannak. Érdekes, hogy
az oroszok csak 134-ről akarnak tudni, tehát van néhány kötet, ami vita tárgyát képezi.
Arról olvastam, hogy a Nyizsnyij Novgorod-i Lenin könyvtár igazgatónője egy 135.
könyvről is beszél már, amiben szintén megtalálták a sárospataki pecsétet, de ahogy mond* Az interjú elhangzása óta, 2006. január 20-án az orosz parlament alsóháza harmadik olvasatában, január 25-én
pedig a felsőház is jóváhagyta a könyvek visszaadását, így a Szemle megjelenésekor már csak az elnök kedvező
döntése van hátra. (A szerk.)
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ja, nem ennyi könyv lehet náluk. Lehetséges, hogy ha hazajön ez a 135 könyv, később a
többihez is hozzájutunk?
Ezek vannak most előttünk. A körülmények, amelyek között ezek a könyvek eltűntek, megengedik azt a feltételezést, hogy néhány el is pusztulhatott. Mégsem igaz
a 134-ről, illetve 135-ről szóló orosz állítás, mert épp a magyar fél ösztönzése révén
„találták” meg a 135.-et, mert már nem kerülhették meg ezt a kérdést, de legalább tíz
másik könyvről tudunk, amelyek egészen bizonyosan az oroszoknál vannak.
Milyen könyvritkaságokról van szó?
Nagyon összetett az anyag. Amikor kiválogatták, és elvitték Budapestre 1938-ban,
hogy ott egy bank széfjében megőrizzék, akkor elsősorban a ritkaság szempontját
vették ﬁgyelembe. Ritkának az a nyomtatvány számít, amiből kevés van a világon.
Egy-két, vagy néhány példányban megtalálható nyomtatványokról van szó. Híres
könyv például Balassi Bálintnak egy imádságos könyvecskéje, amit 14–15 éves korában
szülei vigasztalására fordított: Beteg lelkeknek való füves kertecske, a világon egyetlen
példányt ismerünk, ez a patakiak tulajdona, és ez ott van Nyizsnyij Novgorodban.
De ott van Loránttfy Zsuzsannának és Rákóczi Györgynek a bibliája, a saját litográf
bejegyzéseikkel. Ott van Apáczai Csere Jánosnak a doktori disszertációja. Kettő van
belőle az egész világon. Amikor eltűnt, még csak azt az egyet ismertük, a hetvenes
években Londonban találták meg a másik példányát. Nagyrészt tehát ilyen művekről
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van szó, latin és magyar, kisebbrészt német nyelvűek. Van köztük mintegy húsz, úgynevezett ősnyomtatvány, tehát még a XV. században, a könyvnyomtatás feltalálásának
századában született nyomtatványok. Ezek főleg klasszikus teológiai művek, például
Szent Ágostonnak a Szentháromságról írott műve is közöttük van.
Járt-e a magyar szakértői csoporttal Nyizsnyij Novgorodban? Hogyan őrzik ott a könyveket?
Én magam nem jártam, de Szentimrey Mihály, aki azóta már eltávozott a minden
élők útján, nagy lélekkel és szívvel, könnyek között vette a kezébe a saját visszaemlékezése szerint az első megtalált példányt, végezte ezt a munkát. Kiss Endre József
kollégám, aki most a könyvtár vezetője, szintén személyesen járt ott. Az ő elmondásuk alapján a könyvek őrzésével különösebb gond nincs. Ugyanúgy őrzik, ahogy az
ilyen nyomtatványokat őrizni kell, ahogy mi is őrzünk hasonló könyveket. A megfelelő biztonságtechnikai berendezésekkel védik, egyébként is ez egy nagyon jól felszerelt könyvtár, Oroszország negyedik legnagyobb könyvtára. Ilyen nagy méretekben
gondolkodnak az oroszok, négymillió kötetet tartanak ott számon, úgyhogy ha az a
145–150 könyv hazakerül, nem nagy veszteség éri őket.
Úgy tudom, volt az eltűnt könyvek között olyan is, amit visszaküldtek Sárospatakra,
például egy 1590-es Károlyi-bibliát postán küldte vissza a becsületes megtaláló…
Valóban hazakerült ez a biblia, és ennek a legkalandosabb az útja. Ráadásul Széczhy
Máriának, a nevezetes Murányi Vénuszként ismert nagyasszonynak, Wesselényi nádor nejének a bibliája volt. Ezt állítólag egy orosz katona adta egy vasutasnak, aki
eladta a Teleki téri ócskapiacon, s a vásárló, felfedezve benne a pataki pecsétet, anonim módon, tehát ma sem tudjuk, hogy ki volt, visszaküldte ezt a kötetet. Az iskola
első anyakönyve, amely a XVII. század elején indult, szintén visszakerült, mert kidobták ebből a kollekcióból, valamiért nem vitték el, pedig ez is ott volt a széfben.
Pálóczi Horváth Máriának a végrendeletét is otthagyták, egy szemétkupac közepén
volt a bankszéf pincéjében. Minden könyvnek megvan a maga sorsa, ahogy a régiek
mondták, ezek mintegy hírmondóként hazakerültek, pontosabban el sem kerültek az
országból. A legkalandosabb persze azoknak a könyveknek volt az életútjuk, amelyek
mind a mai napig Oroszországban vannak.
(Az Európa Rádió Miskolc Református közélet című műsorában 2005. december 20-án
elhangzott interjú szerkesztett változata)

2006/1. (5. szám)

 ﱻ43 ﱾ

Cs. Varga István

Graﬁkus ikonizáció
Költi szó Feledy-rajzokon

A szeretet visz a legközelebb az ember személyiségének, szellemiségének, lelkének
megismeréséhez, főképpen, ha az alkotó minden vizsgálódása, igyekezete az igaz, szép,
jó és szent köréhez kapcsolódik: a végtelenre nyitott. Tudjuk, a kultúra a kultuszból
ered és az ember testét és lelkét is élteti. Baj van, ha megtagadjuk a végtelent, ha a
kultúrából száműzzük a szellem, a lélek kultuszát, az értékek tiszteletét.
„Ki nyitja meg a betett könyvet? / Ki szegi meg a töretlen időt? / Lapozza fel (…) lapjait?” – kérdezzük Pilinszkyvel. Figyelünk-e az etikumra emelt minőségeszményre,
tudjuk-e hinni: van még túlsó part és a csillagok vezetnek? Eligazodást keresünk,
közben súlyos csalódásokat élünk át. Ismeretes az Írástudók árulása (La trahison des
clerc) – Julien Benda, Babits, Németh László nyomán. Nagy baj jele, ha az írástudók,
az alkotók elszakadnak hivatásuktól, alapvető feladataiktól: Isten, ember és világ titkainak őrzésétől, kutatásától. A mai értelmiség elveszettségében is őriz valami életbevágóan fontosat elembertelenedő világunkban: nem árulója, inkább áldozata a
jelenkornak!
Feledy Gyula személyét jótékony aura veszi körül. Igazi clair voyance, kevesen látják
olyan világosan, mint ő, hogy milyen változásokat éltünk át, az elmúlt évtizedek mit
pusztítottak bennünk és a világban. A graﬁkust remek rajzsorozatokra ihlették olvasmányélményei. Művészi ismeretközlést végez a rajzművészet kiérlelt eszközeivel.
A cogito-ra oly büszke XX. századi, létbe vetett ember („geworfen ins Dasein”) fájdalmasan döbben rá: a doleo kikerülhetetlen. Ady, Babits, Kosztolányi, Juhász Gyula,
József Attila, Szabó Lőrinc, Radnóti versei ihlették a XX. század eltorzult tükörképeit.
Tragikusan megrázó „a század bűzös, vad csomókban áll. / Fölöttünk fú a förtelmes halál” inspirációjú, mesteri alkotás.
Kosztolányinál a szavak virtuozitása, a stílus eleganciája mögött meghúzódó gondolati mélység, Juhász Gyulánál a szíven át az értelemig ható emocionalitás, Babitsnál
az idealitással és fájdalommal telített szavak művészete, Radnótinál a kor és ember
tragikumát a kifejezés diadalával megfogalmazó költői deﬁníciók adják. Juhász Gyula
elégikus, rusztikus költői képeit megjelenítő rajzok az őszi hangulat, a remény húrján
csendülő kolompszó sugallatai. A költő kétségekkel szembesülő jövőhite élteti a poézist testvérmúzsaként szerető Feledy Gyulát: „Kikért szenvedtem, kiktől messze éltem, /
Megélik éltem, értik szenvedésem”.
Az ember lelki arculata foglalkoztatja. Graﬁkái egy-egy lelki arculat modern ikonképei. (Belülről sugárzó portrét készített Kalász Lászlóról is.) A szellemi tér rajzaiban
gyönyörködhetünk, ennek művészi védjegye, azonosítójel a Feledy-féle fénynyaláb.
Ábrázolt világában a legerősebb a kifejezés üzenete, tárgyai, alakjai más térben létez-
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„A költő hasztalan vonít”

Feledy Gyula graﬁkája

nek, kilépnek a háromdimenziós térből. Az ember lelki-szellemi habitusa, jellembeli,
alkattani és lelki dimenziója izgatja. A lelki arculat (szóma) időn túli, lényege szerint
megmutatkozó, csak erős absztrakcióval megközelíthető, valójában vízió, lényegszomjas látomás. A kifejezés lehetőségét – az ábrázolás helyett – a kifejezés funkciójával közelíti meg, ez lényegében „ikonizáció” (ejkonikszontesz).
Olyannyira beszédesek Feledy graﬁkái, mint egy kézírás textúrája. Nem a portré
személyes hitelessége foglalkoztatja, hanem Kassák alapkérdése: „mi épül, mi omladozik”, mi tárul, fénylik fel az emberi arcon? „Az vagyok-e, amit a portré mutat?” Arcunk
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és szemünk a lelkünk tükre, belső énünk történetét is kifejezi. Tudja, mélységesen
érti: „A lét dadog, / csak a törvény a tiszta beszéd”.
A József Attila-versekre, verssorokra készített rajzokat a miskolci Feledy Gyula Galériában láthatjuk. Az idézetek a rajzok ihletforrását jelölik: Irgalom, Édesanyám…;
Anyám, ki már a messzi végtelen vagy; Szólítsd, mint méla borjúszáj. Szelíden, gyakran
dacos elkeseredéssel szólongatja az „emberarcú”-t, akinek tragikusan fájdalmas hiányától szenved a „Gott ist tot” és a „Die Kunst is tot” botrányszázadában. Meggyötört
szívében, univerzális költészetében a Teremtő nem halott. Dante nyomán hitte, a
mindenség rendjében a Szeretet „mozgat napot és minden csillagot”: Gyere Úristen, nézd
meg, itt vagyok; Hiányod átjár, mint huzat a házon; Oh, boldog az, kinek van Istene;
Szorongó álmok szállnak; Az én hitem a földnek melegsége.
Feledynél József Attila shakespeare-i kor- és létkérdései – a bizonyosság, istenlét és
istenhiány, szeretethiány stb. – nem illusztrációkat, hanem művészi „újraalkotásokat”
hoznak létre. Az artisztikum rajzos remekművei a visszhangra talált élmények kifejezései. Ihlető élmény a költő kései, döbbenetes számvetése is, hogy nincsen, miről
számot adnia: Talán eltűnök hirtelen.
Örökérvényű verssorokra komponált rajzok születtek: A költő hasztalan vonít; Aki
szegény, az a legszegényebb; De add kölcsönbe legalább subádat; Kit anya szült, az mind
csalódik végül; Ne haragudj hát, Isten, nem hiszek… Az ember él, habár üres a kamra;
Egymás mellett fekszünk: a folyó meg én; Lesz-e nap holnap, mely békét ígér.
Feledy a mélyen gondolkodó, vívódó költő csodáit teremti újjá óriási szeretetvágygyal az ember és a mindenség iránt: Ha én sírok, a világ vére hull; Nagy kínok késeivel
játszom; Légy oly ostoba, mint majd a halál; Majd a kiontott vértócsa fakó lesz. A költői
időmetaforák – „Én ámulok, / hogy elmulok” – páratlanok a rajzokon is: Éltem – és ebbe
más is belehalt már.
A Mindenható igével teremtett, amint a költő is szóval alkot, ahogyan a vonalakkal
alkotó graﬁkus társa az égi Mesternek a művészi alkotásban. A graﬁkus kiaknázza a
költők nyelvi világába rejtett, vizuális lehetőségeket. A szavak meghaladhatják önmagukat, a dolgok jellé, lélekre visszaható művészetté válhatnak. A művészi alkotás
titka: a kivételes mesterségbeli tudású művész a poézis varázsát képes újjáteremteni a
vonalak művészetével és a felfedezés esztétikai örömével képes meglepni bennünket.
Feledy Gyula rajzai bizonyítják Babits igazát: „Nem az énekes szüli a dalt: / a dal szüli
énekesét. / Lobbanj föl, új dal, te mindenható! / Szülj engem újra, te csodaszép!” Graﬁkái
József Attila valóságismeretet, öntudatot gazdagító, a teremtés titkáról is újat sejtető
igazáról hitelesen, meggyőzően vallanak. Amikor fuldoklik lelke az űrben és „Lezúg az
élet tengerén / a lét hideg sáfárja a halál”, akkor is tudja: „Aki halandó, csak halandót /
Szerethet halhatatlanul”.
(A Szemle 3. számában jelent meg Varga Zoltán József Attiláról szóló előadása, Feledy Gyula
graﬁkáival. Ehhez érkezett „hozzászólásként” a fenti írás.)
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Keresztes Szilárd

Ideje a cselekvésnek, Uram
„Görög katolikus múlt és jövő” című előadássorozatunk – melynek szervezője a
Görög Katolikus Egyetemi Lelkészség és a Miskolci Görög Katolikus Általános Iskola
– legutóbbi előadói a Telenkó házaspár volt. Bizonyára többen ismerik a tolókocsihoz
kötött életet élő Telenkó Miklós atyát, aki tizenhárom évvel ezelőtt szenvedett súlyos
balesetet. Sárospatakon él családjával. Felesége, dr. Szabó Irén a néprajzos szemével
nézte a múltat, Miklós atya pedig a jelenben felfedezhető jövőbe mutató feladatokra
hívta fel ﬁgyelmünket.
Előadásuk összefoglalása helyett mást választottam. Súlyos betegen feküdt a megyei
kórházban akkor az édesapa, id. Telenkó Miklós, homrogdi esperes-parochus atya.
Nyíregyházára utazott, az autóbuszban lett rosszul. Vártuk állapota javulását, de el
kellett fogadnunk az elkerülhetetlent.
Csobádon született 1933 áprilisában. Felesége Gebri Terézia. Nyíregyházán szentelték pappá 1958. május 4-én. Öt gyermek édesapja. Segédlelkész volt Múcsonyban
1958–60 között, majd helyettes lelkész Filkeházán 1960–64-ig; parochus Baskón
1964–68 között, Abaújszántón 1968–1988-ig; Homrogdon 1988-tól, valamint a csereháti kerület esperese 2002-től.
A Homrogdon tartott gyásszertartások után Nyíregyházán volt papi temetése január 10-én. A papi parcella sírhelyében elhelyezésére több mint száztíz paptestvére kísérte el. A temetési szertartást dr. Keresztes Szilárd hajdúdorogi megyéspüspök, miskolci
apostoli kormányzó végezte.
Temetési beszédét olvashatjuk itt.
(Papp András)
„Ideje a cselekvésnek, Uram, mert elhanyagolják törvényedet.” (118 Zsolt 126)
Telenkó Miklós atya!
Hányszor énekelted ezt a zsoltárverset?
Hányszor lüktetett benned a mindig sürgető, a mindig könyörtelen időnek a kényszere?
Hányszor érezted meg azt a fájdalmat, amit a zsoltáros mondott: „elhanyagolják
törvényedet”?
„Ideje a cselekvésnek, Uram, mert elhanyagolják törvényedet.”
Mikor kell ezt az időt megértenünk és felfognunk? Mikor? – Ahogy Jézus mondta:
„Az én Atyám mindez ideig munkálkodik, én is munkálkodom” (Jn 5,17). Minden
időnek kezdete az időnélküli, az örökkévaló Isten. Benne gyökerezik a létünk. Ő adta
cselekvéseinknek a célját és a rendjét. Ő volt az, aki világosságot adott nekünk, életet, munkás kezet, szorgos természetet, értelmet, jó akaratot, hogy tudjunk munkálkodni.
„Az én Atyám mindez ideig munkálkodik.”
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Jézus magát és tanítványait is bátorítva mondta ezt: a mennyei Atya az, aki megteremtette ezt a világot, de soha nem hagyja abba az ő tevékenységét. Mindig arra
törekszik, hogy az embernek jó legyen a földön a sorsa. Istenben örök nyugalom
van, éppen ezért Isten mindig munkálkodik. Nem kapkod, nem idegeskedik, nem
rögtönöz, nem rombolja egyik nap, amit tegnap épített. Az Isten öröktől fogva van,
az Isten öröktől fogva tevékenykedik. Az Istennek a nyugalma az, hogy mindig tud
dolgozni, mindig tud tevékeny lenni. Ez a világ rendje. Ha a mi tespedtségünk fölött
nem lenne ott az örökké munkálkodó Atya, akkor ez a világ régen a vesztébe rohant
volna. De tudjuk, hogy nekünk Atyánk van, akinek a szeme mindig rajtunk, akinek
az áldó keze mindig gondvisel, akinek a szíve mindig értünk ver. S tudjuk, hogy az
Isten örökké munkálkodik, mert örökké szereti az embert.
Mikor volt itt az ideje a cselekvésnek?
Ahogy az Atyától tanulta: mindig. Mindig, mert a papnak is az a feladata, hogy
az Isten gondviselésének a szószólója és az embere legyen. A nyugalma az, ha nincs
nyugta. A pihenése az, ha fáradt a napi munkától és a másnapi munkának feszül neki.
Az életének a boldogsága, ha soha le nem áll, hanem mindig tud tovább menni, új
erővel, új gondolatokkal, új szívvel.
Hányszor kellett ezeket az új gondolatokat, új lépéseket, új lelkipásztori bölcsességet megtalálni? Múcsony, Filkeháza, Baskó, Abaújszántó, vagy hosszú ideig Homrogd
– mind egy-egy állomása ennek a folyamatnak, amelyen a mennyei Atya elindított
téged, és amelyen az ő jóságát kellett vinni az emberekhez. Jóságot a családodnak, a
rokonaidnak, a híveidnek, a kicsinyeknek, a betegeknek; jóságot, az Atya gondoskodását azoknak, akik különösen rászorultak arra: a betegeknek szinte mindennap,
vinni az atyai gondoskodást az annyira kiszolgáltatott, szegény sorsú cigány testvéreinknek. Az Atya szíve hajtott, a te kezeddel simogatott, és most boldogan vár téged a
maga jutalmával.
„Az én Atyám mindez ideig munkálkodik, én is munkálkodom.”
Jézus büszkén mondta magáról, hogy ő követi az Atyát ebben is. Neki sem volt
hová fejét lehajtania, ő sem azért jött, hogy nyugalma legyen ebben a világban, hanem
hogy fáradjon, szolgáljon és a végén meghaljon. A mindig munkálkodás azt jelenti,
hogy az ember felemészti saját magát. Felemészti, mert mit is kezdene az életével,
ha csak magára gondolna? Milyen lenne az az élet, amelynek nincsenek magasabb
rendű céljai? Az életben akkor lehetünk nagyok, ha kicsikké válunk. Az az igazán úr,
aki mindenkinek a szolgája. Az a nagy, aki tudja mindenkinek a gondját-baját, és
igyekszik azzal törődni. Jézus papjává választotta őt, és ezzel beavatta keresztjének,
halálának és feltámadásának a titkába. Beavatta őt abba a titokba, amely ugyanazzal a
lelkülettel szolgálja az Istent és az embereket, ahogy azt Jézus tette.
„Ideje a cselekvésnek, Uram, mert elhanyagolják törvényedet.”
Mikor volt, hogy Jézus evangéliuma békét hagyott neked? Mikor volt, hogy az
evangélium megnyugodott, megalvadt a szádban? Mikor volt, hogy nem akartál menni, űzni, hajszolni magadat? Mikor volt, hogy nem érezted az időnek ezt a sürgetését?
– Hiszen az időnek a sürgetése mindig ott van. Először a feladat kényszerít bennün-
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ket, mert látjuk, mennyire elhanyagolják az Úr törvényét. Nem szitkozódni, nem
elítélni kell ezt a világot, hanem Jézus szívével üdvözíteni. Nem elég megállapítani,
hogy milyen rossz a világ, milyen hűtlenek az emberek – el kell menni, vinni, segíteni,
vezetni őket. Jézus lelkülete nem hagy bennünket nyugodni. Jézussal tudjuk, hogy
a cselekvésnek az ideje mindig itt van, reggel és éjszaka, mindig, amikor szolgálni
lehet.
Milyen önfeledten tudtad szolgálni híveidet, elfeledve még családot, egyéni gondokat is, elfeledve egészséget, jólétet! Így tanultad Krisztusodtól. Így vitt fel magával
téged is a keresztre. Így vár most boldog papi öleléssel Atyjának országában.
„Ideje a cselekvésnek, Uram.”
Meddig kell munkálkodni, meddig kell cselekedni? – Járjatok a világosságban, míg
veletek a világosság. Mert amikor sötétség borul látok, akkor senki sem fog munkálkodni (vö. Ef 5,8). Eljött a sötétség. A betegség tehetetlensége, az alázattal viselt
tudatlanság és bénaság. Eljött a halálnak a sötétsége – a halálnak a világossága. Ez
mindennek a vége.
Munkálkodjatok, amíg tart az élet! Munkálkodjatok, amíg ﬁatalok vagytok és tudtok! Munkálkodjatok, mert egyszer rátok borul az Isten sötétsége, s akkor tovább már
senki nem munkálkodhat. Csak azt vihetjük magunkkal, amit az életünkben tettünk.
Az utolsó órában hiába akarnánk pótolni azt, amit egész életünkben nem tettünk.
„Ideje a cselekvésnek, Uram.”
Mintha érezted volna, hogy az életet nem nagyon hosszúra szánta neked az Isten.
Ezért űzted, hajszoltad magad. Erre hajtott Atyádnak gondviselő szeretete, erre hajtott Mesterednek és Krisztusodnak keresztje. Erre hajtott a Szentlélek, aki mindig
új erőt, új lelkületet, új gondolatokat adott. Erre hajtott híveidnek a lelkesedése és a
sokféle lelki szükséglete. Erre hajtott téged paptestvéreidnek a példája, akiket mindig
hűségesen akartál szeretni, segíteni, szolgálni. Erre hajtott téged, hogy az életed az
utolsó percig tartalmas, gazdag, tevékeny, Istenben áldott legyen.
Pappá lettél. Olyan feladatot, olyan munkakört választottál, ahol annyit dolgoztál,
amennyit akartál. A keveset nem kérték számon rajtad, a sokért nem mindig dicsértek meg. Ilyen a papi élet. De te nem is ezért tetted, űzted, hajszoltad magad, hiszen
tudtad, hogy ez a foglalkozás, a keresztre feszített Krisztus papsága olyan munka,
amelyben megfáradni dicsőség és öröm. Olyan életpálya, amiben csak a szenvedések
és a munka jelzi az igazi értéket. Ez olyan életpálya, amibe érdemes belehalni. Mert
ebbe belehalni kell, nem pedig túlélni, vagy jól megélni belőle.
Ismertük lelkesedésedet, megdöbbentünk összeroppanásodon. De én hiszem, hogy
ez a végső állomása volt annak, amit az Isten tőled elvárt, hogy hűségesen szolgáltad őt.
Most már ideje a nyugalomnak, Miklós testvérünk!
Mert betöltötted az Isten törvényét.
Betöltötted, amit tőled várt Isten egyháza.
Nyugodjál békében! Amen.
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Kubassy László

A miskolci evangélikus egyházközség
orgonájának története*
A templom belvilágának egyik fő alkotórésze az oltár, az úrasztala, a szószék és az
ülőpadok mellett az orgona. Amíg az előbbiek a belépéskor mindjárt szemünk elé tárulnak, addig az orgona legtöbbször a hátunk mögött, a fejünk fölött van, a templom
közepén vissza kell fordulnunk, hogy megláthassuk legalább a körvonalait. Bonyolult
szerkezetét csak tüzetesebb vizsgálattal ismerhetjük meg.
Nagy hatással van a hallgatóra a régi mesterek műveinek a tolmácsolása, a jó improvizáció, a hangok olyan dinamikai és színárnyaltságában, amely kifejezetten az orgona sajátossága. Ezek alapján méltán nevezik az orgonát a hangszerek királynőjének.
A hangélményhez hozzátartozik a templom, a hangversenyterem hangulata, akusztikája, nemkülönben a stílusosan kialakított, díszes orgonahomlokzat (prospektus)
látványa is, amely az adott korra jellemző.
Az orgona eredetét homály fedi. Már a görög-római világban is voltak orgonák,
melyek a színházakban, gazdag családoknál, lakodalmakon szórakoztatták az embereket. Kr. e. 180. körül keletkeztek a víznyomású orgonák. A Római Birodalomban terjedtek el ezek, azonban a birodalom bukása után eltűntek Európából. Az első orgona,
melyről hiteles történelmi adataink vannak, az a mű, melyet 775-ben V. Konstantin
császár ajándékozott Kis Pipin frank királynak. Ez légnyomással működött és ólomsípjai voltak. Mátyás királyunk visegrádi kápolnájában az orgona ezüstsípokkal szólt.
A kereszténység elterjedésével az orgona a templomokban is helyet kapott és beépült az istentisztelet rendjébe. A kántor orgonával vezeti, kíséri a hívek énekét. A görögkeleti és a görög katolikus templomokban nincsen orgona, enélkül énekelnek.
Az orgonaépítészettel javarészt a szerzetesek foglalkoztak, kiknek sorában a későbbi
II. Szilveszter pápát is ott találjuk. Hazánkban is több helyen: Budán, Pécsett, Egerben és Pozsonyban találhatunk orgonaépítő és orgonista barátokat, később világi orgonaépítőket és kántorokat.
A XV. században felgyorsult az orgonaépítés. A század végén kialakult a mai, úgynevezett regiszterorgona, melynek szerkezete egyre tökéletesedik. Mind nagyobb művek
keletkeznek. Megjelent a kétbillentyűsoros orgona, majd a pedálbillentyűzet, így az
orgonisták kezdtek a lábukkal is játszani. Az orgonista egymaga szólaltatja meg ezt az
óriás hangszert, amelynek hangja képes betölteni egy hatalmas templomot, hangversenytermet, mint egy nagy szimfonikus zenekar, máskor halkan emberi hang, fuvola,
hegedű, trombita, harsona hangszínét halljuk.
* A templom felszentelésének 200. évfordulójára, a szerző édesapja kántori szolgálatának emlékére készített
tanulmány
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Az orgonaépítészet első, legfontosabb munkája az orgonatervezet (hangtervezet,
dispozíció) helyes kidolgozása. Orgonatervezet alatt tágabb értelemben az orgona egyes részeinek mindenre kiterjedő, tervszerű, pontos leírását értjük. A szűkebb
értelemben vett dispozíció fogalma csak a változatok, regiszterek, sípsorok számát,
minőségét, lábmagasságát, a játszóasztal berendezését, a manuálok számát, a hangterjedelmét, a játszástechnikai eszközöket foglalja magában.
Ezek után nézzük meg a miskolci belvárosi evangélikus templom orgonájának történetét:
1783. október 9-én a miskolci gyülekezet önálló anyaegyházzá vált. Ekkor az egyházközség bérbe vette azt a területet, ahol a jelenlegi templomunk és egykori egyházi épületeink vannak. Itt állt egy nagy faépület, melyet ideiglenesen imaháznak rendeztek
be, melyet 1783. november 30-án, advent első vasárnapján imaházként felszenteltek.
Az 1783. december 8-i közgyűlésen meghívták Venich Györgyöt kántor-rektornak.
Orgonáról, más hangszerről nincsen jelzés.
A gyülekezet már korábban elhatározta kőtemplomának megépítését, a tervek már
1787-ben elkészültek, azonban csak 1789. május 9-én került sor az új templom alapkőletételére. 1797. október 29-én szentelték fel ünnepélyes keretek között az új templomot. Orgona nem volt benne. 1798-ban Radvánszky Ferenc főfelügyelő 8 regiszteres
orgonát ajándékozott a gyülekezetnek, ennek a leírását nem sikerült feltalálni.
1817. július 20-án, a délutáni istentiszteletkor a templomot villámcsapás érte, a
fazsindelyes tetőzet, a deszkamennyezet kigyulladt és beszakadt, a belső felszerelés,
így az orgona és az énekeskönyvek is a tűz martalékául estek, csak az oltárt sikerült
kimenteni. A gyülekezet vezérkara azonnal hozzálátott az újjáépítés munkájához.
A templom újjáépítése és a torony építésének elkezdése rengeteg pénzt emésztett fel,
többet, mint amennyi a gyűjtésből befolyt. Így új orgona készítésére már alig maradt
valami kevés pénz.
Az 1818. január 13-i közgyűlésen az egyházközség vezetősége meggyőződött arról,
hogy a tagok teherbíró képessége a hatalmas áldozathozatal után tovább nem feszíthető. A gyülekezet maga is érezte ezt és kérte, hogy az új orgona építését halaszszák későbbre. Olyan orgonát szerettek volna kapni, amely minőségében méltó az új
templomhoz, ezért vártak, amíg az egyházközség anyagi helyzete megerősödik.
1820. október 15-én, a Szentháromság ünnepe utáni 20. vasárnapon, gyülekezetünk
hagyományos ünnepnapján felszentelték az újjáépített templomot, amely a jelenlegi
formáját kapta. Az ünnepségen a református egyház énekkara énekelt. A ránkmaradt
levéltári és jegyzőkönyvi anyag semmi tájékoztatást nem ad arról, hogy ebben az időszakban más hangszer, esetleg harmónium lett volna.
1843. július 19-én ismét tűzvész pusztította a várost. A Három rózsa fogadótól (ma
a Széchenyi és Kazinczy utca sarkán álló kétemeletes ház) a Piac (ma Széchenyi), a
Nagy- és Kis-Hunyad utca végéig és a szomszédos utcák házainak tetőzete leégett.
A 6 órán át tartó tűzvész egyházközségünk valamennyi épületének, így a templomnak
a tetőzetét is elhamvasztotta.
Az 1844. április 28-i egyházközségi ülés jegyzőkönyvéből: „Az 1843. július 19-én
2006/1. (5. szám)
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pusztított tűzvész következtében megromlott orgonánk helyett egy újnak megszereztetésére tetemesebb összeg gyűjtvén, melyhez jelen orgonánk okvetlenül és halaszthatatlanul szükséges kiigazíttatására megkívánható költsége járulna, mindezen összeg
egy új, s a mostaninál nagyobbszerű és tökéletesebb orgonának az építtetését nagyobb
részben már födözné, ezen felül még megkívánható költség még jelen orgonánk eladásából nagyobb részben kikerülne. Egy új orgonának megszereztetése elhatároztatott.”
Árajánlatokat kértek:
Lamberth Mátyás budai orgonaművész 8000 forintért, Bárány Lajos pesti orgonaművész 5500 forintért vállalkozna 16 változatú, tökéletes szerkezetű orgona építésére.
Zimer (egyes iratokban Zimmermann) Endre lőcsei orgonaépítő 3250 forintot kért egy
12 változatú, tökéletes hangú orgonáért. Háromszor 13 sípot ajánl lábnyomattyúban,
a kívánság 24 síp. Ezen még alkudoznak, a végeredmény nem derül ki, de az orgona
megépítését Zimer Endrére bízzák, akinek az orgonaszekrénye a homlokzattal mai
napig is fennáll és látható.
1845. szeptember 14-én Havjár Dániel rimaszombati lelkész avatta fel a csodálatosan
szép hangú orgonát. Az ünnepség örömét és áhítatát fokozta, hogy ez alkalommal
mutatkozott be a 60 tagból álló nagy énekkar, melyet Klein Endre, az iskola nagyérdemű tanítója, az egyházközség kántora és orgonistája felnőtt férﬁakból és nőkből,
valamint iskoláink tanulóifjúságából szervezett.
1875-ben az egyháztanács Prónay Józsefet megválasztotta első felügyelőnek. Székfoglalójában elvállalta az orgona kijavíttatását és átalakítását. 1877-ben Prónay József új
fúvószerkezettel látta el az orgonát, más javítás, átalakítás nem derül ki. Az 1883. július
14-i egyházi közgyűlés elrendelte az orgona felhangolását a gyülekezet 100. éves jubileumi ünnepségére. Az augusztus 4-i egyháztanácsi ülésen Ország Sándor rákospalotai orgonaépítőtől kérnek árajánlatot. A szeptember 1-i közgyűlés határozata szerint
a miskolci Minorita-templomban dolgozó egri orgonahangolótól is kell árajánlatot
kérni.
Az 1883. szeptember 9-i rendkívüli közgyűlésen Wolfgang Lajos kántortanítót bízták
meg a miskolci orgona megvizsgálásával, hogy a kedvezőbb árajánlat szerint dönthessenek, kivel végeztessék el a munkát. A döntés eredményét nem sikerült megtudni.
Az 1904. október 21-i egyháztanácsi ülésen bejelentik, hogy özv. Leszich Miksáné
férje emlékére 10 081,96 korona alapítványt ajánl fel orgonajavítás céljára.
1905. február 21-én szerződést kötnek a Hardonyi József besztercebányai orgonaépítő céggel, hogy az orgonát a kor követelményeinek megfelelően alakítsa át. A munkálatokat március 15-től kell végezni, hogy a szerződésben részletesen felsorolt változatokkal húsvét ünnepére átvehető legyen. Munkadíja 200 korona, melyből 50 korona
előleget adtak. A felújított orgonát Lányi Ernő, a Miskolc városi zeneiskola igazgatója
és Becht József kántortanító vették át.
Az 1905. július 7-i egyháztanácsi ülésen bejelentették, hogy a munkálatokat a cég
kiválóan végezte el, az ócska sípokat megfelelően kijavította, a szerződésen felül 3 új
változatot is készített, mellyel az orgona hangzása szebb és jobb lett. Az egyháztanács
ezért 100 koronát szavazott meg és elismerő bizonyítvány kiadását rendelte el. Becht
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József orgonistája és énekvezére részére az orgona hangolásánál való közreműködéséért legkevesebb 50 korona kiutalását rendelte el az egyháztanács.
1917-ben a reformáció 400. éves évfordulójára a gyülekezet rendbehozatta az orgonáját és a harangjait. 1918-ban a háború során súlyos anyagi veszteség érte az egyházközséget, többek között hadi célra elrekvirálták az orgona igen értékes fémsípjait.
Az 1924. március 1-i egyháztanácsi ülésen Duszik Lajos, a gyülekezet lelkésze mondta: „Beteg orgonánk kijavítása ismét elodázhatatlan, a kérdéssel komolyan cselekedve foglalkozni kell. Egy orgonajavító cég már beadta ajánlatát. A legszükségesebb
és halaszthatatlan javítások költsége 35 q búza. Még két árajánlatot várnak és ezek
ﬁgyelembevételével döntenek”.
1924 nyarán az Angster József pécsi orgonaépítő cég újrahangolta az orgonát, a
csuszkaládás szerkezetet pneumatikus rendszerűvé alakították és ventillációs fújtatószerkezettel látták el. Az 1924. november 17-i egyháztanácsi ülésen 8 millió korona
kiﬁzetését engedélyezték az Angster cég részére az orgonajavításért. 1925. december
30-án az orgona hajtómotor-tekercselése kiégett. Gürtler Arisztid villany- és elektromotorszerelő cége (Miskolc) 12 millió koronáért kijavította, de a motor még mindig
zörög, kicserélésére kell gondolni. 1932-ben az Angster József pécsi orgonaépítő cég
villamos fújtatóval szereli fel az orgonát.
Az 1941. október 5-i, a templom újraszentelésekor készült emlékkönyvben Duszik
Lajos a következőket írta: „Mostani orgonánk 1845-ből való. Zimmermann lőcsei mester műve. Új fúvós szerkezettel Prónay József felügyelő látta el 1877-ben. 1924-ben az
Angster pécsi orgonakészítő cég újrahangolta és ventillációs fújtatószerkezettel látta
el az akkoriban szokásos búzavalutáért. Az orgona dísz-fasípjai is megfelelő, szép átfestést kaptak. A megújítási munka még nincs befejezve, mert a falak és a világítási
szerkezet rendbe hozásán kívül hátra van még két nagy jelentőségű munkálat: az orgona kicserélése vagy legalább gyökeres megújítása és a fűtés problémájának okos és
időtálló megoldása.” Erre – mint a tűzvész után – ismét egy negyedszázadot kellett
várni.
A második világháború során az orgona nem károsodott. 1944. december 3-án a
városunkat körülvevő ostromgyűrű csatazaja megszűnt és 17-én, advent 4. vasárnapján harangjaink istentiszteletre hívtak és orgonánk is hálaadó hangon szólalt meg,
úgyszintén a karácsonyi és a további ünnepnapokon.
1946. és 1965. között, meg nem állapítható időben a fúvó az orgonaszekrény mellől
kikerült a toronyszobába az elektromos ventillátor mellé, azonban a levegő beáramlásának a zaja így sem csökkent. 1965-ben az ország összes evangélikus templomának orgonáiról felmérést készít Trajtler Gábor, egyházunk országos zenei igazgatója.
Az orgonánkat igen elhasználódottnak, bizonytalan működésűnek ítéli meg. Már ekkor átalakítási, korszerűsítési tervet készített két változatban, azonban pénz hiányában a kivitelezése elmaradt.
A korábbi, de az eredetinek mondható, 1845-ben készült Zimer (Zimmermann)
orgonának nem maradt ránk a dispozíciója. Így nem lehetett megállapítani, hogy a
többszörös javítás, átalakítás mennyiben változtatta meg az eredeti hangképet. A jegy2006/1. (5. szám)
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zőkönyvekben, iratokban a munkálatok inkább pénzügyi vonatkozásban kerültek
rögzítésre, szakmai leírása nem került elő. Ennek alapján az 1965-ben talált hangképet
kell eredetiként elfogadnunk.
Ellentmondás látszik az 1818. és az 1844. évi jegyzőkönyvek leírásában. Az 1817-ben
elégett orgona pótlásának elhalasztását határozzák el. Az 1844-es jegyzőkönyv az 1843-as
tűzvészkor megromlott orgona kiigazításáról, illetve egy új, nagyobb orgona beszerzéséről szól. Nem említik, hogy a tetőzetet elpusztító tűz a templom belsejében is
okozott volna kárt, valamint a mennyezet téglakupolája beszakadt volna. Ugyancsak
nem egyértelmű a regiszterek száma.
1973-ban Trajtler Gábor orgonatervezete alapján megindul az orgona felújítási és
korszerűsítési munkálata. Az 1973. szeptember 3-i presbiteri ülésen határozatot hoznak az orgona újjáépítésére; 13 regiszter bontása, a játszóasztal, szélládák, fúvóberendezések, orgonamotor kicserélése. A bővítéssel szükséges új sípok lucfenyőből, horganylemezből és egyéb ötvözeti anyagból készülnek. 1974-ben a budapesti Fővárosi
Művészi Kézműves Vállalat Orgonaüzeme végezte az átépítést Szeidl János üzemvezető irányításával. 1974. szeptember 6-án volt a felújított orgona műszaki átadása-átvétele Trajtler Gábor és Szeidl János között.
1974. október 13-án Trajtler Gábor bemutatta a felújított és korszerűsített orgonát hangverseny keretében. Az orgona 3 manuálos, pedálos, 22 szólóregiszteres lett,
crescendo hengerszerkezettel, játszótechnikai segítő kapcsolókkal, korszerű fúvóberendezéssel, a fúvó légnyomása 80 víz mm, elektromos kapcsolású vezérlőszerkezettel. A régi orgonaszekrény eredeti állapotában megmaradt, a homlokzati dísz fasípok
helyére visszakerültek a fémsípok. Az új játszóasztal az orgonaszekrény előtt a bal
oldalra került. A régi játszóasztal helyére az I. manuál sípművét mint „pozitív” művet
építették be, közvetlen kihangzással a templom főhajója felé. Ez a megoldás nagyban
elősegíti és növeli az orgona hangerejét. A 712 darab régi sípot felhasználták, újabb
sípsorokkal (regiszterekkel) bővítették, így a sípok száma 1412 lett. Az átépítés költsége
310 ezer forint volt.
1981-ben az elektromos manuálérintkezők kijavítása vált szükségessé az érintkezési
hibák miatt. Az orgona tisztítását is elvégezték. 1992-re az orgona elektromos vezérlése
tönkrement, teljes felújításra szorult. Október 16-tól Koppány Zoltán orgonaépítő
(Miskolc-Felsőzsolca) az elektromos szerkezetet kicserélte és Bakti József elektromérnök (Miskolc) közreműködésével elektronikát iktatott be, mellyel megelőzhető lesz
az érintkezők beégése és a zavartalan működést remélik. A javítás költsége kereken
600 ezer forint, melynek egy része kölcsönből, másik része a gyülekezet adományából
származott. Ezen felül a ﬁnnországi tamperei testvérgyülekezeteink adományából az
orgonához új fujtatómotort vettünk 125 ezer forint értékben.
Ennyiben próbáltam a 200 éves templomunk orgonájának történetét az érdeklődők elé tárni. Orgonánkat az idő viharai megtépázták, de Isten segítségével és gyülekezetünk tagjainak áldozatkészségével mindig sikerült megújítani és életben tartani.
Továbbra is rajtunk a sor: szép énekeinket ne csak nyitott szívvel, de nyitott szájjal is
énekeljük orgonánk és kántorunk vezetésével és kíséretével.
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Luther Márton jól látta, hogy az ének és a zene milyen fontos segítője az egyház igehirdető és vigasztaló szolgálatának. Azt írja: „Minden művészetet, különösen a zenét
szívesen látom annak szolgálatában, aki azt adta és teremtette”.

A miskolci evangélikus egyházközség kántorai
(a teljesség igénye nélkül)
Venich György
Nagy János
Záborszky Sámuel
Vásárhelyi Mátyás
Klein Endre
Wolfgang Lajos
Fiedler János
id. Becht József
Gyurkó Barna
Reményik Lajos
ifj. Becht József
Kubassy Ákos
Becht József
Szilágyi Györgyné
Beke Mária
Woháner Dezsőné
Polcz Lajos
Imolai Zoltán
Halmai István
Cserfalviné Ferenczi Katalin
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1783–1769
1789–1793
1793–1840
1806-ban
(orgonálni is köteles tanító)
1840–
1883 körül
1897–1922
1922–1924
1925–1931
1931–1950 (†1956)
1950–1953 (†1969)
1949–1958 (helyettesként)
1953–1965 (†1976)
1965–1973 (†1973)
1973–1985 (†1997)
1985–1995 (†1997)
1975-től alkalmilag
1990-től rendszeresen.
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A gönci pálos kolostor
2004–2005. évi régészeti kutatása
A pálos rend magyarországi kolostorainak száma a 14. század végén meghaladta a hatvanat (HERVAY 1994).
A mai Borsod-Abaúj-Zemplén megye
a rend építészetének tanulmányozása
tekintetében kiemelkedő lehetőségeket rejt, hiszen olyan, még álló pálos
kolostorok – templomok – találhatóak
itt, mint Dédes (Szentlélek), Kurityán
(Újház), Martonyi (Háromhegy), vagy
Gönc. Közülük szerkezetileg az egyik
legérdekesebb épület a gönci Szűz Mária kolostor, ahol a templom északi
oldalán még egy háromszintes torony
is áll (1. kép).
Dolgozatunkban a gönci Szűz Mária
kolostor 2004–2005. évi régészeti ku- 1. kép: A gönci Szűz Mária kolostor megmaradt épületeinek alaprajza
tatásának eredményeit mutatjuk be.
A miskolci Herman Ottó Múzeum
e területen végzett régészeti feltárásának célja a napjainkra megromlott állapotú torony és templomépület állagmegóvását szolgáló építészeti tervek szakmai, régészeti
megalapozása volt.1 A régészeti kutatást a múzeum 2004. július 1–15. valamint 2005.
június 22–július 19. között végezte, Pusztai Tamás vezetésével. Az ásatáson munkatársként részt vett Szörényi Gábor András és Bodó Balázs régész. A terepi felméréseket és
rajzokat Sáfrány Andrásné, a fényképeket Balogh Marcell készítette.
A gönci Szűz Mária pálos kolostor Észak-Magyarországon, a Hernád-folyó mentén, a Zemplén-hegység nyugati peremén, Gönc várostól 3 kilométerre, keletre található (2. kép)2.
A kolostorra vonatkozó birtoklástörténeti adatokat Bándi Zsuzsa ismertette 1985-ben
(BÁNDI 1985), történetének leírását legutóbb Belényesy Károly készítette el az abaúji
Hegyalja pálos kolostorait leíró dolgozatában, 2004-ben (BELÉNYESY 2004).
1
A munkának sajátos színezetet adott, hogy a torony állagmegóvását meghatározó építészeti tervek a kutatás
előtt lényegében már elkészültek.
2
A kolostor elhelyezkedéséről, a tájban való helyéről részletesen ír BELÉNYESY 2004, 19–30.
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Ezen adatokból ki kell emeljük,
hogy Gönc mellett – feltehetően a
mai kolostor helyén – már a 14. század
végén élt egy szerzetesi közösség. 1371ben ugyanis Nagy Lajos engedélyezte,
hogy a szerzetesek malmot építsenek
Gönc felett.
A kolostor építéstörténetéhez
kapcsolódóan 1429-ből és 1464-ből
rendelkezünk forrásokkal. Az építéstörténet vizsgálata során mindkét
dátum meghatározó jelentőségű:
1429-ben Miklós püspök felszentelte
a kolostor szentélyét, főoltárát, illetve a Mária-oltárt, és búcsúengedélyt
adott a kolostornak. 1464-ben pedig János moldvai püspök megáldotta a Mária-templomot 7 oltárával
együtt, s 40 napi búcsú tartását engedélyezte. E két felszentelési évszám
alapján valószínűsíteni lehetett egy
a 15. század húszas, és egy a század
hatvanas éveiben lezáródott építési
fázist. Való igaz, ha a terepen megvizsgáljuk a még álló falakat, látható,
2. kép: A kolostor elhelyezkedése
hogy építészetileg a szentély a toronynyal (és feltehetően a kolostorépülettel) összekapcsolódik; a hajó ezekhez képes jelentős stílus- és időbeli különbségeket mutat.
A kolostor a 16. század közepén néptelenedett és pusztult el. 1540-ben a szerzetesek már szegények és szükséget szenvednek mindenben.3 1558-ban Gönc bérbe vette
birtokait.
A 2004. évet megelőzően a kolostor területén Tamási Judit végzett régészei feltárásokat 1990-ben. Ekkor a kolostor templomának és szentélyének tengelyében egy
K–Ny-i irányú kutatóárkot nyitott.4 A templom hossztengelyében húzódó kutatóárokban vizsgálta a középkori szinteket. A szentélyben legalább két építési periódushoz kapcsolódó járószintet tudott megﬁgyelni. A templom építéstörténetének részleteit Tamási Judit nem tudta tisztázni. Erre az egyetlen kutatóárok nyilván nem is
adhatott lehetőséget.
3
4

Iványi, 1926, 20.
TAMÁSI 1990, 7.
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A ma is álló falak egy része – falkoronák, kiomlott nyílások környezetének felfalazása – a kolostor területén 1941-ben végzett állagmegóvás eredménye.5
A régészeti kutatás időpontjában a torony és a hajó életveszélyes állapotban volt.6
A tornyon áthaladó kerengő boltövei a torony földszintjének nyugati és északi nyílásában kiomlottak, illetve a faragott köveket kibányászták. A keleti toronyfalban
szintén egy nagyméretű kiomlás volt.

A torony kutatás eltti állapotának értékelése
A gönci kolostor épületeiről viszonylag sokat tudhatunk meg a templom északi
falának és a toronynak a tanulmányozásával. Bár a kolostorszárnyak alaprajzát nem
ismerjük, a kolostorépületek a templomtól északra eső területen teljes egészükben
föld alatt vannak, egyedülálló lehetőségként a keleti épületszárny esetében annak
emeleti kialakításáról is viszonylag pontos
képet alkothatunk, hiszen a torony keleti falsíkján jelentős lenyomatai maradtak
meg (3. kép).
A toronynak a szentéllyel közös déli falánál elválás nem látható, így kettőjüket
mindenképpen egyidősnek kell tartanunk.
A szentély építkezéseit az 1429-es felszentelési adat datálhatja, így a torony építését
is ekkorra tehetjük.7
A toronynak jelenleg három szintjét ismerjük.
A földszinten mind a négy falon jól látszik a boltozat lenyomata. A falon látható
fészkek alapján a boltsüveg falibordák nélkül metsződött rá a falakra, ahol a csúcsívzáradékok alatt ívesre faragott hátú kőtömbök jelölik ki azok magasságát.
A valószínűleg bordás boltozat a sar3. kép: A háromszintes torony keleti fal- kokban egyszerű hasáb alakú konzolokról
síkjához kapcsolódó szerkezeti indult. A konzolok alját rézsűbe metszett
homorlat tagolja. Ez a műforma a szentély
vázlat
5
A bejárat megerősítésének munkálataira lásd: Borsod megyei levéltár: Gönc község közgyűlési jegyzőkönyvei 5.
kötet, V-151, 1941. év. Az adatokért Bodnár Tamás levéltárosnak tartozunk köszönettel.
6
Az életveszély miatt a torony belsejének csak az északi felét tudtuk feltárni.
7
A szentély és a hajó datálásához lásd: Bodó Balázs: A dobrakutyai pálos kolostor. Adalékok a 15. századi pálos
építészethez (megjelenés alatt).
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északi falának konzolán tűnik fel, de ott hengertagozat alsó lezárásaként. A földszinti
helyiség alsóbb részeiről mindeddig semmit sem tudtunk.
A 2004. évi ásatás során kiderült, hogy a toronyalj észak és nyugat felé nyitott volt,
vagyis a kerengő a torony földszintjén fordult el (1. kép – a kerengő feltételezhető
elhelyezkedése).8
A torony és a templom falai a környező épületrészekre nézve is számtalan információt hordoznak. A szentély északi oldalához egy keskeny folyosó simult, amelynek keleti záradéka a dongaboltozat fészkével ma is áll. A dongaboltozat vállvonala a szentély
északi falán látható. A folyosó nyugati részének lenyomatát a torony keleti fala őrizte
meg. Itt egyértelműen kivehető a folyosó északi falának csatlakozása. A folyosó meglétére Gönc kapcsán Belényesy Károly hívta fel a ﬁgyelmet (BELÉNYESY 2004, 24–26).
A folyosó ezen falának maradványait pedig az ásatás hozta felszínre. A folyosó déli
falának nyugati végén egy lépcsőház nyomai látszanak, amelyről alább még lesz szó.
Más kolostorokhoz hasonlóan e helyiség keleti végében lehetett egykor a lavabofülke.9 Ennek kibányászása után keletkezhetett a keleti fal ablakfülkeszerű kiromlása.
A folyosó közepe táján nyílott a szentély, valamint a sekrestye ajtaja. A sekrestye a
folyosótól északra állt. Délkeleti sarka, a földszinti boltozat vállkövével, ma is látható. Nyugati oldalát részben a torony fala alkotta, amelyen jól látszik a helyiség
boltozatlenyomata. Északi fala az ásatás során került elő. Boltválla alapján egykor
bizonyosan bordás boltozattal bírt, de annak pontosabb kialakítására az erősen kopott
kőfaragvány nem nyújt elég támpontot. A torony északi oldalához csatlakozó épületrész földszinti kialakítása sem ismert. Annyi bizonyos, hogy fedett térnek kellett
itt húzódnia, hiszen az emeleten két ajtó is erre nyílik. A keleti kolostorszárny keleti,
részben a sekrestye nyugati záródásával azonos fala közvetlenül a talajszint alatt került elő. Dél felé a toronyalj árkádnyílásának faragott kvádereihez és lábazatához van
hozzányomva. A helyiség keleti és (ha volt) északi falát nem ismerjük. Esetleges boltozatára a torony északi falán látható bizonytalan, fészekszerű lenyomat utal. A bevésés
annyira szabálytalan, hogy utólagos kialakítása sem zárható ki.
A torony nyugati falához is csatlakozott egykor épületrész. Ennek boltozatlenyomatai és félnyeregtetejének nyomai egyértelműen látszanak a torony, valamint a hajó
falán. A nyomok alapján itt sem zárható ki egy utólagos beboltozás.
Mint láttuk, a földszinti helyiségek tekintetében viszonylag pontos képet alkothatunk azok kialakításáról. A torony falán megőrződött nyomoknak köszönhetően az
emeleti helyiségek tekintetében is hasonló a helyzet.
Az emeletre, amint már volt róla szó, a szentély északi falához csatlakozó folyosósze8

Hasonló megoldást láthatunk a sátoraljaújhelyi kolostornál: Géczy Csaba: Sátoraljaújhely, pálos–piarista
templom. Tájak–Korok–Múzeumok Kiskönyvtára 674. Budapest, 2000. 4. oldal ábrája
9
Legközelebbi párhuzamként a kurityáni kolostor hasonló elrendezését említhetjük, ahol a folyosó keleti végében viszonylag épen megmaradt a lavabo is, csupán medencéje törött le. Kurityánban a lépcsőház a folyosó
nyugati végéből indult észak felé. Martonyiban is hasonló elrendezés volt, bár itt a lépcsőház szerkezete egyelőre
bizonytalan. Czeglédy Ilona: A kurityáni pálos kolostor. A Herman Ottó Múzeum Évkönyve 25–26. (1986–87.)
222. 13. kép.
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rű közlekedőtérből vezetett lépcső, annak nyugati felében. A folyosóba nyíló szentély,
illetve sekrestyeajtók miatt azonban a lépcsőnek már nem maradt elég hely a viszonylag nagy szintkülönbség áthidalására. A problémát úgy oldották meg, hogy a lépcső
felső részét derékszögben befordítva a torony keleti falában vezették tovább (3. kép).
A lépcsőház és a torony falának csatlakozásánál egy félkörívű, élszedett, visszavágott indítású heveder déli oldalának töredéke látszik. Ettől nyugatra a torony falában
egyértelműen kivehető a lépcsőház beforduló folytatásának 90 cm széles fülkeszerű
kiképzése. A torony emeleti szintjén három irányba nyílt ajtó. Az északra nyíló ajtó
küszöbét egy deszka alkotta, amelynek fészke ma is jól látszik. Hasonlóképpen alakították ki a nyugati falban látható nyílást, amelynek küszöbszintje kissé magasabban
van, mint a padlószint. Rendeltetésére nézve valószínűleg a toronyhoz nyugatról csatlakozó helyiség padlásbejárója volt. Bár nyílása nem maradt meg, bizonyosan volt egy
harmadik ajtó is ezen a szinten, mégpedig a lépcsőház ajtaja. Ez minden bizonnyal a
torony keleti falának északi végén helyezkedett el.10
A torony emeleti födémét a falak mentén kiképzett padka, valamint a sarkokban
átlósan benyúló konzolok tartották. A konzol alsó hengertagja kisebb homorlattal
kapcsolódik a konzol függőleges homlokfalához. A konzolok közül az északkeleti ma
is viszonylag ép, a többinek csak a falban ülő letört csonkjai látszanak. Valamelyikükhöz tartozott az a töredék, amelyet a 2004. évi ásatás hozott felszínre.
A földszinti sekrestyéhez hasonlóan a fölötte elhelyezkedő szoba boltozatlenyomatát, valamint annak bejárati nyílását is megőrizte a torony fala. E szoba funkciójának
meghatározásánál Gyöngyösi Gergely Vitae fratruma volt segítségünkre. Ennek a 67.
fejezetében különös pálos tanmesét olvashatunk. Ez egy olyan gönci perjelről szól, aki
megszegve a rendi szokásokat, titokban kappant evett. Mint azt Gyöngyösi írja: „Egy
nap a perjeli szobában, amely a sekrestye fölött van elég magasan,... a perjel a kulcsárral
együtt akart egy jól elkészített, megborsozott kappant titokban megenni” és a prior szobájával kapcsolatban még hozzátette „mint ahogy az ma is úgy van...”11 A történeten
kívül tehát Gyöngyösi Gergely ismerte a gönci kolostort,12 így az ő meghatározását
támogatva a sekrestye feletti emeleti helyiséget a prior szobájával azonosíthatjuk.
A szoba ajtaja északnyugat felől nyílt. Kissé furcsa elhelyezkedését a toronyfalba
futó lépcsőház és a torony vastag északi fala magyarázza. Ezek ugyanis csak a szoba
nyugati falának északi részén tették lehetővé egy ajtó elhelyezését. Az ajtónyílást így
is kissé ferdén kellett kialakítani, amint azt déli megmaradt rézsűje mutatja. Az ajtót
10
A lépcsőház nyílhatott volna a sekrestye fölötti perjeli szobába is, de ennek ajtaja a szoba északnyugati sarkánál
volt. Hacsak a többi emeleti helyiség megközelíthetőségét az alkalmasabb toronyemelet helyett nem errefelé
oldották meg, a lépcsőház ajtajának a toronyba kellett nyílnia. A lépcső felső végénél kétirányú ajtót statikai
okokból aligha feltételezhetünk, ráadásul ez esetben nem lett volna szükség a perjeli szoba másik, amúgy sem túl
szerencsés kialakítású ajtajára.
11
„...in cella prioratus, quae supra sacristiam satis alte situatur”. Gregorius Gyöngyösi: Vitae fratrum eremitarum
ordinis sancti Pauli primi eremitae. Ed. Franciscus L. Hervay. Budapest, 1988. 139.
12
Gönci útja alkalmával bizonyára nem hagyta ki a lehetőséget, hogy a bűn eme fészkét szemügyre vegye.
Az viszont kevésbé valószínű, hogy a történetet itt hallotta, hacsak a gönci remeték nem akarták saját maguk
országos rossz hírét kelteni.
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a torony emeletéről észak felé nyíló kijáraton át lehetett megközelíteni, ami itt egy
újabb helyiséget feltételez. Az, hogy ez a tér az egész keleti kolostorszárny előtt végigfutó emeleti folyosó vagy csak egy, a toronyhoz északról csatlakozó, kisebb épületrész
volt, avagy a keleti kolostorszárny emelete innentől kezdve nyugat felé a kerengőfolyosó fölé is kiterjeszkedett-e, további ásatások nélkül egyelőre eldönthetetlen.
Egy megﬁgyelés további lehetőséget kínál a keleti kolostorszárny részletesebb megismerésére. Úgy tűnik, hogy a torony északkeleti sarkához csatlakozó falcsonk felső
része az eredeti ferde kiképzését őrzi és nem lepusztulás eredménye. A faltető nyugati
fele kissé alacsonyabban van. Mindezek ﬁgyelembevételével feltételezhető, hogy ezen
a részen a perjeli szoba oromfalának maradványai őrződtek meg, az oromzatra fektetett ferde gerenda fészkével.
A torony következő szintjéről egyelőre nagyon keveset tudunk. Nyugati és északi
oldalán párkány fut körbe. Padlóját a már ismertetett konzolok tartották. Miután
külső ajtónyílása nincs, valószínűleg belső falépcsőn vagy létrán közelítették meg, a
torony előző szintjéről. Egyetlen nyílása a keleti fal déli részén látható csúcsíves ablak.
Az ablaknak csak a déli része maradt meg. Északi felére falkiromlás utal. Viszonylag
egyszerű módon a törtkőfalban kőkeret nélkül alakították ki. A fal egyenetlenségeit
vakolattal fedték el.
A torony szerkezeti csomópontjainál több helyen is felhasználtak, szemmel láthatóan nem ide készült, proﬁlált kőfaragványokat. Amennyiben nem az építkezés során
keletkezett fölösleges darabok felhasználásáról van szó, úgy ezek a korábbi templomépület bontásából származhatnak.13

A KÖZLEKEDŐFOLYOSÓ,
A SEKRESTYE ÉS A TORONY RÉGÉSZETI FELTÁRÁSA
A 2004. év során 4 munkaterületen (G1–G4) végeztünk feltárásokat. A feltárási
helyszínek mindegyike a toronyhoz, vagy annak környezetéhez kapcsolódott (a 2004.
évi feltárások helyét az 1. kép mutatja).

A közlekedfolyosó és a sekrestye
A szentélyből a sekrestyébe vezető jelenkori nyílás tengelyében, É–D irányban 1
méter széles árkot húztunk (G1-szelvény, 4. kép). Az árok hossza 5,5 méter. Az itt
tervezett kutatás célja a sekrestye kiterjedésének, északi falának meghatározása, a sekrestye és a feltételezett lépcsőház falának meghatározása, valamint a sekrestyebelső
szint- és rétegviszonyainak tisztázása volt. A sekrestye területén a korabeli járószinthez
13

A faragványok rézsűvel induló homorlatos proﬁljuk alapján leginkább lábazati vagy zárópárkányként képzelhetők el. Közülük az egyik derékszögű külső sarokba illik.
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képest 1,5 méter vastag törmelékes
feltöltés található. Az épület pusztulási rétegét a későbbi kőbányászat
teljesen átforgatta, a sekrestye általunk kutatott területén eredeti állapotában lévő omladék, vagy egyéb
régészeti jelenség nem volt, csupán
a járószinten lévő zöldesszürkeszínű
ﬁnom fektetőhomok, ami – a sekrestye betöltésének alsó sávjában
található, másodlagos helyzetben
lévő téglákkal összekapcsolva – feltehetően a sekrestye padlóburkolatát képezhette. Egy padlótégla az
eredeti helyén volt. A sekrestye törmelékes betöltésében több bordatö- 4. kép: A közlekedőfolyosó és a szentély felredéket találtunk, mint azt fentebb
tárása
leírtuk, feltehetően nem mindegyik
töredék származik a sekrestye boltozatából. A kolostor kőanyagát a későbbi kőbányászok ugyanis többszörösen átforgatták.
A sekrestye északi fala a korabeli felszínhez képest 0,9 méter magasságig megmaradt. Vastagsága 60 cm. A sekrestye déli fala 1,4 méter magasságig volt követhető, belső (északi) oldalán fehérre meszelt vakolatfoltokkal. A sekrestye szélessége 3,6
méter.
A szentély északi oldala kapcsán már a korábbi kutatás feltételezte, hogy a szentélyből északra vezető ajtón át nem közvetlenül a sekrestyébe jutunk, hanem egy lépcsőházba (BELÉNYESY 2004, 24). A G4-szelvényben végzett feltárás célja e lépcsőház
északi falának megkeresése volt. Ez a fal a kutatás során elő is került. Legnagyobb
magasságát a G1-árokban, a sekrestye kutatása során 1,4 méterben határozhattuk meg.
A fal 65 cm vastag, magassága, valamint vastagsága a torony felé haladva a kései bányászat következtében folyamatosan csökken. A torony keleti falában jól látható e fal
bekötése (3. kép). A lépcsőház fala a toronytól keleti irányba haladva a G4-árok közepén falsíkban végződik. Itt volt a bejárat a sekrestyébe. A bejárati nyílás túlsó – keleti
szélét a G4-árok már nem érintette, azt nem vizsgálhattuk.

A torony földszinti nyílásai
A régészeti kutatás előtt(!) elkészült építészeti tervek alapján a torony alsó szintjét,
a torony északi oldalán oly módon erősítették volna meg, hogy az alsó szint részben
kiomlott nyílását befalazzák, és abban egy kisebb bejárati ajtót képeznek ki. Az alsó
szint nyugati nyílását oly módon erősítették volna meg, hogy a nyílást ma részben elzá-
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ró, kiromlott falat egészítik ki,
azaz a torony nyugati földszinti
nyílása is befalazásra kerül.14
A 2004. évi ásatás során kiderült, hogy a toronyalj észak és
nyugat felé nyitott volt, vagyis
a kerengő áthaladt a torony
földszintjén.15 A földszinti nyílások északi és nyugati irányban különbözőképpen voltak
kialakítva. A torony északi
nyílásában a korabeli járószint
5. kép: A torony északi árkádívének lábazati köve a mai felszín alatt 1,5 méter
mélységben található. A járószintet alkotó 17–20 cm vastag agyagos réteg alatt a torony északi nyílásának keleti és
nyugati lábazatát összekötő, egységes, jó állapotú sávalapozást ﬁgyeltünk meg. A torony
földszinti, északi nyílásában a lábazati kő a keleti oldalon a boltöv indításáig megmaradt, azaz a korabeli járószinthez mérten 145 cm magasságig. Körbeforduló proﬁlú lábazat fölött rézsűre metsződő élszedett szárkövek alkotják. A nyugati oldalon lábazat
és élszedés nélküli, a keleti oldal szárkőszélességével
megegyező méretű, hasábos szárkő van. A szárkövek
mindkét oldalon gondosan megmunkált kváderekből
állnak. A keleti lábazati kőhöz kapcsolódik a kerengő
(ha volt kerengő) keleti, vakolt fala, ami e területen
igen jó állapotban, 1,5 méter magasságig megmaradt.
E fal a kerengő és sekrestye közös fala (5. kép). Sajnos
a nyílások felső íves részéből jelenleg nem ismerünk
kőfaragványt, de azok hátának lenyomatát megőrizte a törtkő falazat. Ez alapján az árkádív viszonylag
pontosan rekonstruálható. E lenyomat környezetéről
(északi toronyfal síkja) az ásatás során fotogrammetriai felmérést készítettünk, ami lehetőséget adott az
ívek kiszerkesztésére. Az ásatás eredményeként az itt találhatót lábazati kövek méreteit szintén ismerjük. Ezen
adatok birtokában a torony földszinti nyílásai északon
meghatározhatóak, ami lehetőséget ad a szerkezet ere- 6. kép: A torony északi árkádívének rekonstrukciója
deti állapotokhoz közelítő bemutatására (6. kép).
14

Az ily módon történő megerősítés ideológiai alapjait egyrészt minden bizonnyal a kolostorszárny – később
ismertetendő – ispotályként való feltételezett átalakításának elmélete szolgáltathatta, másrészt az a tény, hogy e
nyílást egyszer valaki már befalazta.
15
Hasonló megoldást láthatunk a sátoraljaújhelyi kolostornál. Géczy Csaba: Sátoraljaújhely, pálos–piarista
templom. Tájak–Korok–Múzeumok Kiskönyvtára 674. Budapest, 2000. 4. oldal ábrája.

2006/1. (5. szám)

 ﱻ63 ﱾ

A torony földszinti északi nyílásának szerkezete igen jól meghatározható volt, a nyugati fal
későbbiek során elfalazott nyílásának egykori
kialakítását azonban már korántsem tudjuk
ilyen pontosan rekonstruálni. E nyílás déli
oldalán a templomhajó északi falának vakolt
falsíkja befut az árkádív kiromlásának utólagos
aláfalazása mögé, de rajta sajnos nem látszik
ívindítás nyoma. Hasonlóan az északi oldalon
sem ismerjük annak kialakítását, csupán egy
kisebb, hasáb alakú kő maradt meg a lábazatból (7. kép).
A torony alá beforduló folyosó padlószintjén
e területen 1,8 méter vastag feltöltés található. A padlót feltehetően egy alkalommal megújították. E megújítás alatt sírok kerültek elő.
E sírok Ny–K-i tájolásúak. Közülük a legfelsőt
– s8 – feltártuk. A csontváz derekán, valamint 7. kép: A torony nyugati nyílásáderéktól kissé magasabban, a csontváz alatt egy
nak elfalazása
apró réz szegecsekkel kivert, valamint spirálisan meghajtott bronz szállal díszített öv volt. A sír betöltéséből 16. századi, mázas
kerámiatöredék került elő. E temetkezés feltehetően az itt élő szerzetesek temetkezéseként értelmezhető.

A déli kolostorszárny és az északi hajófal kutatása
A déli kolostorszárny északi hajófalhoz kapcsolódó szakaszának további kutatását a
2005. év során végeztük el.
A déli kolostorszárny és az északi hajófal találkozásának vizsgálata során az egyik legérdekesebb kérdés az északi hajófalban, közvetlenül a torony szomszédságában nyitott
kettő kisméretű nyílás funkciójának meghatározása (8. kép). E nyílások egyike közvetlenül a torony mellett található, magassága 115, szélessége 70 cm. Ezt a nyílást az ásatási
dokumentációban s78 számmal jelöltük. Az északi hajófalban s78 nyílástól nyugatra,
2,9 méter távolságban újabb nyílást találunk, magassága 150, szélessége 68 cm. E nyílást
az s79 számmal jelöltük. A pálos rend magyarországi építészetéről írt 2003-ban megjelent munkájában Guzsik Tamás Gönc, Ruszka, valamint Telkibánya területén található
egyházi intézmények kapcsán érdekes elméletet állított föl (GUZSIK 2003, 103–104).
Úgy véli, hogy a pálos kolostorként működő épület egy részét a 15. század közepén ispotályként – a település nyomorultjainak gondozási helyeként – kezdték működtetni.
E két nyílás szerepének, építéstörténetének leírása kapcsán az alábbiakban az ő gondolatait idézzük: „A gönci kolostor romjainak a vizsgálata arra utal, mintha idővel az ispotály
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funkció beköltözött volna a kolostorba. Az északi hajófal két, rendkívül keskeny, ferde rézsűvel
kialakított nyílása nem szokásos megoldás egy »normál« kolostori funkciónál. A nyílások nem
is érnek le az egykori padlószintig, az egyik csak mintegy 60 cm16 magasságban kezdődik.”
A középkori ispotály analógiákra hivatkozva Guzsik oculusnak, betekintőnyílásnak határozta meg őket. „Mindkét nyíláson keresztül a diadalív előtti két oltárra lehetett rálátni.
Így a templomhoz északról csatlakozó folyosószakaszról be lehetett kapcsolódni az istentiszteletbe anélkül, hogy a templomban lévő »egészségesekkel« kellene egy térbe kerülni.” Mint
írja: „Az említett folyosószakasz keleti felénél, a »torony« és a sekrestye vonalában utólagos,
de még középkori elfalazások láthatók, talán ezek is az
időközben kialakult ispotályfunkcióval függtek össze. Így
ugyanis kialakult a templomhajó északi falához kapcsolódó, de a keleti, szerzetesi
funkcióktól (sekrestye, káptalanterem) teljesen szeparált betegfolyosó.” Véleménye
szerint e funkcióváltás azt
követően történhetett meg,
miután a telkibányai Szent
8. kép: A hajó északi falában található s78- és s79- Katalin ispotály kegyuraságát 1450-ben a gönci pálonyílás
sok megkapták. E funkcionális változás előzetes kodiﬁkálására utalhat Guzsik Tamás szerint a telkibányai ispotály
1450-es adományozásában az a kitétel, hogy a kolostor szerzetesei mind az alapítók,
mind pedig Mátyás pap és szülei lelki üdvösségéért hetente a telkibányai Szent Katalin
egyházban két misét kell mondjanak, ha pedig ott nem tudnák ezt elvégezni, akkor a
Szűz Mária kolostorban (Lásd BÁNDI 1985, 591!). Tovább idézve Guzsik Tamás gondolatmenetét: „1450-után az ispotályról több szó nem esett, csupán a »két gönci kolostor,
Szűz Mária és Szent Katalin« elnevezés mögött sejtjük, hogy esetenként ez nem a gönci és
ruszkai (egymástól jogilag független) »két kolostort« hanem a gönci Szűz Mária kolostort és
az időközben pálos kezelésbe került telkibányai Szent Katalin-ispotályt jelenti” (GUZSIK
2003, 103). „Több jel is utal arra, hogy a kolostori élet a 15. század 2. felében a telkibányai
ispotály területére helyeződött át” (GUZSIK 2003, 137). Véleménye szerint a gönci Boldogasszony kolostor templomára vonatkoztatott 1464-es felszentelési adat inkább a
telkibányai ispotály 1450 utáni átépítését követő újbóli fölszentelésére vonatkozhat, oly
módon, hogy immár az a „Boldogasszony kolostor” (GUZSIK 2003, 139).
Nézzük, mit tudunk a telkibányai ispotály 1450-utáni sorsáról!
1450-ben Palóczi László országbíró felkéri a jászói konventet, hogy a kijelölt királyi
16

Ez az adat az ásatás eredményeképpen módosult. Lásd alább!
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emberek egyike iktassa be a Gönc mezőváros közelében lévő Szűz Mária kolostor
szerzeteseit az Abaúj megyei Telkibánya város határai között lévő Chechwz puszta,
a Telkibánya város végében lévő Szent Katalin ispotály kegyurasága, a Wagner nevű
szőlő, a szőlőtől lejjebb lévő rét és a völgy végében fekvő malom és valamennyi más,
eddig Mátyás papot, a néhai Kopprer György Telkibányán élő mostohaﬁát illető fekvőségek birtokába (BÁNDI 1985, 590–91). A későbbi (1459) oklevelek a pálos kézre jutott birtokok között még fölsorolják Mátyás pap kúriáját, 4 telekkel, fürdővel
(BÁNDI 1985, 591).
Az 1450-es adományozás feltétele, hogy a kolostor szerzetesei mind az alapítók,
mind pedig Mátyás pap és szülei lelki üdvösségéért hetente a Szent Katalin egyházban
két misét kell mondaniuk, ha pedig ott nem tudnák ezt elvégezni, akkor a Szűz Mária
kolostorban (BÁNDI 1985, 591).
A telkibányai Szent Katalin ispotályra, a gönci Szűz Mária (Boldogasszony) és a
ruszkai Szent Katalin ispotályra vonatkozó történeti források esetleges összekeveredését
vizsgálva az alábbi mondható el: Az 1410–20-as években az oklevelek a ruszkai kolostor
kapcsán a „Gönc melletti Szent Katalin kolostorról” beszélnek (BÁNDI 1985, 586–587).
Ekkor a telkibányai Szent Katalin ispotály még javában működik. Föl sem merül, hogy
összekevernék a két intézményt. 1430-ban Ruszkai Izsép ﬁa Péter földjei részben a Szent
Katalin kolostor „felé” vannak (BÁNDI 1985, 589). Ez az adat is minden bizonnyal a
ruszkai kolostorra vonatkozik, hiszen a telkibányai Szent Katalin ispotály mellett ekkor
még egyik oldalról Telkibánya város belterülete, másik oldalról pedig szakadék helyezkedik el, Ruszkai Izsép ﬁa Péter is feltehetően ruszkai volt, nem telkibányai.
1459-ben ugyanabban az oklevélben a Gönc mezőváros közelében lévő Szűz Máriáról nevezett pálos kolostor mellett külön említik a Telkibánya mezővárosban alapított
Szent Katalin kápolnát (BÁNDI 1985, 593).
A telkibányai Szent Katalin ispotály gyakorlatilag Telkibányán van (a településmag
szélén), ezt az általunk 1997–98-ban végzett régészeti feltárás alapján nagy valószínűséggel kijelenthetjük (PUSZTAI 2000; 2004). Anakronizmus lenne erről az oklevelekben úgy írni, mint a „Gönc mezőváros közelében” lévő épületről.17
Amikor az oklevelek a Gönc mezőváros határában, vagy közelében lévő kolostorról
beszélnek, az vagy a (gönci) Szűz Mária, ill. Boldogasszony, vagy a (ruszkai) Szent
Katalin kolostor lehet. (1461 – BÁNDI 1985, 593). 1484-ben hejcei jobbágyok a Gönc
mezőváros közelében lévő Szent Katalin pálos kolostor Fewenyes nevű szőlőire rohannak. Hejce, Ruszka, Gönc és Telkibánya település elhelyezkedése alapján valószínű,
hogy a Ruszka határában lévő Szent Katalin pálos kolostorról beszélnek (BÁNDI
1985, 594). 1486; 1487; 1495-os adatok alapján a „Gönc melletti Szent Katalin Kolostor” szintén Ruszkához köthető (BÁNDI 1985, 599–600).
Véleményünk szerint az egykorú történeti források nem keverék össze a telkibányai
17

Topográﬁailag a Gönc és Telkibánya településhatárokon, Gönchöz tartozóan fölépített Boldogasszony kolostor
területi hovatartozása több bizonytalanságra adhatna okot. E bizonytalanság azonban az oklevelekben nem, csak
az újabb történeti munkákban jelentkezik: Lásd: „Gönc, Boldogasszony kolostor – Telkibánya, B.-A.-Z. megye”
(GUZSIK 2003, 137).
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és a ruszkai Szent Katalin titulusú intézményeket, a későbbi történeti kutatás esetenként igen. Miután a telkibányai ispotályt „Telkibánya szélén” a régészeti feltárásokkal
sikerült lokalizálni, a „Gönc melletti Szent Katalin kolostorról” elmondhatjuk, hogy
azt nem a középkori Telkibánya városmag szélén kell keressük, hanem ott, ahol egyébként Guzsik Tamás és Belényesy Károly is megtalálta — Ruszkán (GUZSIK 2003,
1001; BELÉNYESY 2004, 17).
Ami a gönci Boldogasszony kolostor templomára vonatkoztatott 1464-es felszentelési adat telkibányai vonatkoztatását illeti, 1471-ben a Telkibányán még Szent Katalin
egyházról írnak (BÁNDI 1985, 594). Guzsik Tamás szerint zavaró, hogy a források a
Bányapataka nevű patakot hol a telkibányai Szent Katalin ispotály, hol a gönci Szűz
Mária kolostor kapcsán említik. Ezzel sok gond nincs. A Bányapataka Telkibánya
határai között ered, majd Gönc és Zsujta határán folytatja útját.
Guzsik Tamásnak a gönci és telkibányai kolostor-ispotály funkciók 1450 utáni
cseréjéhez kapcsolódó gondolatai nyomán elindulva Telkibányán lehetőségünk van
részletes régészeti föltárás eredményeire is támaszkodni. A régészeti adatok alapján
„minthogy a kegyurak gondatlansága miatt tönkrement” (1450 – BÁNDI 1985, 590) a
15. század közepén a pálos kegyuraság alatt az ispotály templomától északra eső, nagyméretű épületet elbontják. Az 1450-es évektől kezdődően (pénzleletes sírok egyértelműen datálják az ispotály egy részének elbontását) az elbontott északi épület helyén
„templom körüli” temető létesül.
Az ispotálytemplom korábbi szentélyét a pálosok szintén elbontják, és egy hoszszú, a gönci Boldogasszony kolostortemplom szentélyéhez hasonló méretű szentélyt építenek hozzá, a szentély északi oldalához kapcsolódó, két diagonális pillérrel
megtámasztott sekrestyével. E szentély egy kétboltszakaszos hajóhoz kapcsolódott.
A szentély északi fala mellett megtaláltuk a szerzetesi ülőpad alapozását (a déli oldalfal
környezete sajnos az idők során teljesen elpusztult). Az ülőpad közvetlenül a diadalív pilléréhez kapcsolódott, amitől nyugatra, még a pálos toldás területén, az északi
falhoz kapcsolódó alapozás – oltáralap? – került elő (PUSZTAI 2000, 131, 10. kép,
s6). Az oltáralaptól nyugatra, igen rossz minőségű, vékony, a szentély tengelyében
ajtóval ellátott, rekesztőfalat találtunk (PUSZTAI 2000, 131, 10. kép, s4), kapcsolatát
a szentélyfallal a későbbi kőbányászat elpusztította. Anyaga és hevenyészett összeállítása, valamint az alatta talált, az 1450-es évek utánra keltezhető temetkezések alapján
a pálos átépítés első korszakában még nem létezhetett. Ha a szintadatokat vizsgáljuk,
akkor azt tapasztaljuk, hogy az ispotály hajójához az 1450-es évek körül a pálosok
által hozzáépített épületrészen belül – de nem a régi és az új építés határán! – szintbeli
lépcsőt találunk. Ez a lépcső a pálos szentélyt választja el a korábbi templomnak a
pálos építkezések által is kissé meghosszabbított hajójától. A már említett rekesztőfal viszont a korábbi ispotály-templom hajó és a pálos építések határán helyezkedik
el. Az ispotály-templom északi oldalán található, a 15. század közepén elbontott épület helyén létesült temető sírjai tiszteletben tartják az egykori hajó területét. Feltehetően a pálosok az ispotályhoz a 14. század végén épített hajót még tovább használták.
Az egykori hajóban és a pálos hozzáépítés területén található ugyan néhány felnőtt
2006/1. (5. szám)
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ember sírja, de ezek elkülöníthetőek a „templom körüli” temető épületalapozásokat is
vágó, felnőttek és gyermekek temetkezéseit egyaránt tartalmazó sírjaitól.
Mindezek alapján elmondható, hogy a 15. század közepétől kezdődően a pálosok
a telkibányai ispotály épületét részben elbontva, a szentélyt a saját liturgiájuknak
megfelelően átépítve használták. A telkibányai feltáráson kolostorépületnek nyomait
(legalábbis kőépület nyomait) nem találtuk. A környező temetkezésekre – a gyermeksírok miatt – feltehetően nem mint a pálosok, hanem mint a település lakosságának
temetkezéseire kell tekintsünk, tehát a pálos birtoklás idején mintegy plébániatemplomként is működhetett az épület. Guzsik Tamás a gönci kolostorra vonatkoztatható 1464-es felszentelési adat kapcsán fölveti, hogy ez az adat esetleg a telkibányai ispotály átépítéséhez kapcsolódik. Ekkor hét oltár fölszenteléséről írnak. A főoltáron túl
1998-ban Telkibányán még egy oltáralapot találtunk. Hét oltárt azonban igen nehezen tudnánk elhelyezni a templomban. (A 2005. évi kutatás előtt Göncön sem volt
jobb a helyzet. A feltételezhető főoltáron túl valószínűsíteni lehetett még kettő oltárt
a diadalív pillérein, de a fennmaradó 4 oltár helye itt is hiányzott).
Így jutottunk vissza a gönci Szűz Mária kolostor esetleges ispotályként való 15. század végi továbbélése kérdésének – régészeti oldalról megvilágítva: az s78 és s79 nyílások létének, valamint a Guzsik tamás által az ispotályfunkciók kapcsán leírt torony
nyugati, földszinti nyílása elfalazásának vizsgálatához.
Lássuk a torony földszinti nyugati nyílásának elfalazását!
Az északi hajófal külső oldalán található folyosó befut a torony alá, ahol aztán
a folyosót a torony nyugati nyílásában
utólagos elfalazás maradványai vágják el
(7. kép). Ez az elfalazás szolgálta volna
Guzsik Tamás gondolatmenete alapján az
ispotálytér és kolostortér elválasztását.
A torony (s81-jelű) elfalazásának alsó, 1,3
méter magasságú alapozási szakasza, hozzávetőlegesen a keleti – s78-jelű – nyílás párkánymagasságáig, nincs levakolva (9. kép).
E szintnél a falazat 15 cm-t beugrik, és egy
durva habarccsal kikent síkban folytatódik. Amikor a torony nyugati földszinti
nyílásának elfalazását készítették, a kerengőfolyosóban már majd 1,5 méter vastag
feltöltés volt. A látható falsík durva kikenése és a falazat föld alatti alapozásának kialakítása e szinthez igazodott. Tehát
9. kép: A torony nyugati nyílásának el- a torony nyugati árkádívének elfalazása
jóval a kolostor pusztulása után keletfalazása – ásatási metszetrajz
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kezhetett, amikor már
a déli kolostorszárny
folyosójában 170 cm
magas feltöltés volt. A
torony nyugati nyílásának s81-jelű elfalazását
tovább vizsgálva megﬁgyeltük, hogy alapozását nem a toronyba
befutó folyosó egykori
járószintjére ültették rá,
hanem az egykori járószintre omlott – s82-je10. kép: A hajó északi falában található s78- és s79-nyí- lű ﬁnom omladékra –,
azaz a fal nem lehetett
lás környezetének értelmezési vázlata
egykorú a folyosó középkori járószintjével. A folyosó járószintjén talált omladék alatt került elő 2004-ben
a folyosó padlójába ásott, már említett 8-as sz. sír. E temetkezést a 16. századra datáltuk. A torony nyugati nyílásának elfalazása tehát a 16. századi temetkezést, és a
kolostorépület pusztulását követően keletkezett, semmiféle járószint nem kapcsolódik
hozzá, feltehetően az 1941-es állagmegóvás eredménye.
A toronyhoz közelebb eső, s78-jelű nyílás párkánymagassága a korabeli járószint
fölött 150 cm magasságban található (8; 10. kép). A nyílás alatti falszövet fehérre meszelt vakolata befut a torony alá. A falszövet egységes volta alapján e nyílást nem utólagosan, hanem az itteni falszakasszal azonos időben alakították ki. Amennyiben a
korabeli járószintről tekintünk be az s78-nyíláson át a templomtérbe, valóban a hajó
és a szentély közötti, északi diadalívpillérben található oltár helyére láthatunk rá.
E nyílás egykorú lehet a ma is látható szentély és torony kialakításával, ha az 1429-es
felszentelési adat ez épületrészekre vonatkozik, akkor minden bizonnyal az 1450-es
évek előtti. Ekkor viszont még javában működött Telkibányán az ispotály, a gönci
kolostor ilyen irányú működésére tehát még nem gondolhatunk.
A nyugati, s79-jelű nyílás szélessége hozzávetőlegesen megegyezik az előző nyíláséval, viszont magassága valamivel nagyobb: 150 cm. E nyílás párkánymagassága a
korabeli járószinthez mérten 1 méteren található. Az s79-jelű nyílás készítési korát
környezetének falszövete alapján határozhatjuk meg. E nyílást az északi hajófalban
egy, hozzávetőlegesen 2,8x2,6 méter kiterjedésű, nagyobb kiromlás elfalazása során
alakították ki. Az elfalazás kövei közötti habarcs jellege, és elsimításának módja megegyezik a torony nyugati elfalazásának felszíni kialakításával. A nyílás küszöbszintje
alatti területen, 230 cm szélességben, a korabeli járószinthez mérten 1 méter magasságban egy olyan elfalazást találunk, melynek szélei határozottak, jellege – vakolat
nélküli felülete – pedig megegyezik a torony nyugati elfalazása s81-jelű alapozásának kialakításával. Hasonló tehát a helyzet itt is, mint a torony esetében. Az északi
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hajófalon e helyen egy nagyméretű kiromlás volt, feltehetően a templomhajóból a
kolostortérbe nyíló ajtó helyén. Amikor e kiromlást befalazták, e folyosószakaszon
már a korabeli járószinthez mérten 1 méter magas feltöltés volt. A vakolt és vakolat
nélküli falazatok váltását, és az s79-jelű nyílás kialakítását e feltöltéshez igazították.
Úgy gondoljuk, az s79-jelű nyílásnak és környezetének a kialakítása is az 1940-es évek
állagmegóvásának eredménye.
A régészeti adatok alapján tehát sem a torony elfalazását, sem a hajó északi falának
nyílásait nem kapcsolhatjuk össze a gönci Szűz Mária kolostor feltételezett ispotályként való működésével. Az ispotályok többnyire településszéleken helyezkedtek el
(KUBINYI 1999, 260–262), ennek oka a nyomorultak látványának a településközponttól való eltávolítása lehetett. A gönci Szűz Mária kolostor területére száműzni a
nyomorultakat azonban talán túlzás lett volna, az érintett nyílások és elfalazások ispotály funkcióval való összekapcsolását a régészeti kutatás sem támasztja alá. A későbbi
időszakban pedig már nem is lett volna értelme e területen ispotályt működtetni,
hiszen Gönc mezőváros területén a 16. században saját ispotály létesült.18

A hajó kutatása
1464-ben János moldvai püspök megáldotta a Mária-templomot 7 oltárával együtt,
s 40 napi búcsú tartását engedélyezte.
Telkibánya esetében fentebb már szóltunk róla: a 15. század közepén a pálosok által
átalakított Szent Katalin-templomban bizonyosan nem férhetett volna el a hét oltár,
tehát az 1464-es felszentelési adat nem erre az épületre vonatkozik. Vajon a gönci Szűz Mária kolostor templomában volt-e hely hét oltár számára?
A 2005. évi régészeti kutatás előtt a templom
szentélyében várható főoltáron túl a felszíni nyomok alapján még valószínűsíthettünk 1–1 oltárt
a diadalív pilléreinek északi és déli oldalán, de a
fennmaradó négy oltár elhelyezkedése a régészeti
feltárás előtt ismeretlen volt. Az északi diadalív
nyugati oldalán 2 méter magasságban található
egy téglalap alakú, szabályos síkokkal határolt
kiromlás, melyben minden bizonnyal egy faragott oltár lehetett. Ez volt az az oltár, melyre az
északi hajófal s78-jelű, keleti betekintőnyílásán
át rá lehetett látni a kerengőfolyosóból (11. kép).
Bizakodtunk, hogy a hajó feltárása során esetleg 11. kép: A diadalív északi pilléréa faragott oltár töredékei is előkerülnek.
ből kiomlott oltár helye
18

A gönci ispotály létére vonatkozó történeti adatokat Bodnár Tamás levéltáros kutatásaiból ismerjük.
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12. kép: A templomban feltárt jelenségek
A hajó betöltésének rétegviszonyait a templom K–Ny-i tengelyében Tamási Judit
által húzott, 1,5 méter széles kutatóárok alapján már ismertük. E területen a korabeli
járószint fölött átlagosan 1 méter vastag törmelékréteg volt. Sajátos – a 2005. évi régészeti kutatás előtt értelmezhetetlen – képet mutatott, hogy a templomban felhalmozódott törmelékréteg fölött, a három boltszakaszos hajó északi és déli falában lévő
2–2 középső, köríves tagokból szerkesztett, összetett faloszlop alsó része – szemben
a faloszlopok fölső, faragott kőből rakott szakaszaival – igénytelen, vakolat nélküli,
törtkő hasábban kezdődik.
A hajó belső területe 15,8x7,4 méter. E terület DNy-i sarkát az omlásveszély miatt
nem tártuk fel. A feltárási egységek kijelölése során a hajót északi és déli részre osztottuk, e két kutatási területet pedig nyugatról keleti irányba haladva, az adott boltszakasz (1–2–3) számával jeleztük (12. kép). Az így meghatározott kutatási területek:
a bejárattól a szentély felé haladva
illetve

É1;
D1;

É2;
D2;

É3;
D3 boltszakasz.

A hajó északi és déli felében a falpilléreknél 2–2, valamint az északi és déli diadalív
hajó felőli oldalán 1–1 oltáralap – összesen 6 – maradványát találtuk meg. Az oltáralapokat az alábbi stratigráﬁai azonosítók jelzik:
a hajó északi fele nyugatról keletre haladva:
a hajó déli fele, nyugatról keletre haladva:

s57;
s70;

s62;
s72;

s65;
s61.

A hajó területén mindenütt megkerestük a korabeli járószintet. E szint alá csak
azokon a helyeken mentünk, ahol a későbbi, a padlóba mélyedő beásások kibontása
ezt megkövetelte.
2006/1. (5. szám)

 ﱻ71 ﱾ

13. kép: Oltáralapozások a hajó déli fala 14. kép: A hajóban felépített oltárok mömellett
götti falpillér lábazati kialakítása
A hajó korabeli járószintjére omlott feltöltés vastagsága 0,9–1,2 méter volt.
A korabeli járószintet téglalap alakú, a hajó tájolásával megegyező irányba fektetett
padlótéglák fedték. E téglaburkolat a későbbi bolygatások miatt csak elvétve maradt
meg eredeti helyén, elsősorban a falak, illetve az oltáralapok mellett, 1–1 sorban.
Legépebben a hajó déli falához kapcsolódó oltáralapok maradtak meg (13. kép).
Általánosan elmondhatjuk róluk, hogy szélességük 1,1 m, hosszuk 1,5 m lehetett.
Alapozásuk törtkőből és téglából készült. A falpillér, melyhez kapcsolódtak a korabeli járószinthez mérten 1,5 méter magasságig, 0,6x0,4 méteres alapterületű téglalap
metszetű, vakolatlan, törtkőből kialakított szerkezet volt (14. kép). A falpillér két
oldalán a hajófal vakolata közvetlenül a falpillér vakolatlan alsó tömbjéhez csatlakozik. A vakolt falat fehér mészréteg fedi. Helyenként a vakolat alsó részén, sötétvörös,
vízszintesen futó festett sáv nyomait találjuk. A déli hajófalra merőlegesen, téglalap
alakú területen elhelyezkedő s70-jelű oltáralap maradványain jól megﬁgyelhető volt,
hogy az 1,1 méter széles oltáralap tömbje a falhoz a 60 cm széles féloszlop által kapcsolódott (15. kép). Az oltáralap nyugati homlokzatán megmaradt a fehér meszes
vakolat. Az oltáralapot nyugatról és északról az egykori padlószinthez tartozó, egy
sor tégla veszi körbe.
A hajó falpilléreihez kapcsolódó négy oltár keleti oldala mindenütt azonos síkban
van a kapcsolódó falpillér keleti oldalával. A falpillérek proﬁlált, egy tömbből faragott elemei csak a 150 cm magas törtkőből rakott szakasz után kezdődnek. Ennek
oka feltehetően az volt, hogy az oltárok felépítménye a falpillérek eme alsó szakaszát
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fedte, tehát fölösleges volt kialakításuk során a munkaigényes faragott kövek alkalmazása. Mindebből az is következik, hogy a hajó építése során már eleve számoltak a
faloszlopok alsó részét takaró oltárok kialakításával. Az általunk megtalált oltáralapok
tehát feltehetően egyidősek a ma is álló hajófalakkal. A hét oltár 1464-es felszentelési
adata tehát meghatározhatja a jelenleg is látható hajó építésének a korát is a 15. század
második felében.
Az s61-jelű oltáralap a déli diadalívpillér nyugati oldalához kapcsolódik. Téglalap alapú tömbje a diadalívvel párhuzamos, 90x180 cm nagyságú. Törtkőből készült.

15. kép: Az s70-sz. oltáralap
Északi oldala és nyugati oldala meszes habarccsal vakolt. Délnyugati sarkát egy gödör
elpusztította. A korabeli padlószinthez mérten 50 cm magas tömbje maradt meg.
Szemben az északi diadalív-pillérből kiromlott faragott oltár helyével, a déli diadalíven ilyen kiromlott oltárhelyet nem találtunk.
Ennek az oltárnak a párja a diadalív északi felének nyugati oldalán található oltárra
(az északi hajófal s78-jelű betekintőnyílása mellett) részben a diadalív lábánál, a korabeli padlószinttel azonos szinten található, 30 cm mélységű, 1,2 m széles kiugrás utal,
részben az a, már említett, téglalap alakú kiromlás, mely a diadalív nyugati oldalán, a
korabeli padlószinthez mérten 2,5 m magasságban egy egykori faragott oltár helyeként
értelmezhető. Az oltáralapból és a diadalívből kiomlott oltárból nem maradt meg semmi, ugyanis e területen a fal mellett egy széles utólagos beásás árkát találtuk, ami az
oltáralapot is elpusztította. Az itt található oltárhoz – szemben a déli párjával – feltehetően nem is kapcsolódhatott nagy kiterjedésű oltáralap, ugyanis a hajó 3. boltszakaszából a kolostorba vezető egykori ajtónyílás ténye ezt nem tette volna lehetővé.
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16. kép: A hajófal alatt talált korai épület visszabontott alapozása

A vizsgált épületrészek periodizációja
A templomhajó és a déli kolostorszárny csatlakozásánál olyan falmaradványokat
találtunk, melyekre a hajófal részben ráépült (16. kép). Ezeknek az alapozási maradványoknak a tájolása nem egyezik meg teljesen a később ide épült hajóéval. Területünkön ezek a visszabontott falmaradványok ez idáig a legkorábbiak. Pontos korukat
azonban nem lehetett meghatározni, ahhoz a templomtól északra, ma még a föld alatt
lévő kolostorszárny részletesebb kutatására volna szükség. E maradványokkal egyidős,
vagy esetleg valamelyest későbbi lehet a szentély és a torony. A szentély építését az
1429-es felszentelési adat jelezheti. A 15. század közepén építhetik fel a ma is álló hajót, a benne található 6 oltárral, oly módon, hogy a már meglévő kolostorszárny déli
falait visszabontják. A templom 7 oltárának 1464-es felszentelési adata ehhez az építkezéshez kapcsolódik. A hajó és a korábbi szentély padlószintje azonos magasságban
található. Az újonnan épített hajó északi falában a 3. boltszakaszban egy ajtó vezet át
az átalakított kolostorszárny kerengőjébe.
A kolostor 16. sz.-i pusztulását követően, feltehetően a 20. század közepén az igen
megromlott állapotú épületet megerősítik. Ekkor szűkítik be a nyugati kaput, a szentély és a sekrestye közötti átjárót, valamint befalazzák a hajó és a kolostorszárny közötti átjárót, kialakítva helyén az s79-jelű nyugati betekintőnyílást. Ekkor falazzák be
a torony földszint nyugati nyílását is.
A bevezetőben említettük, hogy 1381-ből már közvetett adatunk van arra, hogy
Gönc mellett egy szerzetesi közösség élt. A 14. század végi lakóhelyükről, templomuk-
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ról azonban – mint az a fentiekből kiderült – nincs túl sok információnk, hisz a ma is
álló épületrészek véleményünk szerint a 15. századból származhatnak, hacsak az északi
hajófal alatt lelt falmaradványokat nem tekintjük 14. század végi eredetűnek, de e fal
pontosabb datálását régészeti lelet nem segítette. Az bizonyos, a most látható romok
egy folyamatos megtelepedés utolsó szakaszának emlékei, melynek kezdeteire az ásatáson szórványosan előkerült, mindenképpen megtelepedésre utaló, késő Árpád-kori
kerámialeletek is utalnak.
A gönci Szűz Mária pálos kolostor 2004–2005. évi régészeti kutatása lehetőséget
adott arra, hogy rekonstruálhassuk a templom északi oldalán látható, egyedülálló módon megmaradt torony szerkezetét. A torony megerősítését el lehetne oly módon is
végezni, hogy az eredeti nyílások ne kerüljenek elfalazásra. A sekrestye és a szentély
közötti közlekedőfolyosót és a toronyba vezető lépcsőt visszaállítva, a tornyot lefedve pedig egy olyan zárt helyet lehetne kialakítani, melyet a romokat nagy számban
felkereső turisták kiáltóhely- és esőbeállóként egyaránt használhatnák. A hajóban
megrajzolható 6 oltár alapvetően módosítja a templomról ez idáig megszokott képet,
bemutatásuk – a feltárást követően visszatakart eredeti maradványok fölött, szárazon
rakott kövekből – már megtörtént.
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Zimányi Ágnes–Rózsa Huba

A Bibliáról
Mit jelent a szó: biblia?
A biblia szó a latin nyelv közvetítésével jutott el hozzánk és eredete, a görög to
biblion annyit jelent, hogy könyvtekercs. Ennek a többesszáma a biblia, ami annyit
jelent: könyvek, könyvtekercsek, amelyeket a szent könyvekre alkalmaztak. Ezt átvette a latin nyelv, és ennek az egyes számú jelentése jutott el az összes modern nyelvbe,
ezt használjuk. A könyvek Isten sugallatára íródtak, Isten az, aki a szerzőket arra indította, hogy a könyveket megírják, azért, hogy a szerzők tévedhetetlenül közöljék azt,
amit Isten az emberiség számára kinyilatkoztatott és elmondani akart. Ez a minősítés
adja meg a könyvek szent jelzőjét, tartalmát.
A Szentírásban Isten kinyilatkoztatását olvassuk. Ez a kinyilatkoztatás lezárult?
A Biblia két részből áll, az Ó- és az Újszövetségből. Az ószövetségi rész azt tartalmazza, amit Isten Izrael népével, illetve rajtuk keresztül az emberiség számára közölni akart, tehát az ószövetségi kinyilatkoztatást, az Újszövetség pedig azt tartalmazza, amit az apostoli egyház, tehát a szemtanúk egyháza Krisztusról leírt és tanított.
Ebben az értelemben, hogy Krisztus a teljesség, Krisztus az isteni kinyilatkoztatás
teljessége, az újszövetségi Szentírás ezt a teljességet tartalmazza és ezen túlmenően
Isten, miután mindent elmondott, amit az emberiség üdvösségéért tenni akart, az
újszövetségi Szentírás a kinyilatkoztatott teljességét tartalmazza, tehát nincs tovább
kinyilatkoztatás.
Mikor és hogyan véglegesült a kánon?
A kánon a szent könyvek, tehát az Istentől sugalmazott könyveknek a gyűjteménye.
Ennek az összeállítása, illetve kiválogatása a hívő közösség feladata. Az ószövetségi
könyvek végső formájának kialakítása és összegyűjtése a babiloni fogság utáni időszakban kezdődött el, és a Krisztus utáni első század végén fejeződött be.
Az apostoli egyház számára a biblia elsősorban az Ószövetség volt, hiszen akkor
még nem létezett újszövetségi Szentírás, és az Ószövetség használatában elsősorban a
görög fordítására, az úgynevezett Septagintára támaszkodtak, amely a Krisztus előtti
3. és 2. század között keletkezett az alexandriai zsidó közösségben, amely közösség
görög nyelven beszélt. Ebbe a gyűjteménybe több könyv belekerült, mint ami a héber
nyelvű kánonban megtalálható. Az Ószövetséget ezzel a többlettel olvasták. Ennek a
hét könyvnek a keresztény Ószövetségbe való bekerülése szintén egy folyamat révén
történt. Az ókeresztény egyházban is volt egyfajta vita, hogy ezek a könyvek valóban
a kánonhoz tartoznak-e. Az ókeresztény egyház nagy többsége ezeket szentnek tekintette, és azt mondhatjuk, hogy a Krisztus utáni 5. századig ez a vita teljesen lezárult. A reformáció egyházai nem fogadták el ezt a többletet, csak azokat az ószövetségi
könyveket fogadják el Istentől sugalmazott szent könyveknek, amelyek a héber kánonban megtalálhatók.
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Melyik ez a hét könyv?
Tóbiás, Judit, a Makkabeusok első és második könyve, Sirák ﬁa, Báruk és a Bölcsesség könyve. Vannak még bizonyos részletek Dániel és Eszter könyvében, amelyek a
görög nyelvű Szentírásban többletet jelentenek, ezt a többletet is szent és sugalmazott
szövegként olvassa a katolikus egyház.
Hogyan épül egymásra a két szövetség?
A kereszténység az Ószövetséget a Krisztushoz vezető útnak tekinti. Krisztus a teljesség. Az Ószövetség az Újszövetséghez vezet, megvilágítja az Újszövetséget, ebből
visszatekintve viszont az Ószövetség értelmét a maga teljességében felfogjuk. Ez azt
jelenti, hogy a két szövetség összetartozik, kiegészítik egymást, és ha azt mondjuk,
hogy az egyháznak egy Bibliája van, akkor ez az Ó- és Újszövetségből álló egység.
A szentírásmagyarázat komoly biblikus tudomány. Ki magyarázhatja a Bibliát?
A Szentírás könyvei a mai embertől más, eltérő világban keletkeztek, más nyelvet
beszéltek, teljesen más formában fejezték ki magukat a Biblia szerzői, ami azt jelenti,
hogy ezeknek a szövegeknek a megértése, magyarázata nagy szaktudást követel, másrészt pedig a szentírási szövegek összekapcsolódnak a hit és erkölcs kérdéseivel, tehát
feltétlenül szükség van a magyarázatra. Ki magyarázhatja? A katolikus egyház álláspontja szerint a szentírási könyvek az egyházban keletkeztek, az egyház tagjai írták, az
egyház hite hordozza ezeket, annak a része, és mint ilyen, az egyházra tartozik ezeknek
a könyveknek a magyarázata. Elsősorban az egyház tanítóhivataláról van szó, és nem
szabad elfelejteni azt sem, hogy a Biblia mellett létezik még a kinyilatkoztatásnak egy
másik formája, a szenthagyomány, tehát a Biblia magyarázatában összefügg a Biblia,
mint a kinyilatkoztatás egyik forrása, a szenthagyomány, mint a kinyilatkoztatás másik formája és végül a tanítóhivatal, amely ezt a két forrást összetartja, értelmezi és
magyarázza. Ez nem azt jelenti, hogy más ember a kezébe sem veheti a Szentírást, az
egyház azt akarja, hogy mindenki olvassa, a hívek is, természetesen az egyház tanításának az értelmében. Hogy jobban megértsék a hívek, a katolikus egyháznak alapvető
álláspontja, hogy hivatalos Szentírás-kiadás csak Biblia-magyarázatokkal együtt jelenhet meg, amelyek bevezetőket adnak azok számára, akik a Bibliát olvassák, annak
tanításából épülni akarnak, vagy másoknak tovább akarják adni.
A magyarázatok változtak az egymást követő korokban?
Ami a Szentírás szövegében, mint a kinyilatkoztatás igazsága benne rejtőzik, azt az
egyház kezdettől fogva megértette. Nem kell azt képzelni, hogy a modern egzegézis
több hitigazságot, erkölcsi igazságot, vagy olyan rejtett igazságot fog a Szentírás szövegéből kibontani, amit például a patrisztikus egzegézis nem ismert.
A Szentírást sokszor éri az a vád, hogy a benne foglalt események ellentétesek a természettudományos tényekkel, eredményekkel. Mi erről az ön véleménye?
Világosan kell látni, hogy mit akar a Biblia tanítani. Elsősorban olyan igazságokat akar számunkra tévedhetetlenül és biztosan közölni, ami az ember üdvösségére
szolgál. Sokszor a korabeli világképet összetévesztjük a hit üdvösségünkre szóló igazságával és úgy gondoljuk, hogy ez a világkép is a Szentírás tévedhetetlen tanítása.
Azt kell világosan látni, hogy a szentíróknak a természettudományos világképük nem
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különbözött a korabeli emberétől. A korabeli irodalmi elképzeléseket is felhasználták, feldolgozták és ezeknek a segítségével fejezeték ki a hitünkről szóló igazságot.
Ez a kép, vagy ez a világkép, ahogy bekerült a Biblia szövegébe, ez is Isten sugalmazó
tevékenységére való tekintettel lett kiválasztva, de látni kell, hogy nem ezeket akarja
a szent szerző tanítani, hanem ezek hordozzák az üdvösségünkre szolgáló igazságot,
amit Isten közölni akart velünk.
Milyen szerepet játszik a Biblia az egyház, a hívek életében? Az egyház milyen céllal
szentel külön ünnepet a Szentírásnak?
A II. vatikáni zsinat különösképpen is hangsúlyozza a Szentírás fontosságát az egyház életében, akár tanító tevékenységében, akár liturgiájában, vagy a hívek lelki életében. Az a kérdés, hogy Isten mit kezdhet azzal a világgal, amelyben benne élünk, és
amelyről egyáltalán nem látszik, hogy Isten szándéka szerint, vagy az Ő keresésében
élne. A Szentírásban arról van szó, hogy Isten mit kezd azzal a történeti emberrel, aki
körében szentek és sárba tapadt emberek vannak. Az a világ, amelyben mi is élünk.
A mai ember keresi, hogy Isten mit tud ezzel a világgal kezdeni, hogyan üdvözíti, s a
Biblia nagyon plasztikus, kézzel fogható, emberi életekhez kötött példákon keresztül
mutatja be Isten rejtett, de hatékony üdvtörténeti tevékenységét. Ezért a Biblia ilyen
értelemben rendkívül vigasztaló a hívő ember számára. A központban ott áll Jézus
Krisztus alakja. A kereszténység lényege Krisztus követése. Ez a Krisztus-követés, és
az, amit követnünk kell, csak a Bibliában áll a maga élő valóságában előttünk. Ezért
fontos a Biblia ismerete, a Biblia olvasása, tanításának életre váltása a hívek hétköznapi életében is.
(A beszélgetés elhangzott a Magyar Katolikus Rádióban, 2005. október 1-jén.)
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MINDENNAPI KENYERÜNK
Valamennyi keresztény/keresztyén felekezet tagjainak legfontosabb imádságából vettük ezt az idézetet, ezt a rovatcímet, amely ezentúl minden számunkban olvasható lesz.
S bár az imádság szövegében mindennapi betevő falatunkat, tágabb értelemben anyagi
szükségleteink folyamatos biztosítását említjük, mindannyian érezzük, hogy többről
van szó, lelki táplálékunkért is itt fohászkodunk. Ebben erősíti meg a keresztények közösségét Jézus mondata, mellyel az Újszövetség szerint az őt kísértő sátánnak válaszol:
„Meg van írva: Nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten
szájából származik” (Mt 4,4).
Ebben az új rovatban miskolci, keresztény kötődésű emberek ismertetik gondolataikat egy-egy általuk választott bibliai igehellyel kapcsolatban. A megkérdezett személyek között reménység szerint világi és egyházi hivatásúak egyaránt lesznek majd. De
egyiküktől sem a választott bibliai idézetek teológiai magyarázatát várjuk, hanem az
igehelyek életükre, személyiségükre gyakorolt hatásáról faggatjuk. A sorozat második
írását dr. Simkó Csaba, a Semmelweis Kórház Hospice-részlegének főorvosa jegyzi.

SIMKÓ CSABA

Egy ige, amely elkísér...
Jöjjetek, Atyám áldottai, és vegyétek birtokotokba a világ kezdete óta nektek
készített országot. Mert éheztem, és ennem adtatok, szomjaztam, és innom
adtatok, jövevény voltam, és befogadtatok, mezítelen voltam, és felruháztatok, beteg voltam és meglátogattatok, börtönben voltam, és felkerestetek...
Bizony, mondom néktek, amikor megtettétek ezeket akárcsak eggyel is a
legkisebbek közül, velem tettétek meg. (Mt 25,34–36.40)
Kisgyermekkoromban érintett meg először ez a szentírási rész, amikor egyszer vasárnapi mise ill. hittanóra után mi, gyerekek, a plébános úrtól kis, kézzel írott igekártyákat kaptunk. Az enyémen ez állt: amit eggyel a legkisebbek közül tettetek, velem
tettétek. Jól emlékszem, mennyire a szívembe vésődtek ezek a szavak, melyben Jézus
azonosítja magát a testi nyomorúságot elszenvedőkkel. S bár akkoriban – 10 éves fejjel
– a legkisebbek alatt a gyerekeket értettem, így, 30 év távlatából, a haldokló betegek
ágya mellől visszatekintve, ez a pár szó prófétai üzenetként vagy elhívásként is értelmezhető.
Jó tíz évvel később, ifjúsági hittanosként, majd még később, a helyi hittancsoport
vezetőjeként jónéhányszor idéztem ezt a szakaszt, példázva azt, hogy Krisztus nem2006/1. (5. szám)
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csak az Oltáriszentségben van közöttünk valóságosan, hanem minden rászoruló embertársunkban is, s hogy a hitünk egyáltalán nem elméleti teológia, hanem megélt valóság. Ennek az igazságnak a szilárd hite erősített az egyetem éveiben, amikor egy-két
rászoruló csoporttárson vagy idős, beteg emberen a legnehezebb vizsgaidőszakban is
volt bátorságom és energiám segíteni, ez motivált, amikor éveken át a szakma szemében lenézett geriátriai osztályon dolgoztam, s végül ennek igazát tapasztalom ma is,
mindennapi munkám során.
A hivatás magas szintű művelésének igénye mellett az orvost gyakran fenyegeti a
beteg embertől való eltávolodás kísértése. A hospice-ba gyakorlatra érkező kollégákat
mindig biztatom, hogy a kiszolgáltatott beteg ápolásában, ellátásában ne szégyelljenek aktívan részt venni, felültetve, megitatva őket, akár átkarolva csonttá-bőrré soványodott, valóban törékeny testüket. A beteget nem elég lelkiismeretesen gyógyítani,
kezelni vagy ápolni, a beteget szeretni is kell. S akárhol tartok előadást, gyakran vetítem ki Szent Erzsébet beteget ápoló képét: a beteg feje fölött a csak Krisztusnak kijáró
keresztes glória, az aláírás pedig:
...amit eggyel a legkisebbek közül tettetek, velem tettétek.
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Unokaszótár (5.)
Első számunkban megírtam, honnan támadt az Unokaszótár ötlete, és azt is, hogy miről szól. Olyan szavak gyűjteménye, amelyek unokáinknak, a ma élő gyermekeknek már
alig, vagy egyáltalán nem érthető (például varga, haris, pór, csángó, mokány, palánk, gersli, föveny, törek) és olyanoké is, amit ugyan mindenki ismer, de nem biztos, hogy ugyanazt
értjük alatta (hűség, igazság, felelősség, kötelesség, bátorság, demokrácia).
Megírtam azt is, hogy száznál több levelet küldtem közismert és számomra kedves embereknek, mindüket arra kértem, küldjenek egy szót, illetve szómagyarázatot az Unokaszótár számára. Sokan eleget is tettek kérésemnek, s most az ő szómagyarázataikat adom
közre folytatásokban. Az első számban Csoóri Sándor, Pápay Sándor és Nemeskürty István
írásai jelentek meg, a második számban Szokolay Sándor, Jókai Anna és Kellermayer Miklós magyarázatai következtek, a harmadikban Zlinszky János volt alkotmánybíró, Barzó
Pál főorvos és Seregély István egri érsek magyarázatait olvashatták. A negyedik számban
Széll Kálmán főorvos, Jeney Edit újságíró, Czibere Tibor akadémikus és Hoﬀmann Rózsa pedagógus, egyetemi docens gyarapította az Unokaszótár állományát. E számunkban
újabb kiváló emberek szófejtéseit olvashatják.
Most is kérem a kedves Olvasót, bővítsük együtt az Unokaszótárt! Az eddigiek mintájára küldjön Ön is szerkesztőségünk címére egy szómagyarázatot.
(G. L.)

A „komponál” – Kodály értelmezésében
„Érdekes eredményre vezetett volna, ha statisztikát készítettek volna Kodály szavaiból, amelyeket szüleiről, tanárairól használt, hálájának kifejezéséről. Ez pontos képet
adna erkölcsiségéről, jellemének megnyilatkozásairól, még ha áttételesen is.
Így jutok el ismertetésem három gondolatához.
Első gondolatomat a compono, componere, composui, compositum latin szóhoz fűzöm.
A másodikat a görög szóhoz: ο κατηχητης . Ebből van a katekéta, a hitoktató.
A harmadikat szintén görög szóhoz kapcsolom: ο προητης próféta.
1. Az első gondolat a compono, hittantanárához fűződik. Toldy Béla személye maradandó emléket hagyott benne. Kodály számára példája egész életében élő valóságként
maradt meg. Ez azt jelenti, hogy kitörölhetetlen nyomot hagyott benne. Miért? Mert
olyan mély hittel, fölkészültséggel, minden cifraság nélkül, az ősegyház szellemében,
dogmatikus bizonyossággal tanított, hogy hatása alól szinte senki sem vonhatta ki
magát. Nemcsak hittant tanított, hanem éneket is, sőt zenekara is volt. Mindez még
jobban segítette a hozzákötődést.
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Kodály szeretett ministrálni. Ez nem romantika volt nála, mely aztán volt-nincs,
hanem olyan eszköz, amely révén lelkisége egyre mélyülhetett. Hamar megtanult orgonálni is. A diákmisék orgonása lett. Liturgikus érzékét a hittanórákon kívül még
mindezek is ﬁnomították.
Egyszer hittanórán Toldy Béla latin mondatot idézett, hogy a jól bevésett idézettel még jobban megjegyezzék a növendékek az erények fontosságát. A pedagógiának
nagyszerű segédeszköze. Minden tantárgyban kitűnően használható.
A mondat a következő volt: Componite mentes ad magnum virtutis opus.
Nyersfordításban azt mondhatnánk: Komponáljátok meg lelketeket az erény nagy
munkájához. – Vagyis magyarul: Készüljetek lélekben az erény, a lelkierő nagy művéhez!
Mint a görögöt és a latint egy kiváló tanár színvonalán ismerő ember, Kodály – viszszaemlékezve erre és hasonló mondásokra – ilyen értelemben használta a komponista
szót. Mindig ragaszkodott ahhoz, hogy az indogermán szavak értelmének széles jelentésbokrából az éppen aktuálist válasszuk ki, de szívesen elemeztük a többi jelentést is.
Különösen azt, ami valami lelki tulajdonságot fejezett ki. Ebben az esetben azt, hogy
ha a compono többi jelentését vesszük: összeköt, alkot, költ; mindegyik az ember teljes
odaadását követeli. Így mondta: „tehát lelkierőt gyakorol”. Aztán több variációban is
kifejezte: „Eszerint az erényre készülés az igazság mélyebb megismerése, akár tudományos,
akár művészi igazság.”
Egy alkalommal Szent Pálnak a Timóteushoz írt második levelét olvastuk a negyedik fejezet második versétől kezdve: „Hirdesd az evangéliumot. Állj elő vele, akár alkalmas, akár alkalmatlan. Érvelj, ints, buzdíts nagy türelemmel és hozzáértéssel. Mert
jön idő, amikor az egészséges tanítást nem hallgatják szívesen, hanem saját ízlésük szerint
szereznek maguknak tanítókat, hogy fülüket csiklandoztassák. Az igazságot nem hallgatják meg, de a meséket elfogadják.”
Megnéztük a görög κνηω és a latin prurio jelentéseit. A ﬁzikai értelmű vakar,
csiklandoz jelentéstől a buja jelentésig erkölcstelen viselkedés is előfordul.
Amikor elolvastuk a görög, majd a latin szöveget, minden állítmány helyett megpróbálta behelyettesíteni a compono igét. Mindig a tanító jelentést hangsúlyozta.
Mindig tanult, hogy műveiben, írásaiban, felszólalásaiban, beszédeiben, előadásaiban taníthasson. Szűkszavúan beszélt, önmagáról pedig alig, még a közömbös dolgokról sem. Senki sem tudta, milyen imádságos ember volt. Saját lelkiismeretére vonatkozóan soha semmit sem árult el. Vallásos élményeiről is hallgatott. Jómagam
lelkiségére is ő tette a végső pontot. Pedig bencés diák voltam; cserkész lettem; bencés
vagyok, voltam katona, fogoly, büntetőtábori senki; de a vele töltött 30 év mindehhez
hozzáadott valamit. Említett zárkózottsága ellenére egy-egy művével kapcsolatban
mégis megismertem a lelki hátteret.”
(Részlet dr. Nádasi Alfonz OSB: Mi mindenre emlékezett Kodály? című könyvéből.)
(Közreadja: Cs. Varga István)
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Papp Lajos

Csobolyó
Ősi kifejezéseink egyik legszebb „zenélő-mosolygó” szava a csobolyó.
A csobolyót különböző dialektikusban mondják csobolyának, csoborlónak, csobillónak,
csubujónak.
A csobolyó régi idők használati tárgya, melybe honfoglaláskor magyarjaink vizet
töltöttek. Ebben az időszakban űrtartalma 20–25 liter volt és nagyobb mennyiségű
víz szállítására volt alkalmas hosszabb távolságokon. A ló két oldalán a nyereghez
rögzítetten függött.
Fából készült, formája kerek, két abroncsvas fogja össze (úgy néz ki, mint egy hordó
szelete). Vastagsága jó férﬁarasznyi (21–25 cm). Régen láncból vagy gömbvasból készült a füle, ma ezt szíj helyettesíti.
A későbbi időkben bor, a múlt században pálinka tárolására, szállítására is használták.
Érdekes történelmi legenda kapcsolódik a csobolyóhoz: (Interregnum)
A korona történetének egyik legkülönösebb eseménye az Árpád-ház kihalása utáni
trónviszályokhoz kötődik. Európa számos uralkodó családja, rokoni szálak alapján,
igényt tartott a magyar trónra. A cseh Vencelt koronázták meg először, aki a koronát
magával vitte. Nemsokára Ottó bajor herceg megszerezte tőle az akkor már szentként tisztelt koronát, és egy csobolyóban elrejtve hozta magával Magyarországra. A nyereghez szíjazott csobolyó az éjszakai utazás során eltűnt, s csak másnap délután találták
meg. A kor gondolkozása szerint ez annak volt a jele, hogy Ottó nem méltó a koronára. A koronázás megtörtént Fehérváron, de uralkodása valóban rövid ideig tartott:
Erdélybe ment párthíveket szerezni, de László vajda megszerezte tőle s magánál tartotta a koronát.
A kereszt „megkonyulása” úgy magyarázódik, hogy a koronát tartalmazó csobolyót
leejtették (elvesztették).
A „Magyar nyelvjárások” (Kossuth Lajos Tudományegyetem XXXVI, Debrecen,
Magyar Nyelvtudományi Tanszékének Évkönyve, 1999) c. kiadványban található öszszeírás a 17. századból ma már alig ismert szavak között említi a csobolyót:
Egy szapulo kad üres nro 1
Öreg cseber kettő, 3-dik moslekos nro 2
Egy kis űres ecsetes berbencse nro 1
Egy üres turos berbencse nro 1
ket kis berbencse turo nro 2
Egy uly eke az pincseben nro 1
Egy más viseltes eke nro 1
Ket őreg buzas hordo iok nro 2
Egy rosz males hordo nro 1
Harom Szan nro 3
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Negy kis desa nro 4
ket tejes Sajtar nro 2
Negy kast. nro 4
Egy io vizes csobolyo (masik roszacska) nro 1
Az hazban az hatulsoban.
A csobolyóról, mint mérőedényről olvashatunk a böjti eledel elkészítéséről szóló
receptben:
Tüttyöltratyli
Hozzávalók: – másfél kiló nyers ratyli
– egy jókora pese
– 2 csobolyó gönyézde (ha lehet pöcörgosi)
– 3 csipet ciháta
A nyersratylit fertályórát posvasztjuk, míg csurmot nem enged. Szépen höllyén kipicskázzuk, a nyesedékből pedig apró csulmákat gyúrunk, ezek kerülnek a koshadtba.
Közben a pocadékot megpeccsentjük, a ratylit pedig hagyjuk slottyanni. Tüttyölni
csak akkor kezdjük, ha már jó vatyálós. A pesét lesolyvasztjuk, aztán már csak tötytyengetjük, mert hamar odakaphat…
Móricz Zsigmond a Sáraranyban szintén említi a csobolyót, mely regényében a pálinka szállítását szolgálta: „Na hát akkor Péter, accide a kaszádat, ülj fel a lógósra, oszt
ott a pálinkás csobolyó, ugorj haza, hozd tele. Addig innen haza nem megyünk, míg le
nem szedjük ezt a kis táblát.”
Bizonyítékul, hogy a mai szóhasználatból sem tűnt el, Tandori Dezső néhány sorát
idéznem:
„Bármit hoz a Sors, tűrd csak. A bánat mire jó?
Jár egyre az ég-kerék, a roppant arató.
Csordultig e kelyhet, s ide: hű szomj-oltó.
Megvolt, ami volt. Mi várna? Csobbanj, csobolyó.”
Nagy Vendel pedig Szekszárdi szüret ’99 című versrészletében ily módon tesz róla
említést:
„Csattog a prés ütemre
Lécei közt csordul a lé.
Telik a csobolyó szaporán
Tötiklőn zúdul le az Új bor.”
(Dr. Papp Lajos, szívsebész)
Pécs, Csobolyó dűlő 3.
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Barsi Balázs OFM

Szelídség
Az erős, szeretetből nem ártani akar, csak mások javára lenni, egészen addig, hogy képes
friss levegővé válni, amelyet beszívnak köszönet nélkül. Egyedül Isten az igazán szelíd!

Holczer József SchP

Déd(ike)
Egy ilyen – avagy éppen „az” – Unokaszótárba nagyon is joggal beleillik a dédszülő:
dédapa, dédanya.
Mert: kedves/közkedvelt szláv jövevényszavunk ez a déd; igaz, önmagában talán kevéssé, inkább minőségjelzői viszonyt sejtető előtagként. Gyermekkorunk óta az igen
idős, a nagyszülőknél egy generációval fentebbi őseinket, elsősorban vér szerinti rokonainkat jelöljük vele. S ha már a szlávságát említettük… Megbocsátóan megmosolyogjuk, ha egymásra rakódott emlékeink arzenáljából előtolul ez a név: Gyed Moroz, vagy
nyugatibb latinsággal még közelesebben: Ded Moroz. Tudja nemcsak az, aki tanulta/
tanította az orosz nyelvet, hogy a Mikulást „ideiglenesen” kiszorító Tél-, pontosabban
Fagy-apó volt ő, de azért vörös pufajkája ellenére is szakállával-puttonyával megajándékozója a (pionír)gyermekeknek.
A magamfajta, akinek gyermekkorában is már csak egyetlen, a szüleinél idősebb felmenője, egy anyai nagyanyója élt, számolni kezd, és – zavarba jön. Volt ugye két apai
nagyszülőm, és ugyancsak kettő az anyám révén. Vajon dédapám-dédanyám is kettőkettő létezett? Nem! Az összesen négy nagyszülőmnek is volt – fejenként – egy-egy édesapja és édesanyja. Így tehát nyolc dédszülőmet látogathatnám meg, ha lehetne. (Bizony,
sírhalmaik is messze-messze esnek egymástól…) Irigylem hát a grúz meg azerbajdzsáni
nagycsaládokat, ahol még tán az ük- és szépszülők is jó egészségnek örvendenek, s a családfa csúcsáról szó szerinti rálátásuk lehet a lentebb lombosodó utódok népes házára…
A dédszülők közül kivált a dédanyát becéztük – eddig, mondhatni: új ezredünkig/
századunkig – dédiké-nek. Mit ad Isten, megesett a gyökeres nyelvhasználati-szóhasználati váltás! Egyik vidéki lapunkban jelent meg ez az apróhirdetés: „A nőnap alkalmából
minden jót kívánok feleségemnek, unokamenyemnek, valamint 12 éves dédikémnek.”
És folytatódott a mondat ekképp egy névvel: „…a kicsi Ritának.” A „dédike” immár
ezt is jelenteni fogja: ’dédunoka’. (Legalább olyan korvégletet kifejezve, mint az orosz
doskol’nyica, amely egyszerre óvodista leányka és óvó néni!)
És ezen a ponton – szócikkünk jóvoltából – az Unokaszótár máris Dédunoka-szótár
lett…
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Az első magyar iskola tanára
Miskolci beszélgetés Bánhegyi Miksa bencés szerzetessel
– Bencés utca, Bencések útja, Szentbenedek-hegy, Kisszentbenedek, Nagyszentbenedek.
Ilyen utca- és helynevek vannak itt, Miskolcon. Tudott erről atya?
– Igen, bár nem olyan régen, de 10–15 éve tudok róla. Azt tudtuk, hogy volt itt
bencés apátság, és hogy a mostani jezsuita gimnáziummal szemben a hegyoldalnak
van valami köze Szent Benedekhez, ezt is tudtam, de a részleteket nem.
– Hogy kerülhettek ide bencések? Tudom, hogy mindig Pannonhalma volt a központ…
– Ez az, amit általában rosszul tudnak az emberek, ugyanis a bencés rend soha
nem volt központosított. Minden apátság teljesen önálló, a másiktól független volt.
Amikor a bencés apátságok Szent Istvántól a XIII. század végéig alapíttattak, akár királyi, akár egy-egy főúrnak a saját családi apátságaként, ezek teljesen függetlenek voltak egymástól. A pápák a középkorban kezdték valamilyen formában „összehozni”a
kolostorokat, amikor az újabb rendek központtal jöttek létre. Akkor látták, hogy
a bencéseknél is fontos lenne valamilyen közös szervezet. Először egy imaszövetséget, -testvériséget próbáltak, és csak a XVI. század legelején került sor a kongregációk
megalapítására, tehát egy-egy nyelvterületen, országon belül törekedtek valamilyen
központot kialakítani és aköré csoportosítani az apátságokat.
– Ez Magyarországon hamar megtörtént, mi vagyunk a világon a harmadik megalakult kongregáció, 1514-ből. Amikor megkezdték ennek a szervezését Pannonhalmáról,
illetőleg más apátok közreműködésével, és elindultak kolostorról kolostorra felmérni
a helyzetet és megszervezni a kongregációt, akkor jött a török. Amikor elmentek,
1639-ben már úgy állt vissza az eredeti helyzet, hogy Pannonhalmától függött a többi
kolostor. Pontosabban először még osztrák apátságok kapták meg, Zalavárt például
Göttweig, Tihanyt Altenburg, hogy ezeken a helyeken beindítsák a lelkipásztorkodást, a gazdasági életet, egyáltalán a szerzetesi életet. Ekkor építették fel az új templomokat is mindenhol. Így ettől az időtől beszélhetünk pannonhalmi Szent Benedek
Rendről.
– Miskolc tehát feltehetően főúri alapítás?
– Ezt nem tudom megmondani, utána kellene nézni, ha van valahol okleveles
adat.
– Az oklevél nem éppen Pannonhalmán lehet?
– Miért lenne ott? Akkor még Pannonhalma nem volt központ, amikor a miskolctapolcai apátságot alapították. Nem tudok róla, hogy erről az apátságról bármilyen
középkori, török előtti oklevél létezne. Sok középkori oklevelünk van, az első csoportba tartoznak a pannonhalmiak, a másodikba a hiteles helyi levéltár iratai. A hiteles
helyeken olyasmi munka folyt, mint ma a közjegyzői hivatalokban: hiteles szerződéseket lehetett kötni, végrendeleteket letétbe helyezni. Itt szerepelnek más kolostorok
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A pannonhalmi könyvtár részlete
iratai is, de csak a környékről. A csornai premontreiek például nem állíthattak ki önmaguknak ilyen iratokat, ők is Pannonhalmára jöttek. A harmadik csoportban egyes
családi levéltárak vannak, például az Erdődy grófok levéltára, olyanok, amelyeknek
középkori anyaga is van.
– Jelenleg tehát valóban Pannonhalma a központja a magyar bencéseknek. Tihany is
alátartozik?
– Pannonhalma megmaradt a kommunista időkben is két gimnáziummal, ott és
Győrben. Az úgynevezett függő apátságokat, tehát amelyek nem voltak önállóak,
Celldömölköt, Zalavárt, Bakonybélt és Tihanyt felszámolták. Ezek közül azóta elsőként Tihany állt vissza, apátság a címe, de nem az, mert még nincs apátja, ahhoz bizonyos szerzetesszám kell, ami még nincs meg. Ők főleg kulturális és lelkipásztori feladattal működnek. A másik Bakonybél, ahol egy kisebb csoport jött össze, akik az ősi
bencés életet élik, testi munkát végeznek. Ezeket perjel vezeti. Bakonybélben négyen
vannak, Tihanyban heten vagy nyolcan. Mindkét helyen vehetnek fel novíciusokat.
Tihanyban már ünnepélyes fogadalmat tett az, aki világi papként ment oda novíciusnak, két jelöltjük van, akik 2006-ban beöltözhetnek, ők egyetemisták. Bakonybélnek
is van egyszerű fogadalmas ﬁatal testvére, aki most Rómában tanul teológiát.
– Még mindig van külföldön, Brazíliában is magyar bencés apátság?
– A brazíliai, San Paoló-i apátság a magyar kongregációhoz tartozik. Remélem,
hogy még sokáig, de nem biztos, hogy örökké, mert hiszen a magyarok elfogynak,
tiszta portugál nyelvű brazil szerzetesközösség él ott, hogy majd köti-e még valami
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hozzánk, azt nem tudjuk. Ez úgy alakult ki, hogy a háború alatt és után elég sok bencés került külföldre különböző formában. Voltak, akik Rómában maradtak és már
nem jöhettek haza, voltak tábori lelkészek, akik a katonasággal kerültek nyugatra, és
olyanok is, akik később szöktek ki. Ezek Észak-Amerikában gyűltek össze és Brazíliában. Ott azért, mert San Paolóban az ottani magyarok számára már a harmincas
évek elejétől pannonhalmi bencések voltak a lelkipásztorok. Szelecz Arnold rendtársunk volt, aki először vállalta ezt a feladatot, és mellette mindig volt egy-két bencés,
akik két-három évre mentek ki Brazíliába és egy élő magyar egyházközséget vezettek.
Később mindkét helyen, az USA-ban és Brazíliában, San Paolóban is gimnáziumot
alapítottak. Ezeknek voltak magyar növendékeik, de nem a magyarok számára alapították őket. Az északiak később amerikai bencéseknek adták át az iskolát, mert nem
volt utánpótlás, a brazíliaiaknak viszont, ahol a gimnázium mellett előbb perjelség,
majd apátság lett, éppen a 2005. esztendeig magyar apátjuk volt, Ödön apát úr, aki
Magyarországról ment ki, Ez az apátság továbbra is fennáll, de most már brazilt választottak apátnak. Az új apát úrnak is megvan a személyes kötődése, mert Rómában
tanult és a vakációit Pannonhalmán töltötte, sőt itt szentelték pappá is. De az ott élő
magyar bencések között a legﬁatalabbak is velem egyidősek, tehát rájuk már nem
lehet építeni.
– Mennyiben hasonlít és mennyiben különbözik a bencés rend a Szent István-i és a mai
korban?
– A munkakör változott csak, hiszen a Regula ugyanaz, mint a Szent István-i korban volt, az, amit Szent Benedek írt 1500 évvel ezelőtt. Bizonyos fokban tehát nincs
változás, például a közösen végzett zsolozsmában, ami a szentmisével együtt körülbelül napi két órát vesz igénybe. Maradt mindaz, ami a belső életre vonatkozik, tehát
a rendtársak sorrendje például, hogy milyen sorrendben állnak az oltárnál, ülnek az
asztalnál. Szent Benedek határozta meg, hogy aki előbb lépett be, akár csak egy órával
is, az már idősebbnek számít.
– Szabad megkérdeznem, Atya hányadik széken ül?
– Ezt nem számoltam soha. Én 77 éves vagyok, a legidősebb rendtársunk 90 fölött
van, úgyhogy vannak még előttem. Nem sokan, de vannak. Tréfás komolysággal azt
szoktuk mondani, nem az hal meg, aki koros, hanem aki soros.
– Szent István korában a térítés, továbbá az egyházszervezet felépítése volt a fő
feladat, hiszen az első püspökségek élére legtöbb helyen bencéseket hívtak az akkori
uralkodók. Azt tudjuk már Szent Gellért legendájából – a legenda szónak nálunk van
mese értelme is, de nem az, nagyon komoly valóságon alapul –, hogy ő Csanádra
kerülve iskolát alapított, ahová bencéseket hívott. Még az is olvasható a legendában,
hány szerzetes ment Pannonhalmáról és hány Zalavárról, s ők mind művelt, tanításra
alkalmas, sőt magyarul is tolmácsolni tudó férﬁak voltak, tehát az iskolai oktatás már
akkor megindult.
– Nem véletlen az sem, hogy Pannonhalma millenniumán, 1996-ban a magyar oktatás is az ezeréves jubileumát ünnepelte, mert minden valószínűség szerint Pannonhalma alapításával az első iskola is megalapíttatott. Erre konkrét adatunk nincs, de
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a nálunk és Pécsett szentként tisztelt Mór bencés szerzetes, pécsi püspök írt legendát
két felvidéki remetének az életéről, és ennek a bevezetésében azt írja, hogy „ezt a történetet én a zoborhegyi apát úrtól hallottam, amikor Pannonhalmán iskolás gyermek
voltam”. Ha ő az 1030-as években püspök lett, akkor az 1000. év táján kellett iskolás
gyermeknek lennie.
– Magyarország legrégebbi könyvjegyzéke Pannonhalmán van, 1090 körül, Szent
László uralkodása idején íródott, Pannonhalma teljes vagyonát összeírja, benne a
könyvtárat is, és ott két példányban szerepel a Donatus-féle latin nyelvtan, ami arra
utal, hogy oktatás célját is szolgálta. A mai munkakörünk elsősorban a tanítás a két
gimnáziumunkban, Pannonhalmán és Győrben. Most annyiban különbözik ez a
háború előtti helyzettől, hogy akkor a rend tanárnak küldte a tagjait, akit mégsem,
teológiát végzett, és hittanárként működött. Ma már nem kötelező senkinek a tanári
diploma megszerzése, a rendben vannak más munkakörök is. A másik különbség pedig, hogy már nem vagyunk papi rend, tehát nem jár együtt a bencés szerzetességgel,
hogy pappá is szenteljenek valakit. Vannak többen nem pap bencések is. Ők nem
hasonlítanak más rendek „másodrendi” testvéreihez, mert a teológiát ők is elvégzik. Az egyik rendtársunk, aki nem szenteltette pappá magát, Párizsban, Rómában
szerzett diplomát, de csak szerzetes akar lenni, pap nem. Teológiai tanár, de ő sem
nősülhet, ugyanúgy vonatkozik rá ez a szabály. Nálunk nem a diakónusszenteléssel
lép be ez a kötelezettség, hanem a fogadalommal. Aki örök fogadalmat tesz, ez kötelező élete végéig.
– A nem pap szerzetesek tudományos munkát végeznek?
– Akire most céloztam, tudományos munkát végez, tanít főiskolán, de van egy másik társunk, akinek mérnöki diplomája van, ő gyakorlati feladatokat lát el. Mindenki
megkapja a maga munkakörét. A gimnáziumban is tanítanak nevelők, akiknek nem
kell okvetlenül papoknak lenniük. Én pap akartam lenni, ma is az lennék, ha most
lépnék be, de meg kell érteni, vannak, akik másképp képzelik az életüket.
– A tanítás mellett a másik ősi munkakörünk a lelkipásztorkodás. A főapátság körül tizenhárom egyházközség tartozik az úgynevezett „területi apátsághoz”, ezekben a
plébániai lelkipásztorkodást részben helyben lakó plébánosok, részben a monostorból
rendszeresen kijáró bencés atyák végzik.
– Kérdeztem, hogy a Szent István-kori rend mennyiben volt más, most azt kérdem, amikor Atya belépett, mennyire volt más, mint a mai rend?
– Annyiban például, hogy akkor latinul végeztünk mindent, a zsolozsmát is latinul
imádkoztuk, még a főiskolán is latinul tanultunk. Soha nem volt probléma az idősebbekkel, de akkor talán még jobban éltek a század eleji úri szokások, társadalmi formák,
tehát például csak a pár évvel alattunk vagy felettünk végzőket tegezhettük, nem volt
szokás, hogy mindenki mindenkinek ilyen értelemben is testvére legyen. Ez persze
nem értékítélet, sem azt nem mondom, hogy akkor jobb volt, sem azt, hogy most.
Egyszerűen az idővel változott a rend belső élete is, de lényeges különbség nincsen.
– Az akkori főapát nagyobb úr volt, mint a mai?
– Igen, erre céloztam az előbb is. Amikor beléptem, Kelemen Krizosztom volt a
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főapát, aki még a felsőháznak is tagja volt, abban az évben ment ki Amerikába, utána
Sárközi Pál bakonybéli apát lett a kormányzó, majd főapát, ő egyetemi tanár volt, matematikus, egészen más stílust képviselt. Később András főapát úrral már pertuban
voltunk, lehet, nem mindenki, de az már más idő volt. Asztrik főapát úr pedig már
közülünk került ki. Persze mindez a személyből is sugárzó dolog, de igazából a kor
hozta magával a változásokat.
– Sok híres bencés tudósról tudunk az évszázadok folyamán. Mennyire jellemző ez ma,
vagy a sok gyakorlati munka háttérbe szorítja a tudósi ambíciókat?
– Az olyan tudományos munkát, mint a két világháború között, vagy a századfordulótól a háború végéig jellemző volt, két dolog szorította háttérbe. Az egyik, hogy
1950-től a nyolcvanas évek végéig nem volt mód arra, hogy valaki magántanári képesítést szerezzen az egyetemen. Olyan kiváló tudós például, mint Szigeti Kilián, nem
mehetett a kandidátusi címért, nem engedték. Ez sok embert visszatartott az ilyen
munkától. A másik pedig, hogy valóban megnőtt a gyakorlati munka. Én például
60 éves koromban még harminc órában tanítottam az iskolában, emellett nem jutott
idő arra, hogy az ember egy dologban jobban elmerüljön. Egy kicsit más is a felfogás
ma, nekünk fontosabb ez a munka, mint hogy szerezzünk egy címet, egy magasabb
képesítést, fontosabb, hogy az iskolában tisztességes munkát tudjunk végezni. Véleményem szerint ez hasznosabb, többet ér. Ez nem jelenti azt, hogy ma nincsenek,
akik publikálnának. Vannak, és ezt még az állam is elismerte, Elemér atya például
egyetemi tanári címet kapott, és akik Budapesten, a Sapientián tanítanak, államilag
kinevezett főiskolai tanárok. 1990 óta több lehetőség van a tudományos munkára is,
az ember publikálhat, amennyit képes megírni. Hogy ezzel a lehetőséggel a ﬁatalok
majd mennyire élnek, nem tudni, azt látjuk, hogy a ﬁlozóﬁai doktorátust (PhD) a
ﬁatalok igyekeznek megszerezni.
– Vannak ﬁatalok?
– Sajnos, kevesen. Mindenki azt gondolta, majd ha jön a fordulat, többen jelentkeznek. Addig mindig volt elég növendékünk. A fordulat után visszaálltak a régi
rendek, amelyek egy kicsit vonzóbbak voltak annál a három férﬁrendnél, amelyik
megmaradt. Ez érthető, sokan úgy gondolják, hogy akik megmaradtak, kiegyeztek
az állammal, de az üldözöttek, azok igen! A másik az, hogy a három férﬁrend helyett
most huszonvalahány áll rendelkezésre, s ez azt jelenti, hogy ha vannak is jelentkezők,
sokfelé oszlanak el. A harmadik ok pedig szerintem a nyugatról érkező szekularizáció,
globalizáció. Ez jobban visszatartja a ﬁatalokat attól, hogy egy ilyen, áldozatokat követelő életpályára menjenek, mint a kommunizmus négy évtizede.
– Gondolom, ez a korszellem a tanulóifjúságon is meglátszik…
– Ők is a kor gyermekei. Attól függően, hogy négy- vagy hatosztályos iskolába jönnek, 12 és 14 éves korban kerülnek hozzánk, akkorra már kialakulhatnak az életstílus
helytelen vonásai, egyre több felelősség nehezedik a családokra, hogy eddig a korig
megtartsák gyermeküket a helyes úton. Nem mondom, hogy ma rosszabbak a gyerekek, mint régebben, csak mások. Amiben mások, arról meg nem ők tehetnek, hanem
ami körülveszi őket. Ha mindent megkapnak, hogyan várhatjuk el tőlük, hogy 18 éves
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korukban azt mondják, mindenről lemondok és elmegyek szegénynek… Aki a televízióban, az újságokban csak a szexről hall, és tud mindent, az határozza el a kamaszkor
végén, hogy lemond a házaséletről? Nagyon nehéz, nehezebb, mint korábban volt.
Olyan magyarázat is van, hogy ma a gyerekek szellemileg később érnek, 18 éves korukban még nem tudják magukat véglegesen elhatározni. Az újabban jelentkezők 25 vagy
30 évesen, diplomával, valamilyen foglalkozással jönnek, s tőlük már jobban elvárható,
hogy hűségesek maradjanak. Nyugaton is ez a tapasztalat. Szeretném, ha ﬁatalok is
többen jelentkeznének, de hát az más kérdés.
– Talán a diákjainknál akad hivatás, de pillanatnyilag még annak is örülni kell, hogy
kikerülve az iskolából, valamelyik egyházközségben, közösségben megtalálják a helyüket. Jó az, hogy a következő generációk is megpróbálnak keresztény életet élni a
világi közösségekben.
– Hiányoznak a bencések az iskoláinkban is, már elég sok a civil tanár, de jó dolog,
hogy a legtöbbjük diákunk volt Pannonhalmán, vagy Győrben. Aki odakerül nevelőnek egy diákotthonba, nem idegen helyen van, a saját eszméi szerint él. Az pedig,
hogy visszajönnek, annak a jele, hogy annak idején jól érezték magukat.
– Szó volt róla atya prédikációjában, hogy a diákok időről időre szociális feladatokat is
kapnak. Mennyire érzékenyek a mai ﬁatalok ezekre a kérdésekre?
– Az ember azt gondolná, hogy nem érzékenyek, de volt rá eset, hogy fogyatékosok,
mozgáskorlátozottak jöttek kirándulni Pannonhalmára és akkor a diákok tologatták,
kísérték őket, nagy szeretettel. Minden évben van lehetőségük egy ilyen otthonba
elmenni nyáron, néhány hétre segíteni, oda is szívesen mennek. Ezek a Szent Márton
napi események, amikor valóban szociális feladatokat kapnak, nagyon közel hozza
hozzájuk azokat az embertestvéreiket; persze nem egyformán érint ez meg minden
gyereket. De megvan bennük az érdeklődés, és ezt olyan apróságokkal is segítjük,
hogy ilyenkor csinálnak egy vásárt a diákok. Végigjárják az atyákat, összeszednek mindenféle csecsebecsét, árusítják ezeket, aztán sütnek-főznek, lehetett pizzát is venni,
mert Hubert testvér pizzát sütött nekik, a testnevelő tanár pörköltet főzött, és amit
eladnak, az árát összegyűjtik. Idén is több mint félmillió forint jött össze. Annak az
osztálynak a küldöttsége viszi el ezt a pénzt oda, ahová, akiknek ezt szánják, amelyik
a legtöbbet gyűjtötte. Különféle fogyatékosokon próbálnak így segíteni. Az idén például egy süket kislánynak az egészen különleges hallókészülékére adakoztak. Korábban Kárpátalján egy iskola építésébe segítettek bele a pénzzel, és elmentek nyáron
néhány hétre dolgozni is. Erdélyiekkel, délvidékiekkel is vannak ilyen kapcsolatok.
– A Szemle előző számában olvasható egy kerekasztal-beszélgetés a négy miskolci egyházi gimnázium tanáraival a drogkérdésről. Pannonhalmán hogy látják, okoz-e ez gondot
egy viszonylag zárt intézetben?
– Nálunk nem akut a probléma. Biztos, hogy előfordult ott is, talán a legelején, a
hetvenes években fordultak elő szippantások ragasztógőzökkel, emlékszem, Győrött
is volt egy ilyen eset, de egyébként nem súlyos ez a probléma. Azt nem merném mondani, hogy ha vakációra hazamennek, elmennek a diszkóba, ott nem próbálják ki az
extasyt, vagy valami mást. Biztos, hogy a mi diákjaink között is van, aki kipróbálta, de
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ott, az iskolában nem tudok róla. Tudjuk, milyen fontos a megelőzés, ami a gyerekek
erkölcsi erejét próbálja edzeni.
– Még egy szociális téma. Úgy tudom, néhány évtizeddel korábban nem is volt máshol
egyháziak számára szociális, illetve öregotthon, csak Pannonhalmán. Ma már sok ilyen
működik az országban, ezért ott megfogyatkozott a lakók száma?
– Pannonhalmán szerzetesek éltek, de hivatalosan állami szociális otthonként működött. Ebben azokat az idős szerzeteseket helyezték el, akiknek nem volt nyugdíjuk
és elmúltak 60 évesek. Ők kérhették a felvételüket. 1950-ben volt a szerzetesrendek
feloszlatása, ez a szociális otthon ’51-ben nyílt meg; nálunk Pannonhalmán csak férﬁ
szerzetesek éltek. Később, ahogy többen meghaltak, és utánpótlás nem nagyon volt,
már nővéreket is felvettek, majd ha jól emlékszem, a nyolcvanas évek közepén vettük saját kezelésbe az otthont. Azok az idős szerzetesek, akiket máshol nem tudtak
elhelyezni, továbbra is ott maradhattak. Ha valamelyik rend kéri, hogy nem tudja a
zárdáján gondozni idős, magatehetetlen tagjait, most is felvesszük a jelentkezőt. Civileknek is rendelkezésre áll az otthon. Először a rendtagok szülei, rokonai kerülhettek
be, a volt alkalmazottaink, például a híres Lajos bácsi, aki éveken át portás volt Pannonhalmán és most már 94 éves. De nemcsak ő, hanem olyan mesterember is lakik
az otthonban, aki szintén hosszú ideig dolgozott nálunk. Ha jól tudom, körülbelül
hatvan lakója van jelenleg az intézetnek. Régen, az állami időkben négyszemélyes
szobák voltak, ma már nincs ilyen. Nővéreknél fordul elő, hogy ketten vannak, de
általában külön szobában lakik mindenki. Részt vehetnek az istentiszteleteinken, a
zsolozsmánkon, nekik is van minden reggel egy miséjük, amelyen a beteg papok akár
ágyban is koncelebrálhatnak a misézővel, és a mi rendtársaink is, akik már nehezen
mozognak, ezen a szentmisén vesznek részt. Állandó az orvosi felügyelet, ápolónők
gondozzák őket, és ez nekünk is jó, hogy az állandó felügyeletben dolgozók az iskolát
és bennünket is ellátnak. Amíg állami otthon volt, külön konyhája volt, most minden
együtt van és így sokkal egyszerűbb.
– Említette atya, hogy már nem túl sok köze van az iskolához…
– …de azért még tanítok, nem rendes, hanem különórákban. Latin–német szakos
tanár vagyok, és a teológiai főiskolánkon a növendékeknek is tanítok homiletikát,
azaz egyházi szónoklattant, és ars sacrát, azaz szent, szakrális művészetet. A gimnáziumban már csak a délutáni órákban tanítok németet, olyanoknak, akiknek van
nyelvvizsgájuk – mert mi nem engedjük meg, hogy abbahagyják a vizsga után a tanulást –, nekik heti két órában járniuk kell. Ilyen csoportom van, és olyanok, akik
nyelvvizsgára, vagy versenyre készülnek.
– A tanítás mellett van-e más feladata?
– Én vagyok a könyvtár igazgatója. Ez azt jelenti, hogy a könyvtárosainknak én
vagyok a főnöke, igaz, olyan helyettesem van, aki a gyakorlati munkát, az adminisztrációt elvégzi, a pályázatokat ﬁgyeli, de azért naponta ott vagyok több órát a könyvtárban. Latinul már a többség nem tud olyan jól, igaz, van egy olyan munkatársam
is, aki régi könyvtáros, de a régi könyvek meghatározásánál, kéziratok elolvasásánál
szükség van még az öregre…
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– Milyen kutatómunka folyik a könyvtárban?
– Mi magunk is kutatunk, de jönnek is hozzánk komoly kutatók, akik tudományos szinten végzik a munkájukat. Főiskolások, egyetemisták is jönnek, akik ha olyan
témát dolgoznak ki, amihez nálunk találnak segítségre, akár kéziratos, akár más, régi
anyaggal kapcsolatban, megkeresnek minket. Például most Nyitrán tanul egy hölgy,
aki Mécs Lászlóról írja a szakdolgozatát. Az ő kézirathagyatéka nálunk van, hiszen
nyugdíjaskorában ő is ott élt a szociális otthonban, Pannonhalmán is van eltemetve.
A diákjainknak van ugyan saját könyvtáruk, de ha ott valami nincs meg, tőlünk megkaphatják. Aki például valamilyen pályázatra ír dolgozatot, annak sosem elég, amit
az iskolában megtalál, átjön hozzánk és minden szükséges forrást megkaphat. Akár
kéziratos anyagot is feldolgozhatnak.
– Az egész könyvtár egy egység, de azért az ősnyomtatványok, a 16. századi nyomtatványok részben már külön vannak, ezek egy része már számítógépre is került. Nyilvános könyvtár vagyunk, tehát bárki jöhet kölcsönözni is, és ha a városi könyvtárban,
ahol egy volt diákunk a vezető, nem találnak meg valamit, tőlünk megkaphatják.
Hetente egy hátizsáknyi könyvet hoz és visz, és azt a réteget, amelyik tényleg érdeklődik, így is kiszolgáljuk.
– Úgy tudom, hogy Pannonhalmán a régi rendszer évtizedeiben is nagy volt az idegenforgalom. Ez hogy változott?
– Számokat nem tudok mondani, de talán a hetvenes években volt nálunk a legnagyobb forgalom, évente százezren jártak Pannonhalmán. Akkor nyugdíjascsoportokat
is hoztak, ez a réteg megfogyatkozott, nekik már nincs pénzük arra, hogy ezer forintot
ﬁzessenek egy pannonhalmi belépőért. Sok a külföldi, különösen sok a japán turista.
Egy idegenforgalmi szakember járt nálunk, és úgy megtetszett neki Pannonhalma,
hogy azóta minden japán turistacsoportot elhoznak oda. Gyarapszik az úgynevezett
„vallási turizmus” (csúnya szó, de van már ilyen), osztrákok, németek jönnek, de
magyar plébániai csoportok is, ezek szentmisén vesznek részt, és utána megnézik a
látnivalókat.
– A turizmuson nem sok a haszon, hiszen egy irodát kell fenntartani, idegenvezetőket ﬁzetni, ha van turista, ha nincs.
– Ha már szóba kerültek az anyagiak, újságból, televízióból tudjuk, hogy Pannonhalmán borászat alakult és a gyógynövénytermesztés is hoz valami hasznot. A háború előtt
voltak rendek, amelyeknek birtokaik voltak, ezek jövedelméből éltek. Most is az a tendencia, hogy a lehetőség szerint önfenntartók legyenek?
– Birtokaink nekünk is voltak, ha jól tudom, a szerzetesrendek közül mi voltunk
a leggazdagabbak. Valamikor, a harmincas években kezdték Tihanyban a levendulatermesztést. Valamelyik kozmetikai gyárral közösen végezték, utána Pannonhalmára
is átjött a levendula, úgyhogy a háború után az maradt az egyetlen tiszta bevételi
forrásunk. Mi magunk dolgoztuk fel levendulaolajnak, azt árusítottuk, bár volt ebből probléma, hiszen nem volt a kereskedésre engedélyünk. A levendula után jött
most a többi gyógynövény. Hortobágyi Cirill atya, a pannonhalmi perjel, egyébként
biológus, kikutatta a régi, kéziratban lévő recepteket, ezek alapján készítettek teát.
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A gyógynövényt most még nem mi termeljük, lehet, erre is sor kerül majd, csak a
recept a pannonhalmi örökség. Ezeket Laudes-tea, Vesperás-tea és más neveken forgalmazzuk. Én nem használom, de aki igen, állítja, hogy nagyon jók.
– Ugyancsak a régi feljegyzésekből derült ki, hogy ezt már a 17. században csináltuk. Van egy olyan feljegyzés, hogy katonák kiszedték a földből a gyógynövényeket,
és Bécsben adták el. Ha nekik megérte Bécsbe elvinni a piacra, akkor az nem lehetett
kis mennyiség. Van a 17. század végéről egy szertartáskönyvünk, amelyikben szerepel
a gyógynövények megáldása is. Ma egyébként is nagy az érdeklődés a természetes
gyógymódok iránt, érdemes foglalkozni vele.
– A másik a szőlészet. Szent Istvántól kezdve állandó okleveles említés van arra,
hogy szőlőtermesztés is folyt Pannonhalmán. A Regulában az is benne van, hogy a
szerzetesek minden nap ihattak bort is, hogy pontosan mennyit, nem tudjuk, és a
szentmiséhez is szükség volt borra. A háború előtt még komoly, érmes boraink voltak,
később a szőlőket is államosították, de voltak olyan területek, amelyeket mi magunk
ajánlottunk fel az államnak, mert már nem bírtuk a terheket. Érdekes módon a borásztársadalom kívánsága volt először, hogy foglalkozzunk ismét a borral, mert Magyarországon hiányzik egy szelete a bortermelésből, indítsuk be újra.
– A régi szőlőterületeket nem kaphattuk vissza – így rendelkezik a törvény –, úgy
vásároltunk a környéken szőlőterületeket, illetve szőlőművelésre alkalmas földeket.
Mivel a barokk korból való hatalmas pincénket sem sikerült visszaszerezni, pályázaton nyert pénzzel és banki támogatással felépítettük a borházat, egy több emeletes
épületet a domb oldalában, s azt modern felszereléssel láttuk el. A turisták számára is
van lehetőség meglátogatni ezt a modern pincét, sőt borkóstoláson is részt vehetnek,
s természetesen vásárolhatnak is a palackozott borból. A szőlészet megindításában
nagy segítségünkre volt a tavaly meghalt Gaál Tibor, neves egri borász.
– E szerteágazó, sok tevékenység ellenére bizonyára napjainkban is van fontossági sorrend.
– Természetesen nem foglalható bele egy rövidebb-hosszabb interjúba mindaz, amit
egy szerzetesrend, egy közösség jelent. S nyilván mindig annak a nézetét tükrözi, aki
adja az interjút. Ha röviden kellene megfogalmaznom küldetésünket, szerepünket a
mai magyar katolikus egyházban, a magyar társadalomban, akkor egy barokk-kori,
kőbevésett felirat egy hexaméterét idézném: ut pietas et prisca ﬁdes in gente perennet
(hogy a vallásosság és az ősi hit megmaradjon a nemzetben), és Szent Benedek atyánk
Regulájának egy sorát: ut in omnibus gloriﬁcetur Deus (hogy Isten dicsőüljön meg
mindenben).
(Bánhegyi Miksa atya 2005. december 9–11. között lelkigyakorlatos
szentbeszédeket tartott a Mindszenti-templomban. A fent olvasható interjú
ekkor készült vele a plébánián.)
Gróf Lajos
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