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Lénárd Ödön

Emlék és varázslat
RADNÓTI MIKLÓS
Szegény Miklós öcsém te, vagy bátyám, nem tudom,
ki angyalod még láttad, mint ifjú, útadon,
karddal kezében kísért, s megóvni készen állt,
mért hitted, hogy már nincs ott, hogy ő is csak galád?
Az angyal nem detektív, és nem titkos rendőr,
nem mint diktátort véd meg, ne érjen golyó, tőr,
de hogy ne züllj olyanná, minők a többiek,
kardját nem érted hordta, pontosan ellened!
És nem volt ez hiába: mint két fehér sirály
magasba együtt vittek: az Angyal s a Halál.
Ne nézz hát hátra zordul és szótlan ne legyints,
s ne higgye hunyt szemed, hogy mögötted senki sincs!
Boldog Miklós öcsém te, vagy bátyám, nem tudom,
mögötted állok én is a börtönudvaron.
S az Angyal itt is jár, mint a bori hegyeken,
s te emlék vagy mellette, s varázslat énnekem.
Mert így leszünk mindnyájan majd egymás angyala,
hogy Kőbányán ki sétál, elérhet még Balfra.
Miként e rongyos papiros szintúgy bujkál velem,
ahogy veled a tied bujkált: holttesteden!
S habár azt nem tudom még: lesz-e majd sirály,
ki énfelettem köröz, és tisztelegve száll te harag s bosszú nélkül haltál, hát ne legyints,
mögöttünk áll az Angyal, várhat golyó, bilincs!
(Gyűjtőfogház 1975)

"
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A kommunizmus áldozatainak emléknapja
Ékes Ilona és Wittner Mária országgyűlési képviselők voltak vendégei és előadói a
kommunizmus áldozatainak emléknapja alkalmából megtartott rendezvénynek a selyemréti Szent István közösségi házban február 24-én. Először Ékes Ilona szólt a termet
zsúfolásig megtöltő hallgatósághoz, Wittner Mária megemlékezése után pedig levetítették a Hóhér, vigyázz! című ﬁlmet.
A mai emlékestén a kommunizmus áldozataira emlékezünk. Azt megszoktuk már,
hogy a nácizmus áldozataira emlékezhetünk: emlékszik rá egész Európa, az egész világ
– mondta Ékes Ilona. – Sajnos Európa nem akar tudomást venni a kommunizmus áldozatairól. Nagyon nehezen fogják fel, hogy a kommunizmusnak sokkal több áldozata
volt, mint a nácizmusnak. Azt gondolom, hogy nem lehet egy közös Európában kétféle mércével mérni. Nagyon fontosnak tartom azt a kezdeményezést, ami Prágában
történt, tavaly ősszel elfogadták a Prágai Nyilatkozatot. Ebben leírják: ha nem tudunk
szembesülni a múlttal, akkor nem tudunk közös jövőt sem építeni. Fel kell tárni a
kommunizmus idején történt igazságtalanságokat, szenvedéseket, és amikor már öszszegyűjtöttük, és szembe tudunk nézni vele, akkor tudunk közös jövőt építeni.
Tavaly készült el Siklóssy Beatrix és Matúz Gábor Hóhér, vigyázz! című ﬁlmje
Wittner Máriáról. Ezt a ﬁlmet akkor bemutatták egy ünnepélyes díszelőadáson Budapesten, az Uránia moziban, utána megtagadták a vetítését. Nem vállalta tovább
sem ez a ﬁlmszínház, sem másik, és ez nagyon rossz dolog. De a Gondviselés mégis
segített rajtunk. Elindult az a kezdeményezés, hogy személyesen vigyük el az országba
a ﬁlmet, személyesen találkozzunk az emberekkel, és Wittner Mária tudjon személyes
tanúságot tenni az életéről és arról, milyen bűnök történtek a kommunizmus idején.
Ez már a sokadik találkozó, amin együtt vettem részt Máriával, és ő ennél még sokkal
többet utazik. Minden tiszteletem és nagyrabecsülésem az övé, mert időt, energiát,
egészséget nem kímélve megy, és beszélget a ﬁatalokkal, találkozik az emberekkel.
Mert nem lehet elfelejteni azt, hogy mi történt ’56-ban, mi történt a kommunizmus
idején. Az országgyűlési képviselőségünk összeköt abban is, hogy nem tudunk fátylat
borítani arra, mi történt 2006-ban, ’56 ötvenedik évfordulóján, és előtte is, amikor a
budapesti utcákon magyar embereket, ﬁatalokat vertek, vittek börtönbe, aláztak meg,
tették tönkre az életüket. Erre muszáj emlékeznünk. Most már a bírósági ítéletek
sorozata bizonyítja be, hogy ez egy törvénytelen rendőri intézkedéssorozat volt, hogy
már sokadik esetben megítélik a kárpótlást az atrocitások elszenvedőinek. Nem lehet
azt mondani, hogy akkor most nyissunk új lapot, menjen minden tovább. Ez egy hazug, hiteltelen kormány, már régen kitelt a becsülete. Nem lenne szabad, hogy tovább
is itt legyen, hogy tönkretegye az emberek életét, az egész nemzetet.
Nagyon fontos, hogy mindent megtegyünk mi, politikusok is – sajnos nagyon kicsi
a törvényes mozgásterünk –, hogy minél rövidebb ideig legyenek itt. Látjuk a gátlástalan hazugságokat, halljuk a dölyfös, lenéző röhögésüket, és közben tudjuk, hogy
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szűnnek meg a munkahelyek, mennek tönkre a családok, zilálódik szét a nemzet.
Fontos a mai nap üzenete. A ﬁlm, amit most meg fognak nézni, ﬁataloknak is szól.
Kérem, vigyék el üzenetét, nézzék meg minél több közösségben. Siklóssy Beáék úgy
dolgozták fel ezt az egész élettörténetet, hogy egy pergő, érdekes, ﬁataloknak is élvezetet nyújtó, zeneszámokkal, a Kárpátia-együttes zenéjével gazdagított ﬁlm lett belőle.
Ismerjék meg a hiteles magyar történelmet a ﬁatalok, az iskolások is. Ne olyan történelemkönyvekből értesüljenek a múltunkról, amit Rákosi unokahúga írt. Még sok
helyen ezeket a tankönyveket használják, ma is azt tanítják, hogy ellenforradalom volt
1956-ban. Azt gondolom, itt van az ideje, hogy ha már az iskolában nem mondják, a
családoknak kell továbbadni gyermekeiknek a hiteles történetünket.
Kérem, segítsenek ebben, mert az a nemzet, amelyik nem ismeri a múltját, nem
tudja átadni, az nem méltó a jövőjére sem.

Wittner Mária

Vádoljuk őket…!
Köszöntök mindenkit, akikkel ma együtt emlékezünk itt a kommunizmus áldozataira. 2001-ben, a Fidesz-kormány Kovács Béla elhurcolásának évfordulójára tette ezt
a napot. Azt szoktuk meg a kommunista időszakban, hogy a hóhérok emlékeznek az
áldozatokra – ez most is így van, tudjuk, Gyurcsány mit bohóckodik az ’56-os emlékműnél (bár én inkább november 4-e, a szovjet beözönlés emlékművének tartom) –,
de mi most úgy döntöttünk, hogy ne ők emlékezzenek, hanem az áldozatok. Hiszen
ki más emlékezhetne ezekre az időkre, mint akik átélték ezeket a szörnyűségeket. Akik
nagyon sok koporsó után mentek azóta is, mióta ez a morbid rendszerváltás, vagy
módszerváltás, vagy nem is tudom, minek kell nevezni, megtörtént.
A tegnapi nap ékesen bizonyította, hogy a kommunizmus bűneinek kutathatóságát
megint ellehetetlenítették a kommunisták. Nem szeretnek szembesülni a vétkeikkel.
Ha valaki mégis szembesíti őket a tetteikkel, azt mondják, hogy „árad belőle a gyűlölet”. Ilyen egyszerű. Az igazság kimondását ők gyűlöletként kommentálják. Az igazság
ellentéte a hazugság. Ha valaki hazudik, helyre kell igazítani az igazság szavával.
A gyűlölet ellentéte a szeretet. Erre ők képtelenek. Ha csak egy kis aﬃnitásuk lenne
a szeretetre, nem így állna ez az ország. Újra és újra, minden évben emlékeznünk kell
a bűneikre és az áldozataikra. 2001-ben hangzott el a Parlamentben, az első megemlékezésen a vádbeszéd, és nekem csak egyetlen gondolatom volt, az igazat mondani.
Úgy éreztem, ebben a házban hazudni nem szabad. Sajnos, nem mindenki érzi így.
Ezért mondom, azért van állandóan felállványozva a Parlament, mert a sok hazugságtól repedeznek a falak.
Én azokra gondoltam, ’45-től ’89-ig, akik – több százezren – áldozatai voltak a
kommunizmusnak. Ők 800 ezer párttaggal rendelkeztek, bár nem volt mindenki
kommunista közülük, és nem volt mindenki élősdi. A nemzet testén élősködtek,
2009/2. (18. szám)
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munka nélkül szerettek jól élni. Míg a nép robotolt, ők élvezték a munkájuk eredményét. Ez
most is így van, most a KISZ-brigád élvezi. Én
láttam egy nagyon „aranyos” kis tablót. 1957-től
1989-ig jártak ebbe az iskolába, és ott van Szekeres elvtárs, Gyurcsány elvtárs, Bajnai elvtárs,
legalább 15 olyan ember, aki most prominens
személynek számít. Mi van a tabló aljára írva?
Találkozunk 2057-ben.
Most azokkal a szavakkal szeretnék emlékezni,
amelyekkel kilenc éve emlékeztem a kommunizmus áldozataira, élőkre és holtakra.
„Megilletődve állok a magyar Országházban,
ahol történelmünk kimagasló személyiségei a magyar nép javára alkottak törvényeket, mint Tisza
István, Klébelsberg Kunó, Hóman Bálint. De itt Wittner Mária
alkottak törvényeket egy hamis eszme nevében is,
mely a jobb sorsra érdemes magyar nemzet elvesztésén munkálkodott. Ma, a kommunizmus áldozatainak emléknapján megidézem az áldozatokat, az élőket és holtakat, hogy
együtt vádoljuk a szocialista köntösbe bújt hóhérainkat. Vádoljuk őket, mert a lenini utat
nagy igyekezettel honﬁtársaink csontjaival kövezték ki. A világ legdrágább, legfájdalmasabb útja ez, és továbbhaladásuk tétje milliónyi emberélet volt.
Vádoljuk őket, mert nemzetünk kiváló polgárait küldték bitófára, és gyalázták meg még
holtukban is. Vádoljuk őket a világon embertelen körülmények között elpusztult honﬁtársaink nevében. Vádoljuk őket az otthonuktól megfosztott és kitelepített polgárok nevében,
akiknek kiszemelt otthonába betelepedtek, elrabolva egy élet munkáját. Vádoljuk őket a
recski haláltáborban megkínzott, megalázott emberek nevében. Vádoljuk őket a munkaszolgálatosok nevében. Vádoljuk őket a 298-as parcella halottainak nevében, az ÁVH, mint
erőszakszervezetük által fogvatartott, megkínzott, megalázott, agyonvert emberek nevében.
Vádoljuk őket a 6 millió, meg nem született magyar gyermekért. Vádoljuk őket a legdrágább kincs, a gyermek nevében, akiktől elvették az apát, az anyát és az otthon melegét.
Vádoljuk őket a legfőbb érték, az ember nevében, akit egy tollvonással küldtek bitóra, vagy
zártak börtönbe hosszú évekre. Vádoljuk őket a megalázott, megkínzott honﬁtársaink nevében. Vádoljuk őket, mert kiölték az emberekből a hitet, a reményt, a morált, egy emberibb,
tisztább élet reményét. Vádoljuk őket Mindszenty bíborosért, az Istenhez hű papokért, akiket börtönbe zártak hitükért, mert erkölcsre, hazaszeretetre nevelték népünket.
Vádoljuk őket, mert kifosztották az országot, mert a dolgos magyar nép munkájából,
elveiket megtagadva lettek vörös kapitalisták. Vádoljuk őket a magyar parasztok nevében,
akiket megfosztottak földjeiktől, életterükről, így téve kiszolgáltatottá őket. Vádoljuk a
nyugdíjasok nevében, akiktől elrabolták a hosszú, dolgos élet gyümölcsét, bizonytalanná
téve nyugdíjas éveiket. Vádoljuk őket történelmünk meghamisításáért. Vádolnak az élők és
vádolnak a halottak. Vádoljuk őket, mert hitünkben megcsaltak, megloptak. Ezért megál-
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lapítom az áldozatok nevében: soha nem lesznek képesek arra, hogy magyar politikusként,
egy nemzet felemelkedése érdekében cselekedjenek.
Itt teszem fel a kérdést, milyen morál alapján ülnek a magyar Parlamentben még most is,
és alkotnak törvényeket egy általuk tönkretett, kifosztott, megalázott nemzet számára. Ezért
a Szent Korona tana és a magyar nemzet nevében erkölcsi hullává nyilvánítom őket!”
Néhány dologról bővebben is beszéljünk a vádbeszédből. Vádoljuk őket Mindszenty
bíborosért, az Istenhez hű papokért. Mi történt a Rákosi-rendszerben, és később, a Kádár-rendszerben is? Az előbbinek is megvoltak a maga klerikális perei, Kádárnak is. Egészében jogfolytonossá vált. Arra vigyázott, hogy a féket ne húzza olyan szorosra, mint
Rákosi. De azért működött a szocialista halálgyár. Mit büntettek a papoknál, Mindszenty
bíborosnál, vagy Regőczi István atyánál, aki egy szál rózsafüzérrel kiment Belgiumba,
mert pap akart lenni, mi volt a bűne? A hite, a szeretete? Mindszenty bíboros is szerette
az Istent, szerette a hazáját és az embereket. Ez volt a bűnük. Mit büntettek a kommunisták? A szeretetet. Sokszor felteszem a kérdést, hogy mernek ezek az emberek arról
beszélni, hogy mi gyűlölködünk? Nem gyűlölködünk, de ki kell mondani az igazat.
Vádoljuk őket a magyar parasztok nevében, akiktől elvették életterüket. A földosztás
után, amikor elvették tőlük a földjeiket, hányan mentek fel a padlásra és akasztották
fel magukat. Mi történik most? Most is őket akarják tönkretenni. Amikor a padlóra
küldik őket – lásd Bajnai üzletét –, most is felmennek, és felakasztják magukat. Döbbenetes, hogy a történelem megismétli magát. Akkor a régi kommunisták, ma pedig
ezek vadhajtásai. Most ugyanúgy, kíméletlenül tették tönkre a hazánkat, mint akkor.
Ugyanúgy nem számít az ember élete ma, ha nem az ő életükről van szó.
Emlékezünk a kivégzett barátainkra is. Itt van egy levél, amit kivégzése előtt a nagykabátjába bevarrva küldött el a családjának Tihanyi Árpád tanár. A család betette a
kabátot a szekrénybe, de néhány hónap után a felesége álmot látott, kivette a kabátot,
kibontotta a bélését, és megtalálta a levelet. Elhiszem, hogy aki hisz, annak minden
könnyebb, könnyebb meghalni is a hazájáért. Most szeretném ezeket a sorokat felolvasni, hogy rájuk is emlékezzünk.
Édes Máriám, drága gyermekeim!
Utolsó soraim, melyeket hozzátok intézek. A haláltól nem félek. Hat hónap alatt a halálos
cellában és sok-sok kivégzett az ittlétem alatt, kb. negyven-negyvenöt személy kivégzése megismertetett és hozzászoktatott a halálhoz és annak gondolatához. Közvetlenül a cellámból
kettőt végeztek ki, körülöttem pedig aratott a halál. Írásomból is láthatjátok, nem félek a
haláltól. Nem izgulok, nem remegek, és még eddig senki sem félt, mindenki hősiesen halt meg.
Édes Jézus nekem is adott erőt és bőséges kegyelmet a sors elviseléséhez. Tudjátok, az igazságért
meghalni dicsőség. Krisztusnak is azért kellett meghalnia a keresztfán, mert az igazságot
hirdette a zsarnokság és a gazság felett. Nem a földi élet az ember célja, hanem a túlvilág, az
Istenhez való eljutás. Aki pedig az igazságért hal mártírhalált, az eljut az Istenhez. Mit ér
az ember, ha az egész világot is elnyeri, de lelkének kárát vallja. A világot nem nyertem el,
mert szegényen éltem, de megtaláltam Istent. Legyetek nyugodtak, a jó Istennel kibékültem.
A mindszenti plébánossal egy cellában voltam, nála még szeptemberben meggyóntam. Utolsó
üzenetem és kérésem, hogy gyermekeimet Ignác bátyám, Pici és a bencések neveljék, rajtad
2009/2. (18. szám)
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kívül természetesen, mert csak az ő kezükben látom biztosítva katolikus és magyar nevelésüket. Olyan Istenben hívő és magyar embereket neveljetek belőlük, mint én voltam. A magyar
pedagógusoknak pedig azt üzenem, olyan ifjúságot neveljenek ennek a szegény, szerencsétlen
hazának, amilyeneket én. Jellemes, egyenes, gerinces, Istenben hívő és izzó hazaszeretettel átfűtött ifjúságot, melyben él ezeréves történelmünk. Legyetek büszkék rám, mert a mi vérünknek és áldozatunknak gyümölcsét ti fogjátok learatni és élvezni. De mindenekfelett imádjátok
és szeressétek az Istent. Minden cselekedet központja Ő legyen, mert Ő az út, az igazság és
az élet. Ez az utolsó szavam hozzátok, és ezt vigyétek magatokkal útravalóul. Mindenkitől
bocsánatot kérek, és mindenkinek megbocsátok, akik hamis vallomással idejuttattak. Bátran,
felemelt fejjel és büszkén halok meg, ezzel az utolsó szóval, éljen Krisztus Király és a haza.
Mindazt, amit ezekről az emberekről összehordtak, megcáfolja ez a levél. Amikor
az ember az utolsó útjára készül, nem hazudhat, önmagának sem. Erre az útra akár
ﬁatalon, akár középkorúan, akár idősen, fel kell készülnünk.
Én csak sajnálom ezeket, mert lehet harácsolni, mindent összelopni, vastagodhat a
pénztárcájuk, a bankszámlájuk, de semmit nem vihetnek magukkal. De itt hagynak
a föld felett egy megvetett nevet. A ﬁataloknak szoktam mondani, akik eljönnek hozzám, hogy egyetlen dolog fontos az életben. A tisztesség, ami hosszú távon kiﬁzetődő.
Magyarország a halálból átfordult az életbe. Higgyük el, hogy ez így van. Nekünk
csak egyetlen fontos dolog van, a hitünk, amivel hegyeket lehet megmozgatni. Én
derűsen várom a folytatást, és nem irigylem őket. Én semmi mást nem kívánok,
mint hitet, elszántságot. Végül Pió atyát idézem, aki azt mondta rólunk, Magyarország egy olyan kalitka, ahonnan egyszer egy gyönyörű madár fog kirepülni. Nagyon
sokat fognak még szenvedni a magyarok, de irigylem őket, mert Európában páratlan
dicsőségben lesz részük. A magyaroknak van egy olyan nagyhatalmú őrangyala, hogy
többször kellene hozzáfordulniuk hazájuk megsegítéséért.
Nem engedhetjük, hogy a sátán elorozza a lelkünket. Hinni kell, felszabadult lélekkel, minden gyűlölet nélkül, csak szeretetben haladhatunk tovább előre. Végül Tóth
Bálint Magyar litánia című versével búcsúzom mindazoktól, akik meghaltak a magyar
szabadságért, ’56-ban, utána, és azóta is.

TÓTH BÁLINT: MAGYAR LITÁNIA (részlet)
Hallottátok, hogy mondatott: Szemet szemért és fogat fogért…
Hallottátok, hogy mondatott: Szeresd felebarátodat és gyűlöld ellenségeidet.
Én pedig mondom nektek: Szeressétek ellenségeiteket…
(Máté 5,38,43,44)

Sokat kérsz, Jézus, nagyon sokat
feledni éjszakai vad hánykolódásokat,
(egy hónapban két éjjelt börtönben töltök,
és kéthavonként felakasztanak.)
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Sokat kérsz, Jézus, nagyon sokat:
hogy megszeressem a hóhérokat,
s imádkozzam ellenségeimért…
Pedig tudom: ez az egyetlen út,
ki megnyithatja a szent kaput
az oltárhoz, hol a szeretet ég,
de befogadni az igaz igét –,
hogy magam előtt se legyek hazug –,
tudod, Uram, ez száz szentnek elég!
(…)
Megbocsáthatok-e
a cvikkeres Nagyért,
a hórihorgas Pálinkás őrnagyért,
Maléterért és Mansfeld Péterért,
a Kossuth téren meggyilkoltakért,
Salgótarjánban meggyilkoltakért,
a háromszázakért, az ötszázakért,
és a ki tudja hogy hány ezrekért;
a Pesti Srácokért, s a Pesti Lányokért,
Angyalért és angyali Géreczért.
(…)
Hány sor kéne ide,
hány sírkő s kopjafa,
mert ezt a magyar litániát
nem fejezhetjük be soha.
És mégis, mégis fejezzük be,
mi nem kezdhetjük újra,
de véssétek gránitba, bazalttömbbe,
minden időre minden bűnös nevét,
jegyezzétek fel, ennyi elég –,
mi nem kezdhetjük újra.
(A selyemréti Szent István közösségi házban
február 24-én elhangzott előadások szerkesztett változata)

2009/2. (18. szám)

ﱻ9ﱾ

PARMA FIDEI: KUKLAY ANTAL
Kuklay Antal körömi plébános kapta idén a Parma ﬁdei – Hit pajzsa kitüntetést. A
2000-ben alapított díjat minden évben a kommunizmus áldozatainak emléknapján ítélik
oda egy olyan egyházi személy számára, aki a kommunista diktatúra évtizedeiben hű
maradt hitéhez, magyarságához. A díjátadáson, amelyet február 28-án Budapesten, az
Egyetemi-templomban rendeztek, részt vett Erdő Péter bíboros, az MKPK elnöke, Ternyák
Csaba egri érsek és Spányi Antal székesfehérvári püspök.
Köszöntő beszédében Simicskó István KDNP-s országgyűlési képviselő arra emlékeztetett, a kommunista diktatúra fő célpontjai az egyházak voltak, mert a kommunisták
az emberek lelkét akarták megtörni. „A kommunista egyházüldözés évtizedei a magyar
társadalom erkölcsi magatartásában súlyos sebeket és felmérhetetlen pusztulást hagytak
maguk után. A rendszerváltás óta eltelt 18 év nem hozta meg a gyógyulást, még ma sem
látszik az erkölcsi megújulás tiszta, egészséges sarjadása” – fogalmazott Simicskó István.
A Hit pajzsa díjat Horváth Béla volt kisgazda országgyűlési képviselő, valamint a nemrégiben elhunyt Gyurkovics Tibor író alapította. Az ünnepi laudációt dr. Bolberitz Pál
teológiaprofesszor, a díj első, 2002-ben kitüntetettje mondta.
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Bolberitz Pál

Köszönjük tanúságtételét
Kedves egybegyűltek, kedves barátaim!
Kevesen tudják Magyarországon, hogy hol van Köröm
község, ahol plébános főtisztelendő Kuklay Antal, egri főegyházmegyés áldozópap. Ez
az észak-magyarországi kis falu korábban nevezetes volt pálos rendi vendégfogadójáról,
ahol ma a plébánia van. De ki
is valójában Kuklay Antal, aki
az idén a Hit pajzsa kitüntetést itt átveszi?
Kuklay atya 1956 őszén a Mádl Dalma adta át a kitüntetést
budapesti Központi Papnevelő Intézet növendéke volt, és a hittudományi kar – akkor Hittudományi Akadémiának
nevezték – hatodéves, már fölszentelt papja, hallgatója. Tagja volt annak a csoportnak,
akik Mindszenty József bíboros, esztergomi érsek, hercegprímás parancsára lefoglalták
az egyházat üldöző Állami Egyházügyi Hivatal papi káderanyagát tartalmazó irattárát.
Igazi bűne a kommunista állam szemében az volt, hogy megszervezte a vidéki lakosság
tájékoztatását az 1956-os forradalom és szabadságharc igaz történetéről. Hat évig kellett ezért fegyházbüntetést szenvednie. Szabadulása után is „pártunk és kormányunk”
rajta tartotta óvó tekintetét. Rendőri felügyelet, lelkipásztori munkától való eltiltás,
folytonos zaklatás jelzi ifjúkorának útját. Ám ő nem csüggedt, nem végzett úgynevezett
pályamódosítást. Úgy tűnik, jelszava volt: „ahogy lehet”. Érdeklődésének megfelelően
próbálta összegyűjteni a vidéken kallódó egyházi kulturális emlékeket. Buzgólkodása
nyomán Sárospatakon egyházi gyűjtemény jött létre. Óvta, őrizte, gondozta a katolikus
múltat, mert tudta, hogy aki a múltat nem ismeri, a jövőt nem érdemli.
Az állami kegy megengedte, hogy ismeretlen, eldugott helyen legyen lelkipásztor. Ám
ő Köröm községet is országos hírű szellemi központtá varázsolta, miközben egyszerű
híveinek is odaadó lelkipásztora lett. Szerencsés körülmények kapcsán elvégezhette az
egyetemen a művészettörténet szakot, s ezután, mint egyházi művészettörténeti szakíró gazdagította ezt az elhanyagolt tudományterületet. Közben országos hírnévre tett
szert, mint Pilinszky János katolikus költő szakavatott ismerője. Kuklay atya példája
erősítsen: aki a lelkiismerete szerint cselekszik, helyesen cselekszik. Nem az az érdekes,
hogy hol vagyok, hanem az, hogy ki vagyok és milyen ember. Mindenhol és min2009/2. (18. szám)
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den helyzetben föl lehet ismerni Isten reánk vonatkozó
akaratát. S ha aszerint is élek, akkor bárhová sodor az
élet, boldog ember lehetek. Ez a boldogság sugárzik
Kuklay atya egész lényéből. Köszönjük tanúságtételét,
és gratulálunk a rangos kitüntetéshez.
Most, napirenden kívül egy anekdotaszerű történetet mondok el, rövid tanulsággal, amit nem Kuklay
atyától, hanem cellatársától hallottam, a már elhunyt
báró Atzél Endrétől, aki a csángók híres segítője, Bandi bácsija volt. Egy alkalommal együtt voltak a cellában, ami meglehetősen keskeny volt, de eléggé magas.
Az egyik fegyőr nem kifejezetten jóindulattal kezelte
a két ﬁatalembert, akik mind a ketten ’56 miatt töltötték ott börtönbüntetésüket. Egy alkalommal ez a
két ﬁatal rab egy zseniális ötlettel próbálta megtréfálni
ezt a fegyőrt. Mindketten terpeszállásban felmásztak
a falra, és amikor benézett a fegyőr, nem látott senkit a cellában. Ez egy börtönben igen nagy botrány.
A Hit pajzsa
Odahívatta a börtönparancsnokot, az összes vezetőt,
és amikor azok benyitottak, a két rab vigyázzállásban
várta őket a cellában. Nem tartom valószínűnek, hogy a fegyőrt megdicsérték volna
az elöljárói, de a tanulság ebből az, hogy a legnehezebb helyzetben az ember őrizze
meg a humorérzékét, a vidámságát, mert ez nagyon sok nehézségen átsegíti.
Kívánom Kuklay atyának, hogy ezt a lelki vidámságot továbbra is őrizze, és sugározza felénk.
A laudáció után Mádl Dalma asszony adta át a Parma ﬁdei – Hit pajzsa kitüntetést
Kuklay atyának. A kitüntetés mellé járó oklevél szövege a következő: A kommunizmus
áldozatainak emléknapja alkalmával a Parma ﬁdei, azaz a Hit pajzsa díj 2009. évi kitüntetettje Kuklay Antal atya. Életútja, hitvallása, magyarságtudata méltóvá tették, hogy
ezt a kitüntetést viselje.
A kitüntetés átadása után a Központi Szeminárium jelenlegi hallgatói közül Fülep
Dániel, az Egri Főegyházmegye harmadéves kispapja köszöntötte az ünnepeltet.

Fülep Dániel

„…hogy mi is az igaz úton járhassunk”
Nagy öröm és megtiszteltetés számomra, hogy a Központi Szeminárium jelenlegi
növendékpapsága nevében, az Egri Főegyházmegye kispapjaként, szeretettel és tisztelettel köszönthetem Kuklay Antal atyát a Parma ﬁdei – Hit pajzsa díjátadó ünnepségén. A megtiszteltetés érzése tölt el, és megilletődve állok itt, hiszen olyan ember-
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hez szólhatok, aki számomra élő példa, akiben a szeminárium minden növendéke,
és minden keresztény magyar ember méltán tisztelheti a nagy elődöt, aki példájával
előttünk magasodik, jelezve számunkra a helyes utat.
E ház, a Seminarium Centrale a kommunista diktatúra idején termette a szenteket.
A vértanú püspök, Gojdics Péter Pál, akit Isten szolgája, II. János Pál pápa 2001-ben
avatott boldoggá, e házban készült a papi hivatásra. Csakúgy növendék volt itt Brenner
János áldozópap is, akit 1957-ben gyilkoltak meg különös kegyetlenséggel, 32 késszúrással Rábekethely faluszéli erdejében, s akinek a boldoggá avatása (a római szakaszához
érve) folyamatban van. De már kevesebben tudják, hogy a Központi Szemináriumnak
még legalább 10 hajdani növendéke van, akiknek a boldoggáavatási peréhez szükséges
iratok összeállítása zajlik napjainkban, s akik a keresztény hitük hősies fokú megvallásával a kommunista diktatúra áldozataivá és vértanúivá váltak! Gondolok itt arra a hét
görög katolikus áldozópapra, akik a Központi Szeminárium növendékei voltak, s papi
szolgálatukban vérük ontásáig álltak helyt, s ma a „kárpátaljai vértanúk” között tartjuk
őket számon! S kiemelten gondolok Chira Sándor titkos püspökre, akit feltehetőleg
a szintén boldoggáavatásra váró Orosz Péterrel együtt szentelt fel titokban Boldog
Romzsa Tódor, Kárpátalja (ungvári) görög katolikus főpásztora. A vértanúvá vált szentelő, Romzsa Tódor után a titokban felszentelt Chira Sándor is a KGB karmai közé
került, majd 25 év szabadságvesztésre és vagyonelkobzásra ítélték szovjetellenes agitáció
és propaganda okán. 1949 és 1956 között megjárta a szibériai lágerek poklát, majd
’57-es ismételt letartóztatását követően száműzték Ukrajna területéről. 1983. május
23-án karagandai száműzetésben halt meg a lágerben szerzett tüdőbetegségben. Másik
vértanúnk Scheﬄer János, szatmári püspök. Több új plébániát, templomot építtetett,
visszaállította a szatmári római katolikus tanítóképzőt. 1950-ben Körösbányára internálták, onnan a jilavai börtönbe vitték, ahol 1952-ben meghalt. Imádkozunk továbbá
Isten szolgája, Bogdánﬀy Szilárd nagyváradi püspök boldoggá avatásáért, aki szintén
növendéke volt e háznak, s akit a román kommunizmus véres ökle, a Securitate tartóztatott le. A tudós főpap négy évet töltött az ország legnehezebb börtöneiben és a Capul
Midia-i haláltáborban. Rabságát teljes méltósággal és hősiesen viselte, miközben rabtársainak szeretete és vigasztalása volt egyetlen gondja. 12 évi kényszermunkára ítélték.
Tüdőgyulladást kapott. A börtönorvos nem adott neki gyógyszert. „Nem kár érte, ha
meghal, a nép gyilkosa” – mondták rabtartói. Bogdánﬀy Szilárd püspök 1953. október
2-án halt meg Nagyenyed börtönében.
A szovjet hatalom ördögi gépezete rendíthetetlen hittel és hazaszeretettel találta
szembe magát a Központi Szeminárium 1956-os nemzedékében is. S e dicső sorban
találjuk a szeretett ünnepeltet, Kuklay Antal atyát, az Egri Főegyházmegye áldozópapját, aki több társával együtt kiemelkedő életpéldával mutatta meg számunkra „az
áldozatvállalás magasztosságát”. Kuklay Antal atya az 1956-os forradalom és szabadságharc idején, és az azt követő megtorlásban, majd a kommunizmus évtizedei alatt
hősies helytállásról tett előttünk bizonyságot.
Mint emlékezetes, a forradalom kitörésének napjaiban a Központi Szemináriumban
a szokásos éves lelkigyakorlat zajlott, melyet a szeminárium elöljárósága a drámai ese2009/2. (18. szám)
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mények ellenére sem szakított meg. Október 27-én, amint véget ért a teljes silentium,
és lehetővé vált a tájékozódás, Antal atyáék azonnal híreket szereztek, s a hatodéves, már
áldozópap Antal atya és négy felszentelt társa (Marcheschi Károly, Mézner Ferenc,Varjú
Imre, Zöldi Sándor) úgy határoztak, hogy azonnal a kórházakba sietnek a sebesültek
lelkipásztori ellátására. Október 29-étől pedig már kettesével járva végezték a szemináriumi növendékek a sebesültek összeírását, amellyel a Vöröskereszten keresztül a szeretteiket kereső hozzátartozókat is igyekeztek felkutatni. Október 29-én Szabó János jezsuita
kezdeményezésére röpiratot szerkesztettek, melyben többek között Mindszenty bíboros
és a bebörtönzött papok szabadon bocsátását, a Rákosi-rendszer egyházellenes bűneinek megszüntetését és a szerzetesrendek visszaállítását követelték. Mindnyájan örömmel
olvasták Isten szolgája XII. Pius pápa október 28-án kibocsátott „Luctuosissimi eventus”
kezdetű enciklikáját, melyet kiemelten címzett nekünk, magyaroknak. A szent életű pápa
október végén (31-én) Mindszenty bíboroshoz írott távirata („Eodem paterno animo”),
valamint az ’56. november 1-én („Laetamur admodum”) és 5-én („Datis nuperrime”) írott,
a forradalmi eseményekben is aggódva irányt mutató további két enciklikája, ahogy
eljuthattak a szemináriumba, szintén bátorítólag hatottak a növendékekre. Október
végétől november 7-ig a szeminaristák segédkeztek a Pázmány Egyetem 1950-ben államosított korábbi, majd ELTE Jogi Karrá vált épületében meghúzódó forradalmárok étkeztetésében (akik részére a szeminárium konyhája főzött ételt). November 4-én Kuklay
Antal atya és Zöldi Sándor segített az akkorra már harckocsikkal körülzárt ELTE Jogi
Kar épületében rekedt nemzetőrök szöktetésében. Antal atya szándékosan nyitva hagyta a kripta vasajtaját, hogy a szomszédos épületből a kőfalon átmászva a menekülők
a szemináriumba jussanak. A sekrestyében Antal atyáék reverendákat készítettek elő,
melyekbe a forradalmárok belebújtak, s a még lezáratlan Papnövelde utcán át feltűnés
nélkül elmenekülhettek. Sokan menekültek meg így a biztosnak tűnő haláltól.
Antal atyáék érzékenyen kísérték végig az eseményeket. Figyelmük kiterjedt az
Állami Egyházügyi Hivatal irattárára is, melynek ügyében Marosfalvi László kispap
november 2-án személyesen felkereste a nem sokkal előtte felsőpetényi fogságából
kiszabadított, s immár a Várban levő Mindszenty bíborost. A prímás azonnal felfogta a helyzet jelentőségét, és máris intézkedett. Felvette a kapcsolatot Tildy Zoltánnal, aki Maléter Pál által megszervezte az irattár lefoglalásának katonai biztosítását.
Mindszenty ezután a titkárát, az önként vállalkozó Turchányi Egont bízta meg az ÁEH
irattára megmentésének a megszervezésével. Így ment aztán (másnap, november 3-án)
a Szent István-bazilika káplánja, Németh János, valamint 3 kispap a Központiból az
ÁEH (Pasaréti úton levő) épületéhez, hogy segédkezzen az iratok csomagolásában:
Vigh Szabolcs, Marosfalvi László és Kuklay Antal atya.
E napokban készült el a „Kedves Barátom!” című körlevél is, melyet Kuklay Antal atya állított össze két társával (Varjú Imrével és Marcheschi Károllyal), melyben
Mindszenty bíboros november 3-i beszédét, XII. Pius pápa forradalommal kapcsolatos megnyilatkozásait, valamint a személyes élményeiket rögzítették. A vaskos iratot
hozzávetőlegesen 150 példányban stencilgéppel sokszorosították, majd kiküldték szerte az ország különböző plébániáira.
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A megtorlás 1957 májusában, Szikszón tartóztatta le Kuklay Antal atyát, és azonnal
az ávo központi börtönébe, a Fő utcára, majd a Markó utcába vitték. A kihallgatások
során kimondták ellene a vádpontokat: Kuklay Antal atya részt vett az ÁEH kifosztásában, az ellenforradalmárok szöktetésével segítette a felelősségrevonásuk elkerülését. A
nyomozás természetesen felderítette a röpiratot is, amelynek szerzői között szintén ott
volt Antal atya. A „Turchányi Egon és társai” címen futó koncepciós perben több mint
tíz kispapot és több laikus Krisztus-hívőt ítéltek el. Turchányi Egon életfogytiglant
kapott, Kuklay Antalt 10 év börtönbüntetésre ítélték. ’63-ban, hat év és néhány hónap
(nagyobbrészt Márianosztrán letöltött) raboskodást kétéves rendőri felügyelet, s a papi
szolgálattól, nyilvános misézéstől és hitoktatástól való, sok esztendőn át tartó – a
szabadulástól számítva 10 évig húzódó – eltiltás követett. Ezeket az éveket Antal atya
nagy béketűrésben, de mindvégig rendíthetetlen hittel élte végig, mindig azt keresve,
mit kíván tőle az Úr. Megalázottsága idején is szakadatlanul szolgálta és legjobb tudása
szerint segítette katolikus egyházát és Isten magyar népét. Börtönéveit és a hányattatásban töltött esztendőket egyaránt felhasználta önképzésre, elmélyült tanulmányait
a muzeológia, a könyvtárosság, a régészet és a művészettörténet terén azonban sosem
választotta el életének megszentelésétől, a szolgáló szeretet törekvésétől.
Az Egri Főegyházmegye és az egész Magyar Katolikus Egyház számára pótolhatatlan értékmentését, a Sárospataki Római Katolikus Egyházi Gyűjtemény létrehozását,
valamint a sárospataki katolikus templommal kapcsolatos feltáró munkát, Árpád-házi
Szent Erzsébet pataki születésének a kutatását, majd Pilinszky Jánossal és költészetével
való lelki barátságát, a Kráter peremén címmel írott, közismert könyvének összeállítását, s minden munkáját folyamatosan az alázat jellemezte, és kimondatlanul is a
rejtekben végzett, de Istentől megáldott munka gyümölcsöző voltának a mély hite és
nyugalma hatotta át. Így folytatódott ez akkor is, amikor oly hosszú idő után az ÁEH
engedélyével Köröm községbe kerülhetett lelkipásztornak (1973-ban). Arra számítottak, hogy ezzel eltávolítják a keresztény értelmiség és a ﬁatalok közeléből, s ellehetetlenítik. De Antal atya az érkezésekor romokban heverő körömi plébánia közösségét
és javait nemcsak megmentette a pusztulástól, de virágba is borította. Talán nem
túlzás azt mondani, hogy Köröm, Tóni atyánk által, szellemi-lelki központtá vált,
ahová messze földről, a Dunántúlról éppúgy érkeznek vendégek, mint a Felvidékről,
Erdélyből és Kárpátaljáról. Egyetemi professzorok, ﬁatalok sokasága fordul meg ott
mindmáig, keresve a körömi lelki-szellemi oázis nyugalmát, Antal atya bölcsességét, a
körömi „sziget” építő csöndjét és illusztris társaságát. A körömi plébánián és ﬁliáiban
otthonra és a lelki-szellemi növekedés talajára lelnek a helyi cigány gyermekek, az
egyházközség ﬁatal és idős tagjai, az éppen nyári táborhelyet kereső értelmi sérültek,
vakok és gyengénlátók éppúgy, mint a távolabbról érkező vendégek sokasága, kik
mindnyájan Tóni atya lelki gyermekeinek szeretnék tudni magukat.
2006. október 23-án ünnepeltük a forradalom 50. évfordulóját. Az ünnepi szentmisén
koncelebráltak a hajdani ’56-os papok. A szentmisét követően a szeminárium bejáratánál emléktáblát avattunk az ’56-os kispapok tiszteletéül, hősies helytállásuk emlékezetére. A beszédet Kuklay Antal atya mondta, s ő leplezte le a bronztáblát. A félévszáza2009/2. (18. szám)
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dos megemlékezésünk sajátos hangulatban telt: helikopterek szakadatlan dübörgése,
szirénázó rendőrautók visítása tört be a templomba. Az agapét követően az idős atyákat
nem is engedhettük ki az utcára. A Papnövelde utcába menekülő, rohamrendőrök által
üldözött megemlékezők közül volt, aki a portánknál keresett és kapott menedéket. Mi,
kispapok az ablakból láttuk, amint a Papnövelde utcában autóval üldöztek egy csapat
menekülő ﬁatalt. Az egyiket utol is érték. A kocsiból kipattant három állig páncélozott
rohamosztagos, és ütlegelni kezdte az áldozatot. A borzalmas látványra egyikünk kikiabált, hogy azonnal hagyják abba, melyre az egyik páncélos rögvest könnygázt fújt be a
szeminárium ablakán. A rendőrség által szétvert 50. évfordulón így számunkra is megidéződött valami abból a gonosz szellemből, amely nem tudta legyőzni az 56-os hősöket, és Antal atyát sem. Tanulságos, hogy a bálványimádók ma is az Igazság Lelkének
elnémításán fáradoznak. Vesztükre egyet nem vesznek számításba: Isten hatalmasabb,
és a mi Urunk, Jézus Krisztus a történelem királya és ura.
Kuklay Antal atya életével és példájával tanúságot tesz Szent Pál szaváról, aki hirdeti, hogy az Istent szeretőknek minden a javukra válik (vö. Róm 8,28). Krisztus az élet
ura, aki legyőzte a halált, és aki az Ő követségében jár, az Úr végső győzelmét hirdeti,
hogy „Isten legyen minden mindenben” (vö. 1Kor 15,28). A Központi Papnevelő Intézet
növendékei és a magam nevében szeretettel és nagy tisztelettel mondok köszönetet
Isten magyar népe szolgájának! Kuklay Antal atya, oltalmazza továbbra is a Szent
Szűz, Magyarország Királynője, s kérem Antal atya imádságát érettünk, kispapokért,
és minden magyar emberért, hogy mi is az igaz úton járhassunk, melyet példájával nekünk megmutatott, katolikus keresztény hitünkben és magyarságunkban rendületlenül kitartva, alázatos hűségben Istenhez, Anyaszentegyházunkhoz és nemzetünkhöz!
További köszöntések után az ünnepelt válaszolt a méltatásokra.

Kuklay Antal

Őrizzük Krisztus kincseit
Amikor meghallottam ezt a zavarba ejtően megtisztelő címet, akkor elővettem
a Finály latin szótárt, fölütöttem a parma szónál, és alatta találtam a következőt:
parmularius – a pontifex parmát viselő szolgája.
A pontifex római főpap, szó szerint hídverő. Az ő feladata, hogy hidat verjen a
földiek és az égiek között. De ez a parma, ez a pajzs, amit a szolgája vitt, jelzi, hogy
neki feladata volt elhárítani a várost, Róma népét fenyegető veszélyeket. Így lett tehát
a parma a pontifex logója. De nem csak szimbolikus volt ez az elhárítás, ez a védelem.
A római papok feladata volt, hogy azon kívül, hogy őrizték az istenszobrot őrző templomot, őrizték a templom belső kamráját, az ablaktalan helyiséget, amit csak belülről
lehetett megközelíteni. Ezt mindig zárva tartották, innen mondhatjuk a görög szó
nyomán: müein – becsukni, bezárni, hogy ez volt a müszterion. Itt őrizték a templomnak a kincseit, a felajánlott adományokat, továbbá a polgároknak az értékeit. A görög
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kereskedő, hogyha elindult egy távoli útra, az arany- és ezüstkincseit ott helyezte el
valamelyik templomban. S ez volt a müszterion. Tehát a bezárt kincs. Nekünk, a főpap
szolgáinak az a feladatunk, hogy őrizzük Krisztusnak a kincseit. Mik ezek a kincsek? A
valóság, az igazság, a jóság, a szépség és a szentség. Őrizzük minden fenyegetés ellen.
S mi ez a fenyegetés a mi időnkben, és minden időben? A nihilnek a fenyegetése, a
kételynek, a szkepszisnek, a cinizmusnak, a nihilizmusnak a fenyegetése, amellyel
szemben föl kell tartanunk Krisztusnak a pajzsát. Őriznünk kell a valóságot. Azt a
valóságot, amely csak a kegyelem teljességében tárul föl. Őriznünk kell a jóságot.
Őriznünk kell a szépséget, az igazságot és a szentséget. S ezek ott vannak a bezárt szentélyben, a müszterionban. Mert csak az adja meg a teljességét az értékeinknek, ezeknek
az alapvető értékeknek, hogyha megvan a kapcsolatuk a feljebbvalóval, a teljességgel,
az égivel, a láthatatlannal, ahogy a modern ﬁzikusok már tudják, hogy a valóságnak, a
ﬁzikai valóságnak a nagyobbik része a műszereik számára láthatatlan, sötét anyag. Aki
az emberi létnek a teljességét meg akarja sejteni, átélni, az tudja, hogy ehhez kevés a
ráció, ennél többre van szükség. Ahogy a világegyetem nagyobbik része sötét anyag,
úgy az emberi létnek a nagyobb része a világos, de láthatatlan kegyelem. Ezt kell, hogy
őrizzük az alvilág hatalmaival szemben.
S ahogyan a görög kereskedők számára ez a pajzs biztos védelmet jelentett a kincsek, a megfogható kincsek számára, ugyanúgy kell, hogy védelmet jelentsen a mi
hitünk a mindennapi életünknek, tehát a valóságnak, a földi valóságnak, földi igazságnak, földi szépségnek, földi jóságnak, és az emberi értelemmel is fölfogható szentségnek a védelmében. Mi ellen? A pénzvilág, a hírvilág és az alvilág összefonott támadásával szemben, amely ellen ha nem védekezünk, akkor hiába van az alkotmány
által biztosított szabadság. Hiába van a parlament, hiába van a bíróság, hiába van a
minisztérium, mert tehetetlen a korrupció, az alvilág ellen. Így fonódik össze számunkra az emberi létünk alapvető értékeinek védelme: az igazság, a jóság, a szépség,
a szentség, a valóság teljességeiben.
És ez a védelem a müsztérionban történik, a zárt, ablaktalan, sötét helyiségben.
Mert ott őrzik a kincseket. S ez a müszterion bizony a testi fogyatékosság és hiány,
a szegénység, a magány, az öregség, a betegség és a halál. Ezt vállalta Krisztus, és azt
mondta, „aki utánam akar jönni” (vö. Lk 9,23), és be akar jönni a szentélybe, meg
akarja találni a rejtett kincset, az „kövessen engem”. Ebben kristályosodik ki, olvad
ki a hitnek az aranya, és ez vár mindnyájunkra. Erre hív bennünket Krisztus: „gyertek utánam”.
S akkor föltárulnak az értékek, akkor is, ha „Nem föld a föld. / Nem szám a szám. /
Nem betű a betű. / Nem mondat a mondat. // Isten az Isten. / Virág a virág. / Daganat
a daganat. / Tél a tél. / Gyűjtőtábor a körülhatárolt / bizonytalan formájú terület.” (Pilinszky János: Költemény) A bezárt müszterion, az ablaktalan helyiség, ahol ott őrzik
a kincseket.
Köszönöm szépen ezt a nagy-nagy megtiszteltetést, köszönöm, hogy meghallgattak!
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Köszöntő a Kartal Ernő-emlékhangversenyen
Főtisztelendő Urak! Kedves Védnöktársak!
Hölgyeim és Uraim!
Fölkérést kaptam, hogy ezen az estén, fővédnökként köszöntsem nagyrabecsült
mindnyájukat.
A minorita rend Miskolc történetétől elválaszthatatlan temploma megújulásának
indulását, anyagiakban szolgáló hangversenyt rendez. Egyben emlékezünk a rendszerváltás után ebben a templomban Isten népe szolgálatában élt, halt dr. Kartal Ernőre, aki az idén lenne 80 éves. Ernő atyának szeminaristatársa voltam Budapesten,
az ötvenes évek első felének, ma már hihetetlennek tűnő, háború örökségét is viselő,
veszélyes sztálinista években. Utána messze voltunk egymástól, de tudtunk egymásról.
1987-ben egri érsekké neveztek ki, munkatársak lettünk. Ő akkor az Egri Hittudományi Főiskola és Érseki Papnevelő Intézet rektora volt. Majd a lehetőség megnyílásával,
mint eddig a minorita rend klandesztin tagja, ennek a templomnak plébánosa, majd
tartományfőnök, és magára ﬁgyelmet fölhívó közismert papja lett Miskolcnak. Itt
zárta, számomra megkívánt módon, Istennek adott földi életét.

A Cardinal Mindszenty kórus
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Pitti Katalin énekművész

Fülep Márk fuvolaművész

Valószínűleg, tisztelt mindnyájan ismerik posthumus írását: Mit ér/ír az ember, ha
magyar, katolikus és pap? Az írás összefoglalása is lehetne az életszemléletéhez és hivatásához hűséges katolikus magyar pap örökségének.
Ma úgy idézem, mint üzenetet a másik világból.
Hölgyeim és Uraim! Nagy többségünkben, talán mind itt születtünk ezen a tájon.
Ez a szülőföldünk és hazánk. Ne vitassuk, hogy máshol ennél jobban vagy rosszabbul is
élhetnénk. Mégis biztos, hogy minden máshol csak idegenek lehetnénk. Itt vagyunk
itthon. Itt kell bizonyítanunk, hogy magyarként mi másoknál nem alábbvaló módon
megbecsüljük ezt a földet és ezt a népet, mely anyanyelvünket beszéli.
Itt kaptuk az életet, annak kibontakozását, kultúráját. Itt kell tovább építenünk
az örökséget. Képzelhetjük, hogy talán van jobb, modern alap ennek a föladatnak
teljesítésére. Az 1000 éves európai magyar múlt nem cserélhető. Vagy tovább építjük,
vagy vele veszünk.
Ezért őrizzük meg a múlt alkotásait anyagiakban és szellemiekben. Még súlyosabb
felelősség hárul ránk, hogy nálunk értékesebb, a népek nagy családjában versenyképes
nemzedéket állítsunk a magunk helyébe.
Európa, akár tetszik akár nem, túl a népvándorlás népeinek genetikai alapján, a
hellén-római műveltséget kolostoraiban átmentő keresztény alapokra épül. Ehhez a
krisztusi evangélium adott erőt. Ez az erő azokból a templomokból áradt az itt egymást váltó nemzedékekre, melyek pótolhatatlan műkincsei és szellemi erőforrásai ma
is a jövőnek. Köztük ez a templom is. Csak az marad meg, ami erre épül. Az evolúciónak emberre bízott záró fázisában csak az emberért élő társadalom lehet építője. Úgy
is, hogy elég gyereket világra hozó család, úgy is, mint kiművelt emberfőt formáló
közoktatás és mindennek értéket adó keresztény erkölcsiség.
Ennek volt élő és író munkatársa dr. Kartal Ernő, és én is szeretnék lenni, mint egész
életét Istennek adó papja a katolikus egyháznak.
Ehhez szeretnénk megőrizni ezt az istenházát. A XX. század viszontagságai megviselték
2009/2. (18. szám)
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A Fráter György Katolikus Gimnázium kórusa
állagát, igényes szépségét. Egy gazdasági világválság napjaiban fenyeget immár veszélyes
romlása. Magam részéről már nem sokat tehetek. Szavatosságom lejárt. Hajdani Európát járó utazásaimnak vége. Itthon rám is vonatkozik a mondás: hívatlan prókátornak
ajtó mögött a helye. Mást nem tehetek, mint ezzel a néhány szóval, a magyar, katolikus,
pap Kartal Ernő másvilági megbízásából próbálom ébreszteni hallgatóim lelkiismeretét.
Kívánom, teljék kedvük a mai hangversenyben és a személyes büdzséből jusson valami a templom renoválására.

Barsi Balázs atya levele
a Kartal Ernő atya tiszteletére rendezett jótékonysági koncert alkalmából
Főtisztelendő Tartományfőnök Atya!
Szent Ferenc Atyánkban Szeretett Minorita Testvéreim!
Kedves Hívek!
Tisztelt Ünneplő Közönség!
Kedves Művész Testvérek, akik hangversennyel örvendeztetitek meg Isten népét!
Isten egyháza egyetlen nagy család a Szentlélekben: nemcsak a legalapvetőbb vonatkozásra, a Szentháromság egy Istennel való kapcsolatra kaptunk meghívást a hit és
kereszténység által, hanem ezáltal új minőségű testvéri kapcsolatokra is.
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Kitüntető és boldogító az a testvéri szeretet, amellyel Ernő atya viseltetett irántam.
Mint ennek a templomnak még világi papi státusban lévő plébánosa, ifjúsági lelkigyakorlatokra hívott meg, majd, mint az Egri Papnevelő Intézet rektora a kispapokhoz,
majd mint minorita tartományfőnök ő maga is idejött Sümegre elcsendesedni, és
testvéreit is ide küldte lelkigyakorlatra.
Benne a hit emberét ismertem meg és a legszebb erénynek, a szelídségnek a példaképét.
Sokan úgy látjuk, hogy nélküle ma a magyar minorita provincia nem létezne. Egy
láncszem volt a 800 éves ferences rend történetében. Óriási feladat, amelynek csak a
súlyát és felelősségét érezte: mi viszont az ő halála után látjuk ennek a csendes ragyogását és dicsőségét.
Ezt tanuljuk meg tőle, ezt kérjük imádságunkban, imádkozzon értünk, hogy mi is
láncszemek lehessünk Isten hatalmas élettervében, amely az első embertől az utolsó
napig tart, amikor Krisztus eljön nagy dicsőségben ítélni élőket és holtakat.
Ma éppen ezt a láncszemhivatást vetik el sokan: a házasságban azok, akik visszautasítva minden szeretetből vállalt kereszthordozást kitörnek a családból, házasságtörést
követnek el, elszakítva a láncszemet, amelyet Isten megáldott, és elvetik ezt a fönséges
hivatást mindazok a papok és szerzetesek, akik elhagyják a hivatásukat.
Ahogy a hangok egymásutánja adja a zenét, amikor minden hang a helyén van
(ezt pár perc múlva élvezni fogjuk), milyen szép lenne, ha mindegyikünk úgy lenne
és maradna a helyén Jézus Krisztusban, ahogy ezt Ernő atya tette, és a hozzá hasonló
hűségesek, akkor megsejtenénk valamit a paradicsomi állapot harmóniájából és az
eljövendő örök élet szépségéből.
Paul Claudel írja: „Milyen szép lenne, ha minden ember valóban tudatában lenne
annak, amit együtt cselekszenek Isten színe előtt, aki ﬁgyelmesen nézi őket. Ha átélnék
a jelentőségét a segítségnek, amelyet egymásnak nyújtanak, a szertartásnak, amelyben
résztvesznek, a mérhetetlen felajánlásnak, amely akkor megy végbe, amikor szemüket fölemelik az égre, a gyönyörűséges közösségnek, amelyet alkotnak!
Ha az emberek egy kicsit jobban átélnék azt, amit mindannyian egyszerre tesznek az
adott pillanatban, az lenne az érzésük, mintha templomban lennének, s nem maradnának ki a kórusból. De szép lenne, ha mind szeretnék egymást, anélkül, hogy tudnák, s
mennyivel szebb, ha tudnák, s tudatosan cselekednének! Ettől kezdve semmi nem lenne
profán. Minden szent lenne. Minden Istennek lenne szentelve.”
(Paul Claudel: Converstions dans le loir et Chev. 102. oldal).
A szentmise ebbe vezet be minket. Ezt kóstoltatja meg velünk. Az orgona hangja,
harmóniái, az éneklő egyház, miközben Krisztus megjelenik az oltáron, a világ átalakításának misztériumába vezet be, amelynek végső állapotát maga a Szentírás így
jellemzi: „akkor majd Isten lesz minden mindenben”. Amen.
(A jótékonysági koncertet március 12-én tartották a Minorita-templomban)
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Jövőnk: a kisemberek koalíciója
HÚSZÉVES KÉSZJUBILEUM
Fontos év számunkra ez az esztendő – miközben a haza számára mélypont felé sülylyedő válság –, ünnep és feladat. Az elmúlt években stratégiát készítettünk a Keresztény Értelmiségiek Szövetségéről. Ennek a tanulságait összefoglaltuk most, a jubileumi évben. 1989 az alakulás éve, és 2009 a huszadik, jubileumi év. Azért is fontos ez
számunkra, mert vállalható múltja van a KÉSZ-nek, olyan múltja, amelyik egységes,
az időt, a teret, a szellemiséget és a lelkiséget tekintve is. Semmilyen próbálkozással
nem lehetett a KÉSZ-t szétverni, egységes maradt, két évtizeden át. Jól tudjuk az
elmúlt két évtized történetét, hány szervezet, akár egyházi, vagy társadalmi, politikai
szervezet vált áldozatává az ellenséges törekvéseknek.
Szeretném megmutatni a KÉSZ helyi csoportjait, az elrendezésüket, nagyjából
lefedi az egész országot e csoportok sokasága, 84 helyi csoportunk van az idei esztendőre. Ezek között 76 van, amelyek jól működnek. Vannak persze úgynevezett
alvó csoportok is, de a 76 helyi csoport a maga környezetében megkerülhetetlen
egyházi és társadalmi tényezővé vált. Ilyenformán ma is a legnagyobb keresztény

A KÉSZ helyi csoportjai
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civil szervezet. Keresztény, egyházias
elkötelezettségű, de civil szervezetről
van szó, ami a jogi státusát is meghatározza.
Küldetésünk, küldetéstudatunk töretlen, tudjuk, hogy mi a feladatunk a
magyar valóságban. Ahogy alapító elnökünk, Csanád Béla professzor annak
idején elindította a KÉSZ-t, ma is azt
valljuk: „hogyan is hívhatják segítségül
azt, akiben nem hisznek, és hogyan
higgyenek abban, akiről nem hallottak, s hogyan halljanak hírnök nélkül?”
Mi vállaljuk ezt a hírnök szerepet, azt,
Dr. Osztie Zoltán
hogy a jó hírt elmondjuk, megjelenítjük és elsősorban éljük saját magunk,
és ez elvezethet mindenkit ahhoz, akiben hinnünk kell, és aki iránti bizalom a jövőnek is alapja.
Mi ösztönöz bennünket a küldetésünk teljesítésében? A hazaszeretet, ami a KÉSZ
számára mindig is kulcsfontosságú erő és cél volt. A haza védelme, fölemelése, szolgálata.
A fordulat évében, 1989-ben alapította Csanád Béla professzor úr, a gyakorlati teológia tanszék vezető professzora. Eredetileg Budapesten szellemi műhelyként indult
el, elsősorban orvosok, irodalmárok, művészek, teológusok voltak azok, akik előadásokat szerveztek, kiállításokat, hangversenyeket rendeztek, de hamar feltámadt az
igény, hogy vidéken is legyenek ilyen műhelyek, ne kelljen mindig Pestre jönniük az
érdeklődőknek. ’97-ben, alapító elnökünk halálakor körülbelül harminc helyi csoportunk volt már vidéken. 2000-ben, a jubileumi esztendőben két kongresszusunk is
volt, az egyik a Parlamentben, a másik pedig a Magyar Tudományos Akadémia székházában. A Parlamentben a jubileumi esztendőt nyitottuk meg a kongresszusunkkal,
majd lezártuk azt az Akadémia székházában.
2006 fontos dátuma a KÉSZ történetének, ekkor indult el az a bizonyos „Sárospataki folyamatnak” nevezett munka, amellyel stratégiát készítettünk. Felmértük a
szervezet irányát, arculatát, állapotát, erősségeinket, gyengeségeinket, ennek alapján
szépen kirajzolódott, hogy milyen típusú szervezet a KÉSZ, és újrafogalmazva céljainkat, az odavezető utat, illetve az eszközöket is megfogalmaztuk. Ez világos képet adott
számunkra, és szép eredménye volt ennek a munkának, ami mind a mai napig tart.
Meg tudtuk fogalmazni azokat a prioritásokat, elsőséget élvező programokat, melyek mellé személyeket, felelősöket tudtunk rendelni, akik ilyen formában egy-egy
területet vezetnek, képviselnek.
Ilyen például a társadalmi kapcsolatok területe. A válságnak ebben az idejében felerősödött a civil szférának az egységtörekvése. Az a keresés, amellyel megpróbálunk
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összekapaszkodni, mi, akik elkötelezettek vagyunk elsősorban a keresztény értékek és
a haza ügye iránt. Ezek a javarészt jobboldali társadalmi szervezetek egyre inkább keresik egymást. Érezzük, hogy az erőnk elszigetelten kevés, nem tudunk semmire sem
jutni, de ha összekapaszkodunk, a civil szférának nagyobb hangja, nyomásgyakorló
ereje lehet a politikusokra.
A politikában és a politikusokban csalódott az emberek sokasága, és ezért a civil
társadalom egyre jobban mozog. Szép és jó ez így, tudjuk, hogy egy egészséges
társadalom hatvan százalékban önszerveződő, és a civil szféra mozgásából strukturálódik, bontakozik. Mondok példákat, hogy milyen társadalmi szervezetekkel
vagyunk kapcsolatban. Ilyenek a diákszövetségek, a bencés, a piarista diákszövetség,
a Nagycsaládosok Országos Egyesülete, a Százak Tanácsa is. Örömmel mondom,
hogy az elmúlt hónapban ez a tanács a tagjai közé választott engem, nem az én
személyem miatt elsősorban, hanem a KÉSZ jelentőségét ismerte el ezzel. A Százak
Tanácsa a legmagasabb szellemi kvalitású tudósokból, értelmiségiekből álló grémium, igazán kitüntető a ﬁgyelmük, és az a visszajelzés, amellyel ilyen módon minket
is a tagjaik közé választottak.
Ahogy említettem, 2009-ben 84 helyi csoportunk működik, és azt látjuk, hogy
megkerülhetetlen társadalmi tényezővé lett a KÉSZ az országban. Küldöttgyűléseink az életünknek kiemelkedően szép alkalmai, nemcsak azért, mert gyümölcsöző
munka minden küldöttgyűlés, amelyet egy évben kétszer rendezünk meg, tavasszal
és ősszel (2005 tavaszán Miskolcon, 2006 őszén Sárospatakon rendeztünk küldöttgyűlést), hanem azért is, mert a KÉSZ lényegét segít átérezni, megtapasztalni. A
lényeg pedig az elkötelezett keresztény értelmiségi emberek szeretetközössége. Meggyőződésem, ha a KÉSZ semmi mást nem csinált volna, csak az ország 84 helységében elkötelezett, keresztény értelmiségiek szeretetközösségét megformálta, mérhetetlenül nagy szolgálatot tett a magyar társadalomnak. Természetesen ennél sokkal
több, amit vállalunk, megkeressük újra és újra a lehetséges és szükséges cselekvésnek
újabb módozatait.
Igyekeztem, hogy ne Budapest legyen a középpont, a közéletben sajnos Budapesten összpontosul minden, ilyenformán vízfejű ország Magyarország, beszédes az
elszólás, hogy „lemegyünk” vidékre. Én nem lejövök vidékre, hanem megtisztelve
érzem magam, hogy eljöhetek Miskolcra, Debrecenbe, Sopronba, vagy Zalaegerszegre. Tudjuk jól, hogy Budapest milyen mértékben romlott, dekadens, én személy
szerint is sokat szenvedek Budapest belvárosában az egyre inkább élhetetlenné váló
liberális, anarchiába fulladó fővárostól. Ez nem túlzás, én pesti ember vagyok, de
egyre jobban látom, hogy ellehetetlenül az élet minden szempontból Budapesten.
Ezért is tudatos az, hogy nem a fővárosban vannak a nagy rendezvényeink, így a
küldöttgyűlések sem.
Hét kongresszusunk volt, az utóbbi, tavaly ősszel a földtörvénnyel és a településfejlesztéssel foglalkozott. Komoly témái voltak minden kongresszusunknak, és
komoly személyek vállalták a védnökséget ezeken. Érdemes megnézni a témákat,
mutatja, hogy a KÉSZ rajta tartja a ﬁgyelmét a társadalmat érintő fontos kérdé-
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seken. 1991-ben az egészségügy és a szociális védőháló, a nevelésügy (Csanád Béla
professzor már akkor erre a témára irányította a ﬁgyelmet) volt a fő téma (Antall
József volt a védnök), két év múlva a közélet, továbbá az egyház és politika voltak a
témák. Még a professzor úr által irányított konferencia volt ez is. Nem mi voltunk
azok a későbbiek folyamán, akik átpolitizáltuk a KÉSZ-t. A szövetség, mint keresztény értelmiségi szerveződés igyekszik hatást gyakorolni a társadalomra, a közéletre
és a politikusokra. Nem átpolitizáljuk az egyházat és a keresztény életünket, hanem
fordítva, keresztény életünk hat a politikára, a politikusokra. Volt olyan paptestvérem, aki azt mondta, hogy ő nem vesz részt a KÉSZ életében, mert sokkal inkább
lelki ember, semhogy ilyen politikai szerepet vállaljon. Mondtam neki, értettem
a célzást, ez azt jelenti, hogy én nem vagyok lelki ember, mert vállalok ilyenfajta
politikai szereplést. Természetesen nem így van. A KÉSZ nem politikai szervezet,
főképpen nem pártpolitikai, de közéletiséget vállal. Ez azt jelenti, tudja, hogy a
társadalmi folyamatokra hatást kell gyakorolnia, és mindahhoz van mondanivalója,
ami az emberek életét befolyásolja.
Mi az a területe az egyéni és közösségi életünknek, amelyre nézve Jézusnak ne lenne
mondanivalója, s amit nekünk ne kellene képviselnünk? Van ilyen? Nyilvánvalóan
nincs. A KÉSZ pedig ezt a feladatot vállalja. Magyarságunk jövője izgatja szüntelenül.
A negyedik kongresszuson kezdtük meg és zártuk a jubileumi évet, ez volt a Parlamentben: 1100 év Európa szívében. Magyarország az én hazám – ez volt a jubileumi
évet lezáró ötödik kongresszus a Tudományos Akadémián. A kereszténység megújítja
a világot – a megújulás aktualitása 2004-ben, és a földtörvény, a településfejlesztés
témája tavaly, ahogy már mondottam.
Máriapócson volt egy jelentős konferenciánk, A keresztény értelmiség szerepe a társadalomban címmel, 2003-ban. Egyház és kommunikáció: már 2005-ben is felﬁgyeltünk, milyen nagy szerepe van ennek a kérdésnek. A Klébelsberg-emlékkonferenciát
születésének 130. évfordulóján rendeztük, majd a Mindszenty-emlékkonferencia következett Felsőpetényben, a fogvatartása színhelyén, 2006-ban, és végül a jubileumi
kongresszus: már előre jelzem, Esztergomban lesz majd 2009. szeptember első hétvégéjén. Azért választottuk ezt a várost a jubileumi konferencia székhelyének, mert
igyekeztünk olyan történelmi helyet választani, amelyik önmagában is jelzi a KÉSZnek a szellemiségét.
Zarándoklatainkról is beszélnünk kell, hogy látszódjék, nem csak politizálunk,
ahogy a vád ért minket, hanem imádkozunk a hazáért, és igazán keresztény lelki
életet, lelkiséget ápolunk magunkban. Nem sorolom fel, akik részt vettek rajtuk, szívesen emlékeznek ezekre a zarándoklatainkra. Az utolsó Mátraverebély-Szentkúton
volt, tavaly ősszel.
A KÉSZ fennállása 20. évfordulóján szellemi feladatainkról kell beszélni. Visszatekinteni a múltba, hiszen ahol jubileum van, ott meg kell állni. Mi volt az értelmiség
szerepe a rendszerváltáskor, és mi kell legyen ma? Az értelmiség szerepe, helye, mibenléte, amit mindig újra kell fogalmaznunk. Ki is az értelmiségi? Melyek a KÉSZ
értékei? Elgondolkodunk egy kicsit magunkról, de nyilvánvaló – és ezt nagy örömmel
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nyugtáztuk –, hogy a KÉSZ nem gittegylet, és így a jubileumi esztendőben sem csak
magunkkal akarunk foglalkozni. A gittegylet az a szint, amikor elvagyunk magunkban, és rágódunk azon, hogy mi legyen velünk, mi legyen a szervezettel. Ezen régesrégen túl vagyunk. A KÉSZ nem öncél, hanem kezdettől fogva eszköz, és szeretnénk
is, ha alkalmas eszköz maradna. Éppen ezért felvetettük a sorskérdéseket és a haza mai
kérdéseit is. Nemcsak visszatekintünk, hanem beszélünk azokról a kérdésekről, amelyek ma mindnyájunkat foglalkoztatnak, és persze a jövőbe is kell tekinteni.

Büszke vagyok erre a proﬁ graﬁkusok által tervezett jubileumi logóra, amelynek
a mottója: Jövőnk: a kisemberek koalíciója. Minden helyi csoporthoz eljuttattuk, és
az a kérésem, hogy a következő esztendőben minden helyi csoportban, minden
KÉSZ-programon jelenjen meg. Ez ad egyfajta egységes arculatot az összes helyi
csoportnak.
Mit jelent ez a mottó? Folyamatában fogalmazódott meg bennünk, ahogy dolgoztunk, és ahogy a tapasztalatot kaptuk a munkánk folyamán. Így fogalmazódott meg,
elsősorban a vidéki KÉSZ-csoportvezetők tapasztalata alapján. Először is jelenti azt,
hogy van jövőnk. Azért is szerepel első szóként a jövő. Van jövőnk, még akkor is, ha
tőlünk elvenni szándékoznak. Most olvastam éppen Somogyvári Gyulának az egyik
könyvét, az a címe: A Rajna ködbe vész. A török időkről szól, Buda visszavételének
harcairól. A könyvből kiderül, hogyan pusztult ki az ország abban az időben. De ott
voltak azok az emberek, akik bebújtak az Alföld nádasaiba, itt a maguk állattenyésztő
közössége megmaradt, és megmentették a hazát. Ez egy olyan szent maradék volt,
akik megmentették a nemzetet. Én is azt gondolom, hogy ma is lesz egy szent maradék, amelyik a lelki nádasokba bújva megőrzi a magyar karaktert, lelket, akaratot,
tehetséget. Ha változik a környezet, újra ki fog virágozni ez az ország.
Kopp Mária professzorasszony emlegeti gyakran, hogy a magyar lélek bipoláris,
ami azt jelenti, hogy képes elkeseredni, de ha változik a körülmény, pillanatok alatt
fölemeli a fejét, tud váltani és elindul az élniakarás, a jövő építése. Tehát van jövőnk,
és mondhatnak mást, ez a mi szent meggyőződésünk.
Kisemberek – ne értsük félre a jelmondat következő szavát, egyértelműen a bibliai
kicsinyekre célzunk, azokra, akik tudják, mindent Istentől kell kérniük, várniuk, elfogadniuk, miközben magunk is odatesszük Isten országa építéséhez önmagunkat. Így
lehet együtt dolgoznunk a mi Urunkkal, Jézus Krisztussal. A Boldogságos Szűzanya
is ilyen bibliai kicsiny.
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Koalíció is, mert a nagypolitikába nincs ugyan beleszólásunk, de a magunk helyén
megtesszük a tőlünk telhetőt mi, kisemberek. Így koalícióban, egységben vagyunk és
maradunk, amelyet garantál a keresztény, konzervatív, nemzeti értékrend, és az a bizonyos szeretetközösség, amelyről beszéltünk. A kisemberek pedig értik az összefüggéseket. Van kitekintésünk a mennybe. A kereszten keresztül vezet az út a végső célhoz.
Milyen kihívások várnak a KÉSZ-re a következő időszakban, nemcsak a jubileumi
évben? Értelmiségi, családias közösségeinket kell elevenen, ébren tartani, és ehhez
elsősorban a vezetői aktivitást kell növelni, itt, a helyi csoportokban, és a központi
szolgálattételünkben.
Párbeszédet kezdeményezünk a másként gondolkodókkal. Szeretném ezt kiemelni, látom ugyanis a katolikus gőgöt, amelyik ha másfajta véleményt, megfogalmazást, világképet lát maga körül, fanyalog, botránkozik, elutasít, még talán durva is. A
pesti belvárosi csoport meghívta a tévéhíradós Pálﬀy Istvánt, és egy nagyon érdekes
embert ismertünk meg benne. Nyilván nem elkötelezett, egyházias lelkületű, de kapott pofonokat a sajátjaitól, és részben ezért, de önmagában is egy olyan gondolkodó ember, aki sok mindennel vívódik. Érdekes megfogalmazásai, meglátásai voltak.
Nagyon dühös voltam, mert miközben kifejtette a véleményét, láttam a mieink között a fanyalgást. Ez nem keresztény, nem értelmiségi és nem emberi magatartás. Ez
szeretetlenség, korlátoltság. Ha valaki keresztény és értelmiségi, akkor kell tudnia és
akarnia meghallgatni másokat is. Nekünk nem magunkat kell meggyőzni – jó, azt
is kell, egymást megerősíteni a magunk köreiben –, de miért ne kellene tanulnunk
másoktól? Én rendkívül sokat tanultam Pálﬀy Istvántól, mert nem vagyok szakember
a médiában. Ő tanult tőlünk, az előadás után órákig beszélgettem vele négyszemközt,
lelkipásztorként, és én is sokat tanultam tőle, a médiaembertől. Ha valakiben nincs
meg a tanulás képessége, az primitív.
Felelnünk kell a társadalmat érintő kérdésekre. Most éppen ezekben a napokban
aktuális a cigánykérdés. Ne hagyjuk, hogy a liberális ideológia felhasználja ezeket
a szegény cigányokat politikai céljaik elérése eszközeként. Merjük felvetni ezeket a
kérdéseket, és merjünk megszólalni ezekről.
Feladatunk lesz, hogy befolyásoljuk a társadalmi folyamatokat. Említettem már,
hogy a nagypolitika szintjén ezt nem tudjuk megtenni, de a helyi közösségeinkben,
környezetünkben igenis akarjuk befolyásolni a közéletet és a társadalmi folyamatokat. Ez sok helyi csoportban meg is valósult. Hatékonyabban hallatni a szavunkat a
médiamegjelenés által, és lelkierőt adni a jó szándékú embereknek a pusztulás erői
közepette. Egyre több az elkeseredett, kilátástalansággal küzdő embertársunk.
Hitelesebbé kell tenni egyházainkat, amelyeket lejárattak. Találjunk lehetőséget a
magyarság érdekvédelmére, értékeinek képviseletére és működtessük nagyranőtt szervezetünket továbbra is ugyanabban az egységben, ahogyan azt eddig is tettük.
Merjük felvetni a társadalmat érintő nagy kérdéseket a következő években a helyi
csoportjaink előadásaiban is. Hívjunk meg például a Százak Tanácsából – a névsort
rendelkezésre fogom bocsátani – azokat a szakembereket, akik hozzá tudnak szólni
ezekhez a sorsfordító kérdésekhez. Vannak kiemelkedően fontos kérdések számunkra
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– nemzeti ügyeink, a családkérdések, cigányügyek, környezet- és természetvédelem,
egészségügy, médiakérdés és így tovább.
Melyek a különös hangsúlyok a következő esztendőkben? Nem változtak ezek, talán csak újra tudatosítanunk kell azokat. Krisztus-központú az életünk. Konzervatívok vagyunk, ez meg is marad, és különös hangsúlyt kap most, a liberális anarchia
világában. Mi teljes mértékben ellenpólus vagyunk a társadalomban velük szemben,
és tudjuk, hogy ez mit jelent. Értékőrzést, de nem múzeumként: most akarjuk életerővé tenni, és a jövő érdekében tesszük.
Vállaljuk a közéleti szerepet. Szellemi központtá válunk előadássorozatainkkal,
részt veszünk a környezetünk társadalmi életében. Ars poeticánk, hogy a KÉSZ
katalizátor, kovász és híd. Felkavarjuk a helyi közélet állóvizét – ahogy az egyik helyi
csoportvezető megfogalmazta. Értelmiségiek vagyunk, és ez elsősorban egy létmódot jelent, annak a jegyeit többek között. Az embert Istentől, a közéletet erkölcstől
elválasztani nem lehet. Ezt a tudatot is képviseljük. Szándékunk a hiteles példaadás,
személyes szeretetközösségekként élünk, annak vagyunk tagjai, melyeknek kisugárzásuk van.
Munkánkat a keresztény remény élteti. A fügefa megátkozásának jelképes cselekedetét szoktam felidézni, emlékszünk rá, amikor az Úr Jézus húsvét előtt megéhezik
Jeruzsálembe menet, egy fügefát lát, gyümölcsöt keres rajta, de nem talál, megátkozza ezért, és az tövestől kiszárad. Nyilván egy prófétai, jelképes cselekedete ez
az Úr Jézusnak. Három fontos jelentése van: lesz számonkérés, az Úr számon kéri
rajtunk, hogy kamatoztattuk-e talentumainkat, felhasználtuk-e a lehetőségeinket. A
számonkérés időpontját, körülményeit ő határozza meg, és végül úgy kér számon,
hogy az elvárásaihoz ő ad erőt. Nem magunktól kell teljesítenünk, a keresztény, az
értelmiségi élet „kötelező bravúrját” nem magunktól kell teljesítenünk, hanem az ő
erejével kell betöltenünk.
A KÉSZ-nek tehát van jövője. Isten akaratából az, ami, szeretet tartja össze, egységes értékrend, küldetéstudat, a hiteles keresztény értelmiségiek áldozatos munkája.
Szükség van rá, és alkalmas eszköznek bizonyult az elmúlt két évtizedben. Vállalható
múltja van, és ha mi is akarjuk, akkor van jövője.
Isten éltesse sokáig a húszéves Keresztény Értelmiségiek Szövetségét!
(A Fráter György Katolikus Gimnáziumban
február 27-én elhangzott előadás szerkesztett változata)
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Patkó Gyula

Az átalakuló magyar felsőoktatás és
a Miskolci Egyetem szerepe a régióban
1964-ben kerültem Miskolcra, ’69-ben ezen az egyetemen kaptam diplomát és azóta, idén éppen negyven éve, itt tanítok. Az előadás címét egy kicsit megváltoztattam,
az átalakuló magyar felsőoktatásról is szeretnék néhány szót szólni. Elsősorban azért,
mert az utóbbi időben találkoztam középiskolás diákokkal, akik nem voltak jártasak
abban, hogy milyen az új, Bologna-típusú képzés, és amikor kitöltötték a jelentkezési lapot, érettségi után mindjárt mesterszakra szerettek volna menni. Ilyen egyszerű
dolgokat sem ismertek. Ezért gondoltam, hogy mivel sok minden megváltozott az
utóbbi időszakban a felsőoktatásban, jó volna, ha szólnék róla néhány mondatot,
azután beszélnék a Miskolci Egyetemről.
Először a változásokról szeretnék beszélni. Az a képzési rendszer, amely jelenleg
zajlik az egyetemen, a Bologna-típusú új rendszer, de még tart a régi is. Vannak olyan
negyedik évfolyamos hallgatóink, akik még a régi rendszerben tanulnak, de diplomáztak már tavaly és az idén is olyanok, akik három és fél évig tanultak az alapszakon,
most januárban kaptak
diplomát, és akik úgy
döntöttek, februártól
folytatták mesterszakon. A két képzés tehát
egymás mellett él, ami
bonyodalmat okoz, de
ezt meg tudjuk oldani.
A régi típusú képzés
a duális szerkezet, a
poroszos, vagy német
rendszer, amit én nagyon jónak tartottam,
ma is nagyon sok értéket tulajdonítok neki.
Ezen belül az egyik az
egyetemi képzés, a másik a főiskolai képzés, és
vagy az egyiken, vagy a
másikon ment végig
valaki. Egy kis átjárás
volt a kettő között, de Duális képzési szerkezet
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nem ez volt a jellemző. Amiben most oktatunk, az amerikai, vagy angolszász típusú
oktatási rendszer. Ebben van egy alapfokú képzés (ez a bachelor-képzés) mely 6–8
szemeszteres, és erre épül a tulajdonképpeni mester-, vagy egyetemi képzés, amely 4
szemeszter. A kettő együtt felel meg az ötéves egyetemi képzésnek. Van még ezeken
kívül osztatlan képzés is, mert a jogászok, az orvosok és az építészek nem tértek át a
Bologna-rendszerű képzésre.
Az úgynevezett felsőfokú szakképzésről részletesen később fogok majd szólni, de
röviden összefoglalva: ezek négyfélévesek, és elvégzésük után át lehet jönni az alapképzésre. A négy félévből kettőt elfogadunk az alapképzésben. Vagy az adott szakképzettséget megszerezve, munkába lehet állni.
A diploma után vannak még további, szakirányú továbbképzési lehetőségek, ahogy
korábban is volt, illetve a hatféléves doktori képzés, amely a mesterképzésre épül.
A törvény azt mondja, hogy körülbelül a hallgatók egyharmada mehet az alapképzésből a mesterszakra. Az elmúlt évben zárult egy felmérés, amit a Magyar Rektori Konferencia megbízásából én irányítottam, melyben az egyetemek, főiskolák helyzetét próbáltuk áttekinteni. Néhány nagyon fontos elemet szeretnék a felmérésből kiemelni.
Az egyik szomorú tény, hogy csökken a születések száma. A 20–24 évesek 1996-ban
majdnem 800 ezren voltak, 2016-ban 600 ezer várható. Az újonnan születettek közül
pedig egyre többen vannak, akiktől nem várhatjuk, hogy egyetemisták lesznek. Már
tavaly jelentősen csökkent a jelentkezők és a felvettek száma. Azt is regisztráltuk,
hogy mit gondolnak erről az egyetemek. Az derült ki, hogy nem gondolják azt, hogy
náluk fog csökkenni a jelentkezők száma. A mi egyetemünkön is, amikor meg kellett
tervezni a következő három évre a hallgatói létszámot, és vitatkoztunk az oktatókkal,
a dékánokkal, ők úgy gondolták, hogy akár húszezer is lehet a Miskolci Egyetemen
a hallgatók száma. Mindenki elfogadja a tényt, hogy csökken a hallgatóság létszáma,
de szeretné azt hinni, hogy nem náluk, hanem majd más egyetemeken.
Készítettünk egy nemzetközi összehasonlítást arról, hogy a felsőoktatást hogyan támogatják az egyes országokban a GDP százalékában. A legtöbb helyen nagyjából egy
százalék, Magyarországon most egy kicsit kevesebb. Amikor összehasonlítanak minket más egyetemekkel (pl. az USA-val, ahol magas a GDP, ennek közel 3 százalékával
támogatják a felsőoktatást) és versenyeztetnek minket, és megkérdezik, hogy hány
magyar egyetem van az első kétszázban a világon, visszakérdezek, hogy vajon az első
kétezerben van-e magyar egyetem a ﬁnanszírozás szempontjából? Én azt gondolom,
hogy nincs. Ugyanakkor a hallgatóink versenyeznek ezekkel a hallgatókkal a munkaerőpiacon, és nagyon sokszor megállják a helyüket, ha kimennek külföldre. Tehát sikeresek. Ez azt jelenti, hogy ezt a különbözetet a mi oktatóink a saját életükből teszik
hozzá. Még nagyobb a különbség, ha összemérjük az egy hallgatóra jutó költségeket.
Amerikában ez 20 ezer euro, az Egyesült Királyságban 10 ezer euro, Magyarország pedig nincs is rajta az ábrán, nálunk körülbelül 2000 euro körül van ez a költség. Tehát
gond van a ﬁnanszírozással, és előjön az a kérdés, mikor szóba kerül, hogy legyen-e
tandíj, vagy ne – a Rektori Konferencia támogatta a tandíjat többségi szavazás alapján. Az osztrákok nagyjából a GDP 1 százalékával támogatják a felsőoktatást.
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Az a kérdés, hogy külső forrásokat hogyan tudunk bevonni? Nagyon jól meg van
ez oldva Németországban, ahol van az úgynevezett harmadik forrás, a „Drittmittel”.
Ez nem is jelenik meg a statisztikában. Több német rektortól kérdeztem, hogy az
ő egyetemén mennyi a „Drittmittel”, és a válasz az volt, hogy kb. kétszer akkora,
mint az állami támogatás. Náluk a szövetségi és a tartományi kormányok támogatása
mellett jelentős ez a külső forrás. A támogatókat ösztönzi a kormányzat, érdekük,
hogy támogassák az egyetemeket. Amerikában, Angliában és másutt pedig a tandíj
nagyon jelentős.
Fontos kérdés lenne, hogy külső forrásokat hogyan tudunk bevonni, de ennek
nem alakultak ki Magyarországon és Kelet-Európában a mechanizmusai. Hogy még
visszatérjek a magyar gyakorlatra, az állami támogatásban benne van a hallgatók szociális juttatása. Ennek nem lenne helye a felsőoktatás rovatában, hanem a Szociális
és Munkaügyi Minisztérium feladata lenne, hiszen nem a felsőoktatást támogatják vele. Nagyon fontos, hogy a hallgatók kapjanak szociális juttatást, ösztöndíjat,
enélkül sokan nem tudnának tanulni, de nem itt lenne a helye, mert ezzel a statisztikát meghamisítjuk.
Engem meglepett a kérdés, hogy érdemes-e Magyarországon, vagy külföldön tanulni. Van egy diagram, ami azt mutatja, mennyi a főiskolát, egyetemet végzettek
jövedelme. Az derül ki, hogy Magyarországon a többiekhez képest a főiskolát, egyetemet végzettek jövedelme jóval magasabb, mint a többi országban. Persze abszolút
értékben ezek a jövedelmek külföldön magasabbak, de relatíve Magyarországon jól
jár, aki főiskolára, egyetemre jár.
Visszatérek még a felsőfokú szakképzés kérdésére. A mi képzésünkben tehát az
alap-, a mester- és a doktori képzés ismert. Amikor az amerikai, vagy nyugat-európai statisztikákat nézzük, és a főiskolai, egyetemi hallgatókat arányaiban hasonlítjuk
össze a magyarokéval, azt tapasztaljuk, hogy ezeknek a hallgatóknak a jelentős része
community college-ban, a felsőfokú szakképzésben tanul. Mi pedig behozzuk a hallgatókat a főiskolákra, egyetemekre, jogászokat, közgazdászokat akarunk képezni belőlük. Amerikában a felsőoktatásban a hallgatók több, mint hatvan százaléka felsőfokú
szakképzésben vesz részt. Amikor azt mondjuk, hány százaléka tanul egyetemen, főiskolán egy bizonyos korosztálynak, és ez Magyarországon hány százalék (nem olyan
régen csak 8 százalék volt), és megállapítjuk, hogy kevés a diplomások száma, akkor
ez így nem igaz. A probléma az, hogy akikkel összehasonlítjuk magunkat, azoknál
főiskolásoknak nevezik azokat, akiknek mondjuk automatizálási technológiát, szakácsművészetet, hotelvezetést, irodavezetést, ápolást oktattak, de főiskolán képezik a
karosszérialakatost, a villanyszerelőt, a hegesztőt, az ácsot, a géplakatost stb. Az USAban, Kanadában ők főiskolára járnak. Azt gondolom, tévedés, amikor azt mondjuk,
hogy a korosztály 42 százaléka főiskolára járjon, és van egy olyan törekvés, hogy fel
kell emelni ezt a számot 50 százalékra. A szakmunkásokat Magyarországon szakmunkásképzőben képezzük, vagy térségi integrált szakképző központokban. A felsőfokú
szakképzésre nálunk nem is nagyon törekednek a ﬁatalok. Közgazdász, jogász, vagy
ehhez hasonló szakmát képzelnek el, amikor főiskolára, egyetemre jelentkeznek.
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Itt zárul le az a felmérés, amellyel tavaly volt módom hosszabban foglalkozni.
Az egyetemek tehát nem érzékelik a veszélyeket, optimista képet akarnak kialakítani a saját jövőjükről, de ez nem maradhat így, valamilyen stratégia kellene
a folytatáshoz.
Ami kitörési lehetőség lenne még az egyetemek előtt, az a felnőttképzés. Besenyei
Lajos professzor úr a közelmúltban tartott egy előadást, amelyben elmondta, hogy
ebben a vállalatok vannak helyzeti előnyben, az egyetemek nehezen tudnak erre a
piacra betörni. Összesen hetven főiskolát, egyetemet számolhatunk össze nálunk,
ezeken felül van még 16 külföldi intézménynek működési engedélye, és még négy
vár újabb engedélyre. Mi nehezteltünk a törvényhozókra, amikor megszavazták,
hogy a külföldiek akkreditáció nélkül jöhetnek, felvehetik a diákokat, és ez minket nagyon zavar. Ahogy már említettem, a hallgatók létszáma csökken. Besenyei
professzor szerint 2007-ben majdnem ugyanannyian kezdték el az általános iskolát,
mint a felsőoktatást. Arra kell felkészülnünk, hogy a diákok száma a következő 10–12
évben jelentősen le fog csökkenni a felsőoktatásban. A korosztálynak legfeljebb a
15–20 százaléka alkalmas egyetemi tanulmányok végzésére. Amerikában ezt tudják,
ezeket a community college-okat elsősorban a gyengébb előképzettségűek képzésére
találták ki. Kapnak ott egy diplomát, és ács, tetőfedő stb. lesz belőlük. Mi pedig úgy
másoltuk le Magyarországon ezt a rendszert, hogy a jogászok, közgazdászok egyre
nehezebben kapnak állást.
Azt mondták nekünk, hogy majd a piac sok mindent megold. Meggyőződésem,
hogy ezen a területen semmit nem old meg. A piac utólag büntet. Professzor úr leírta,
hogy az a neoliberális szemléletmód, ami éppen csődöt mondott napjainkban, azt
mondja a felsőoktatásról, hogy áru, amit előállít. Ez nem fog működni, és épp ezért
nehéz időszak elé nézünk. Nincs igazi verseny sem. Nem tudom, mennyire közismert, hogy Magyarországon egységes ponthatár van a felvételnél, egy adott szakon
ugyanaz a ponthatár Budapesten, mint Miskolcon, vagy Debrecenben és Pécsett. Azt
mondták, hogy amelyik egyetem jobb, oda mennek a diákok. A mi felméréseink azt
mutatják, hogy ez nem igaz. A gyerek nem egyetemet választ, hanem egyetemi várost.
Nagyon sok miskolci diák jelentkezik Budapestre, és amíg a budapesti főiskolákat,
egyetemeket dugig nem töltik diákokkal, addig vidékre nem jönnek. Különösen nehéz ez Miskolcon, illetve a régióban. 2006-ban volt az a felmérés, amelyből kiderült, a
régiókra jellemző, hogy a diákságnak kétharmada ott tanul tovább, ahol érettségizett,
egyharmada megy el máshová. Egyedül a mi régiónk kivétel. Tőlünk kétharmad ment
el, és egyharmad maradt itt. A más városba elkerült diákok – bármelyik régióban
tanulnak is – 20 százaléka jön vissza, a 80 százalék ott marad, ahol tanult. Ez a régió
számára nagy veszteség. A Miskolci Egyetemnek, az egri, a gyöngyösi főiskolának
kétszer annyi diákja lenne, ha ugyanaz a szabály érvényesülne, mint a Dél-Dunántúlon, a Dél-Alföldön, vagy másutt. Ennek sok összetevője van. A szülők azt gondolják,
hogy ha Budapesten tanul a gyerek, könnyebben kap állást egy olyan nemzetközi cégnél, amely révén külföldi munkája lesz. Nagyon sokan törekednek erre. Az is számít,
hogy ha van pl. egy olyan osztály, ahol a biológiatanár Szegeden szerezte a diplomáját,
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abból az osztályból sokan mennek Szegedre tanulni, mert sokat hallottak arról, hogy
milyen jó volt ﬁatalnak lenni Szegeden.
Ennyit akartam a felsőoktatás általános helyzetéről szólni, és rátérek a Miskolci
Egyetemre. Sokszor elmondtuk, a selmecbányai bányászati akadémiának a jogutódja, sok hagyomány, diákszokás jött át Sopronon keresztül Selmecbányáról. Ennek
része az a szalamander búcsúztató, amely június utolsó hetének egyik napján indul,
amikor elköszönnek a diákok a várostól. Egy kicsit a hagyományokhoz is hozzátartozik a következő dolog: mivel a Magyar Királyság területén a középiskolai oktatás
1844-ig latinul történt (ha a középiskolában második osztály után valaki az anyanyelvén megszólalt akár az iskolában, akár a kollégiumban, büntetést kellett ﬁzetnie
– erre akkor csodálkoztam rá, amikor olvastam, hogy Petőﬁ Sándor történelemtanára Selmecbányán nem tudott magyarul), és az egyetemeken is latinul folyt az
oktatás, kivéve a selmeci akadémiát, ahol németül: ez volt az első állami egyetem. A
király alapította és kérte, hogy az anyanyelvén, németül folyjék az oktatás. Nagyon
sok német anyagunk van a műemlék könyvtárunkban is. Akadémiai rangra Mária
Terézia emelte, 1770-ben alakult meg az a négy tanszék, amely később szakosztály
lett. Trianon után Sopronba menekült az akadémia. Tudjuk, nagyon sok egyetem
menekült akkor a jelenlegi határok közé, és már akkor felmerült, hogy Miskolcra
jönnek, végül Sopronban fogadták be őket. 1949-től, éppen hatvan éve van Miskolc
városának egyeteme, akkor jött létre a Nehézipari Műszaki Egyetem, három karral:
a bánya-, kohó- és gépészmérnöki karral. A bányászok ötven éve vannak itt. Tíz évig
tartott, amíg a kar átköltözött.
Aztán ahogy a kor megkövetelte, Czibere Tibor professzor úr rektorsága idején jött
létre az Állam- és Jogtudományi Kar, ’90-ben elindult a Gazdaságtudományi Kar
szervezése, ’97-ben a Bölcsészettudományi Karé. A képzés mindig jó pár évvel korábban elkezdődött, mint ahogy a karok megalakultak, ’97-ben a Zeneművészeti Intézet
csatlakozott, 2000-ben a Sárospataki Tanítóképző, és abban az évben létre kellett hoznunk az egészségügyi képzést.
A Bokros-csomag idején, amikor az egyetemeken komoly leépítéseket kellett végezni, a Miskolci Egyetemen a műszaki karokon az oktatók 25 százalékát kellett
elküldeni. Akkor a Haynal Imre Egészségtudományi Intézethez tartozott az itteni
nővér- és védőnőképzés. Úgy oldották meg a leépítést, hogy az oktatókat elküldték,
a diákokat felvitték Pestre. Éveken keresztül egyetlenegy védőnő nem jött haza. Pesten barátságot kötöttek, férjhez mentek, ott maradtak, vagy elvitték őket a férjeik
oda, ahová ők készültek. Amikor kiderült, hogy nincs, aki beadja a Sabin-cseppet a
putnoki gyerekeknek, akkor tört ki a botrány, és a nulláról ismét létre kellett hoznunk az egészségügyi képzést.
A Miskolci Egyetemnek van egy megtartó ereje. Az itt végzettek itt helyezkednek
el, az elmentek közül 20 százalék tér vissza szülőföldjére, de bizonyos szakterületeken senki nem jön vissza. Hihetetlen szakemberhiány van villamosmérnökből. Több
cég vezetői ostromolnak, hogy adjunk villamosmérnököt, de nem tudunk nekik
adni. Ezért arra vállalkozom, hogy átkísérem őket a Kassai Műszaki Egyetemre, pró2009/2. (18. szám)
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Az ME-re 2008-ban felvettek létszáma kari bontásban
báljanak ott toborozni a magyar anyanyelvű hallgatók közül. Villamos mesterszak
Miskolcon nincs, a pesti villamosmérnök pedig nem jön ide. Hasonló a probléma a
vegyészmérnökökkel. Budapesten végeznek, és az ország vegyipara ide koncentrálódik, ezért egy-két évre eljönnek, utána elmennek. Próbáltunk a vegyészethez hasonló
témákat indítani, műanyagtémát a volt kohómérnöki karon, de a vegyészképzésnek
egyrészt nincsenek meg a feltételei, másrészt a konkurencia igyekszik megakadályozni, hogy elindítsuk.
Az első műszaki felsőoktatási intézmény Selmecbányán volt, sok Londonban,
New Yorkban, Torontóban kiadott könyvben is lehet olvasni, hogy a selmecbányai
1733-ban az első műszaki főiskola a világon. Akkor írta alá a király az első okmányt
az alapításról, de 1735-ben indult a képzés. A prágai műszaki egyetemnek van egy
oklevele 1707-ből, akkor akartak ott létrehozni egy műszaki felsőoktatási intézményt, de nem sikerült. Én mindig csodálkozom azon, hogy a főiskola Selmecbányán létrejött, hiszen a 18. század elején hatalmas energia- és anyagválság volt.
Az akkori technológiai eszközökre kitermelhető nyersanyagok és energiaforrások
is kimerülőben voltak. Csodálkozom a király tanácsadóin, hogy válaszul erre a válságra, létrehoztak egy új típusú műszaki felsőoktatási intézményt. Vajon manapság
lennének-e hasonló válaszok?
A karokat kezdtem felsorolni: a műszaki karoknak alapvetően megváltozott a képzésük a rendszerváltást követő gazdasági válságban. Megváltoztatták a bányászok és
a kohászok is a képzésüket. A bányászok elindultak a környezetvédelmi és a földrajz
szak irányába, a mesterképzésben van hidrológusmérnöki, olaj-, gáz- és geográfusképzés, a műszaki földtudomány elmaradt. A kohászok a hagyományos fémtechnológiá-

 ﱻ34 ﱾ

Miskolci Keresztény Szemle

ról átálltak a műanyagok technológiájára, ezeket valóban szívesen fogadják a vegyipari
üzemek. Műanyagok, kerámiák, kompozitok amiket oktatnak. A Gépészmérnöki Kar
is a hagyományos gépészmérnökségről sok mindenre átállt, elindította a gazdaságinformatikus, mérnökinformatikus, műszaki menedzser, programozó matematikus és a
mechatronikai mérnök képzést. Ez utóbbi integrált szakterülete a gépészmérnökségnek, villamosmérnökségnek és informatikának.
A jogászképzésről annyit, hogy egyedülállóan az országban Állam- és Jogtudományi
Karunk két kiválósági címet kapott. A Gazdaságtudományi Kar is kapott minőségi
díjat. Az egyetem pedig az országban először intézményi szinten kapott minőségi
díjat, a tavalyi évben. Ez egy olyan díj, amelyért sok egyetem versenyez. Meg is lepődtem, és őszintén örültem, hogy vidéki egyetemként elsőként mi kaptuk meg.
A Bölcsészettudományi Karon folyó képzéseket sem akarom felolvasni, de itt nagyon nagy harc folyik a mesterképzésekért. Azt is világosan látjuk, hogy a mesterképzések engedélyezésekor a bizottságokban a budapestiek vannak többségben. Nagyon
nehéz megnyerni a jóindulatukat, ugyanakkor azt kell mondanom, hogy a Miskolci
Egyetem jól áll ezen a területen. Minden alapképzést el tudtunk indítani korábban, és
mindegyiknek megvan a mesterképzéses folytatása. A Comenius Tanítóképzői Főiskolai Kar, a Zeneművészeti Intézet, az Egészségügyi Főiskolai Kar alapképzést folytat,
ez utóbbiban is tervezünk mesterképzést. Nem orvosképzés, hanem elsősorban a képalkotó-diagnosztika és az egészségügyi menedzserképzés területén.
A beiskolázásról szólva úgy látom, a diákok kezdik megszeretni a Miskolci Egyetemet. Míg az országban 20 százalékkal csökkent a felvettek száma, addig nálunk a
tavalyi évben majdnem 2 százalékkal nőtt. Ennek örülnünk kell. Hetven intézmény
van az országban, a külföldieket nem számítva, a Miskolci Egyetem a beiskolázás
szempontjából a 11. helyen van. Előttünk vannak a nagy budapestiek és azok a nagy
vidéki egyetemek, amelyek több egyetemből, főiskolából jöttek létre, továbbá a Nyugat-magyarországi Egyetem, amelynek több városban is vannak karai. Így én azt gondolom, hogy jó helyen vagyunk.
Vannak felvételi adataink karonkénti bontásban. A Gépészmérnöki és Informatikai Kar a legnépszerűbb, utána a közgazdász, a jogász és a bölcsész kar, és a többi
kisebbek. Az oktatói létszámról – nem tudom, ez mennyire közismert –: 623 főállású oktatónk van. A tudományos potenciált mutatja, hogy a 623 oktató mellett 270
doktoranduszunk van a nappali és levelező tagozaton – ez a képzés hároméves. Ez
is egy szép szám, amivel talán lehet dicsekedni.
Milyenek az egyetem kapcsolatai? Nagyon jók az iparvállalatokkal, a gazdasági
szférával. Külön is érdemes megemlíteni a Bosch-tanszéket, ez a háború óta az első
olyan tanszék, amit egy vállalat hozott létre. Egymillió eurót kapott erre az egyetem, aminek több, mint a fele műszer-, gép- és laborberuházás. Amikor itt járt a
Chemnitzi Egyetem Mechatronika Tanszékének professzora, azt mondta, hogy ő
nagyon boldog lenne Németországban egy ilyen laborrendszerrel. Azt gondolom, ez
is mutatja, hogy ez milyen jelentős beruházás. Sok hasonló példát tudnék még említeni, hogy milyen partnereink vannak, milyen jelentősek a kutatási eredményeink.
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Több száz vállalattal működünk együtt. Ezek az együttműködések mind a partnereink számára, mind a mi egyetemi oktató munkánk és kutatásaink szempontjából
nagyon értékesek.
A tudományos fejlesztést szolgálva, stratégiát dolgoztunk ki, hogyan lehet még több
habilitált és akadémiai doktorunk, hogyan tudnánk segíteni a tudományos színvonal
emelését, hogy tudunk átállni a régi rendszerről az újra.
Sokféle fejlesztést tervezünk. Közülük csupán egyet hadd említsek. Reményeink
szerint áprilisban indítunk egy 6,5 milliárdos fejlesztést, ez európai uniós támogatással
jön létre, és elsősorban a műszaki, természettudományi képzést fejleszti. Ennek a 6,5
milliárd forintnak a fele gép-műszerberuházás, a másik fele épületfelújítás, 11 épületet
újítunk fel Miskolcon, Sárospatakon. Ez olyan volumenű fejlesztés, amire korábban
nem volt példa. Mindent a hallgatóinkért és a tudományos munka színvonaláért teszünk. Számos nagy országos pályázaton is indultunk, amelyeknek eredményeiről remélem hamarosan beszámolhatunk.
Összefoglalva elmondható, hogy a Miskolci Egyetem az elmúlt években folyamatosan megújult. A régió legnagyobb egyeteme. Az egyetemen a hallgatóik neveléséért
elkötelezett, nemzetközi hírű tanári kar dolgozik. Jól felkészült szakemberek képzésével és kibocsátásával, tudományos kutató munkával az egyetemünk hozzájárul a régió
gazdasági fejlődéséhez és felemelkedéséhez.
(A Fráter György Katolikus Gimnáziumban
február 12-én elhangzott előadás szerkesztett változata)
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Kopp Mária

Lelkileg egységesülő magyar társadalom
Nagy öröm számomra, hogy Miskolcra jöhettem,
hiszen a város most példát mutat az egész országban.
Abban, hogy fontos ügyekben, jelentős kérdésekben
össze kell fognunk, és ez nem lehet a pártpolitika
martaléka. Először azt próbáltam csokorba fonni,
hogy melyek lennének azok a legfontosabb kérdések,
amelyek mentén most össze kellene fognunk.
Az első, hogy Magyarországon tragikus mértékű a
középkorú férﬁak idő előtti halálozása, ezért ennek
megakadályozása. A másik, ami a családhoz kapcsolódik, hogy a kívánt, a tervezett gyerekek, akiket
szeretnének világra hozni a ﬁatalok, megszülethessenek. A legfontosabb pedig, hogy azt a bizalmi krízist, Kopp Mária
amelyet ma megélünk, megpróbáljuk megszüntetni.
Nyíri Tamásnak1 van egy csodálatos könyve, A lelkünk démonai és angyalai, ő ír ebben
arról, hogy az embernek a lelke démonai helyett az angyalokat kellene előhívnia. A legsúlyosabb démon az elkeseredés, a kiábrándulás démona. Ez azért is fontos volna, mert már
itt, a bevezetőben is elmondanám, nem igaz, hogy a magyarok depressziósak. A vizsgálatok nem ezt mutatják, bár ma nagyon sokan vannak Magyarországon, viszont épp itt,
Miskolcon fogunk indítani egy olyan programot, ami a depresszió megelőzését fogja szolgálni. A magyarok nagyon el
tudnak keseredni, ha
frusztrálódnak, de nagyon lelkesek tudnak
lenni, közösen megmozdulni. Ha visszaemlékeznek arra, hogy
a legutóbbi nagy árvíz idején az egész ország megmozdult, vagy
amikor a romániai forradalom volt, akkor is
az egész ország, mindenki, ahogy tudott,
próbált segíteni.
1

Nyíri Tamás (1920–1994) r. k. teológus, ﬁlozófus, író.
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Ha közös értékeket látunk magunk előtt, ebben a társadalomban óriási életerő van
és meg tud mozdulni, nagyon komoly célok megvalósítására képes. Ezzel kapcsolatban hadd mondjam el, hogy itt, Miskolcon szeretnénk elindítani egy olyan programot,
amelynek az a címe, hogy Európai összefogás a depresszió ellen, az év második felében indítanánk el, látok is itt néhány résztvevőt. Az összes szakembert, az egyházakat, orvosokat,
pszichológusokat, a lelki elsősegély-szolgálat szakembereit és a civil szervezeteket meg
szeretnénk mozdítani ennek a közös célnak az érdekében.
Hogy ez miért különösen fontos ebben a régióban, látjuk, ha megnézzük Magyarország
térképét. Talán már hallottak róla, hogy Skrabski Árpáddal2 nagyon régóta országos, rep-

rezentatív felméréseket végeztünk a magyar lelki- és egészségi állapot összefüggéseinek a
vizsgálatára. 1983-ban hatezer embert vizsgáltunk, ’88-ban 21 ezret, 2002-ben 12 600-at, és
2006-ban fejeztünk be 4500 emberrel ezt a nagy, követéses vizsgálatot. Ezek eredményei
szerint látjuk, hogy az ország megyéi közül hol a legsúlyosabb ez a bizonyos középkorúak
halálozási statisztikája: Borsod-Abaúj-Zemplén, Nógrád, Szabolcs-Szatmár van a legsú-

2

Skrabski Árpád informatikus-szociológus, az Apor Vilmos Katolikus Főiskola tanára, Kopp Mária férje
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lyosabb helyzetben. Ezekben a megyékben a 45–65 év közötti férﬁak nagyon sokan idő
előtt meghalnak, halálozási arányuk rendkívül magas. A nyugati megyékben sokkal jobb
a helyzet. Ha azt nézzük, hogy ez a jelenség mivel van szoros kapcsolatban, azt láthatjuk,
hogy az ország depressziós térképe csaknem megegyezik a halálozási térképpel.
Mit értünk a depressziós tünetegyüttes alatt? A depresszióról nagyon sok vita folyik, egy része biológiailag meghatározott: a bipoláris depresszióra jellemző, hogy valaki
hol nagyon feldobott, hol
nagyon elkeseredett. A depressziós tünetegyüttesről
akkor beszélünk, ha valaki hajnalban felébred, és
nagyon kínzó gondolatai
vannak, úgy érzi, kötődését elvesztette mások iránt,
a munkáját alig tudja elvégezni, nagy erőfeszítésébe
telik: ezek a depressziós tünetek megfelelnek annak az
állapotnak, amit Selye Já- Kezelésre szoruló depressziós tünetegyüttes előfordulános leírt a krónikus stressz sának gyakorisága Magyarországon 1988–2006
állapotának. Ilyenkor az
ember úgy érzi, hogy a helyzete megoldhatatlan, kilátástalan, nem is akar tudni semmiről, amiben benne él, hátat fordítana mindennek, bezárná az ajtót. Ez a fajta depressziós állapot felel meg annak, amikor Selye János laboratóriumában az állatokat tartósan
olyan helyzetben tartották, ami
elől nem tudtak elmenekülni.
Ebben a tartós stresszhelyzetben
valamennyi állat elpusztult gyomorfekély, szívmegállás, vagy
krónikus keringési elégtelenség
következtében.
A tartós stresszhelyzet, a tartós megoldhatatlan helyzetek
az embernél is ugyanilyen következményekkel járnak, csak
Kezelésre szoruló depressziós tünetegyüttes előfor- éppen az okok lehetnek másfédulásának gyakorisága Magyarországon 2002–2006 lék. Például a férﬁak esetében,
ha bizonytalan a munkahelyük,
(utánkövetés)
amikor tartósan rossz kapcsolatban élnek, amikor úgy érzik, hogy az életüknek nincs célja és értelme. Ezek mind a
tartós stressz állapotát idézhetik elő, és a depressziós tünetegyütteshez vezetnek. A vizsgálataink egyértelműen ezt mutatják, és nagyon sok nemzetközi cikk jelent meg erről,
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egyre inkább elfogadják, hogy nagyon súlyos, idő előtti férﬁhalálozásnak a hátterében
a legfontosabb tényező a krónikus stressz.
Azt kell látni, hogy ebben a régióban ez az állapot az országos átlagnál is lényegesen magasabb, aminek nyilván sokféle összetevője van, ezért van annak nagy jelentősége, hogy
itt fogjunk össze ez ellen. Amikor Finnországban ehhez hasonlóan nagyon rossz volt a
középkorú férﬁak halálozási statisztikája, akkor a ﬁnn nők elmentek az egészségügyi minisztérium elé, tüntettek, hogy mentsük meg a férﬁakat, nem akarunk özveggyé válni.
Magyarország ma az özvegyek országa, mi, nők valahogy jobban elviseljük ezt a helyzetet,
túléljük, és a férﬁak halnak bele. Ugyanilyen mozgalmat kellene indítanunk Magyarországon, hogy a férﬁak idő előtti egészségromlását megelőzzük. Az az érdekes, hogy 1988
óta vizsgáltuk a depressziós tünetegyüttes gyakoriságát Magyarországon, az ábrán látható
a férﬁak, a nők között és a teljes népességben, ekkor az arány még jóval alacsonyabb volt,
mint 2002-ben, ahhoz képest pedig most még rosszabbak az arányok, és azt mondhatjuk,
hogy Magyarországon minden ötödik ember, a társadalom körülbelül 20 százaléka ilyen
lelkiállapotban van, de már súlyos mértékben, tehát már kezelésre szorulnának.
Ennek ellenére azt mondhatom, hogy nem vagyunk depressziósak. Látjuk, hogy
milyen értékben változtak ezek a mutatók, és hogy nagyon komoly beavatkozásra van
szükség, mert nagyon súlyos a mostani szituáció. Láthatjuk, hogy 2002 és 2006 között még nagyobb mértékben növekedett a férﬁak között a depressziós tünetegyüttes
aránya. Azt mondhatjuk, hogy világszerte a nők között sokkal gyakoribb a depresszió,
de Magyarországon a férﬁak között sokkal többen vannak ilyen lelkiállapotban.
Milyen tartalékaink vannak, mire számíthatunk a változás érdekében? Ha a családról
beszélünk, a demográﬁai helyzetről, akkor azt kell mondanunk, hogy a most megjelent,
2007-es statisztikai évkönyvből az derült ki, hogy minden európai állam között mi állunk
legrosszabbul a népességfogyás tekintetében (–3,5 a népességfogyás nálunk), 35 ezer fővel
fogyott a népesség 2007-ben Magyarországon, és ebben az összes szomszédunk megelőz
minket. A szomszédaink között, ahol szintén volt egy átmeneti rosszabbodás a demográﬁai helyzetben, mindenhol, a cseheknél, lengyeleknél, de Ausztriában is, már nő a népesség. Magyarországon ilyen mértékű népességfogyás van folyamatosan, és romló tendenciát mutat. Korábban azt mondtuk, hogy a magyar demográﬁai adatok annyira rosszak,
hogy közelítünk az oroszokhoz és az ukránokhoz, most már sajnos azt kell mondanunk,
hogy az oroszok lehagytak minket. Náluk –3,3 a népességfogyás ezer főre, nálunk tehát
rosszabb, egészen tragikus ebben a tekintetben, és az ezer főre eső élveszületési arány már
csak Litvániában rosszabb, mint nálunk. Egész Európában jobb arányok vannak.
Ebben az a nagyon megdöbbentő paradoxon, hogy ezek mögött ott van a nagyon fontos tartalék, amit minden vizsgálat kimutat, hogy melyik Európában a leggyerekszeretőbb
ország? Magyarország, hiszen itt minden vizsgálat azt mutatja ki, hogy miközben most
nálunk születik a legkevesebb gyerek, a legtöbben Magyarországon mondják azt, hogy
nem lehet igazán boldog az, akinek nincsen gyereke. Ezt mondja a ﬁatalok 70 százaléka.
Tíz ﬁatal közül hét ezt mondja! Litvániában, ahol tehát nálunk is rosszabb a helyzet, csak
a 25 százalék mondja azt, hogy nem lehet igazán boldog, akinek nincsen gyereke.
Ezt az ellentmondást kellene tehát feloldani, hogy miközben a ﬁatalok sokkal több
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gyereket szeretnének, mint ahány megszületik, a kívánt, tervezett gyerekek nem születtek meg, csak sokkal kevesebb, ilyen helyzet alakult ki, miközben a ﬁatalok 80
százaléka azt mondja, hogy az élettársi kapcsolatot ugyan a gyerekszülés előtt elfogadják, de utána a házasságot tartják a legjobb életformának. Magyarország ebben a
tekintetben nagyon sok európai országhoz képest jobb adatokkal rendelkezik. Vannak
országok, ahol nagyon jó a helyzet. Norvégiában +3,5 százalékos a népesség növekedése, tehát fordított az arány. Franciaországot tudom jó példaként felhozni, ahol
korábban nagyon rossz volt a demográﬁai helyzet, ma pedig 4,3 százalékos a népességnövekedés.
Közgazdászokkal és szociológusokkal beszélgettünk arról, mi lehet az oka, hogy
Magyarország nagyon sok tekintetben eltér a szomszédaitól. Az utolsó, nagy felmérésben, amit 2006-ban végeztünk – ez ugyan követéses vizsgálat volt, de reprezentatív
a népességre: 4500 embert kérdeztünk ki –, nagyon részletes szociológiai, demográﬁai, pszichológiai és egészségre vonatkozó kérdéseket tettünk fel. Többek között
beletettük Hofstede kulturális dimenzió kérdőívét, Hofstede3 a világ legtöbbet idézett
szociológusa, aki IBM-munkatársakat vizsgált, a világ minden országában, ahol van
IBM. Ezt a kérdőívet mi a
teljes magyar népességen
vettük fel.
Mit jelent ez a Hofstedeféle dimenzió? Az első az
individualizmus dimenziója, hogy mennyire fontos
egy országban az embereknek a saját beállítottságuk,
illetve a családjuk. Vannak
országok, ahol a közösségeket előbbre helyezik,
azt tartják fontosnak. Mit
gondolnak, Magyarország
ezen az individualizmusskálán hol helyezkedik el?
Az egyik érdekessége az
országnak, hogy az angolszászok (Egyesült Államok,
Anglia, Ausztrália) után
Hollandia következik, és
utána Magyarország. A
szomszédaink, a csehek,
lengyelek, szlovákok, né3

Geert Hofstede nagy hatású holland szociálpszichológus, a nemzeti és szervezeti kultúrák interakcióinak szakértője
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metek kifejezetten kollektivisták hozzánk képest, tehát közösségiek, ami azt jelenti,
hogy sokkal inkább lehet őket parancsszóval irányítani, megmondani nekik, mit csináljanak. Nálunk két ember három pártot alakít, és általában nehezebb összefogni az
embereket a közös cél érdekében, de ugyanakkor az individualizmusnak nagy előnyei
is vannak, hiszen Hollandia, vagy az angolszász országok nagyon eredményesen tudnak működni. Egy individualista társadalomban az egyéni kezdeményezésnek nagy tere
van. Mindenki akar valamit, minden kreativitásnak nagy tere van. Ebből a szempontból Magyarországnak nagyon komoly esélyei lennének, de a kérdés az, miért nem olyan
Magyarország, mint Hollandia?
A következő mutató a bizonytalanság-kerülés, hogy egy országban az emberek menynyire kerülik el a bizonytalanságot, mennyire félnek tőle, illetve a másik véglet, hogy
mennyire keresik a kockázatot. Mit gondolnak, ebben hol állunk? Nagyon magasan. Az
összes európai országból nálunk a legmagasabb a bizonytalanság-kerülés értéke. Ez egy
beszorított állapotot jelez, mikor az ember úgy érzi, hogy valami nagyon nem tetszik, de
nem tud hova lépni, nem tudja, hogy tudna változtatni rajta. Ez a fajta bizonytalanságkerülő, szorongó állapot nem jellemző alapvetően a magyarokra, a korábbi Hofstedevizsgálatoknál nem volt
ilyen magas ez az érték,
mint most, a 2006-os
vizsgálatnál. Ez óriási
különbség Magyarország és mondjuk az
Egyesült Államok között, ahol az emberek
kockázatkeresők.
Ha belegondolunk,
hogy mi lehet a mostani válságnak a hátterében, akkor pontosan
egy individualista, kockázatkereső ország. Van még egy mutató, a hosszú távú tervezés
képessége, amit Hofstede eredetileg nem is vett be a kérdőívébe, a távol-keleti munkatársai javasolták neki. Az Egyesült Államokban a hosszú távú tervezés nagyon alacsony,
a világon az egyik legalacsonyabb. Nem tervezik a holnapot, belevágnak a dolgokba,
felveszik az óriási hiteleket, nem takarékoskodnak, a drága holmikat kidobják és újat
vesznek helyette. A takarékosság épp a hosszú távú tervezés egyik fontos kérdése. Az
amerikai társadalom individualizmusa, kockázatkeresése és rövid távú tervezési jellemzője a mai válság egyik oka. Hofstede írt egy nagyon izgalmas cikket erről.
Érdemes megnézni ezek után, hogy mely országokra jellemző, kik azok, akik hosszú
távra terveznek. A távol-keletiekre jellemző, nekik nagy esélyük van a nyugati civilizációkkal szemben, mert ők nagyonis kollektivisták, és hosszú távra terveznek. Mi
jellemző ebben a kérdésben Magyarországra?
Előbb elmondom, milyen jellemzők vannak még: a férﬁasság és nőiesség, amit én
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nagyon igazságtalannak tartok, mert Hofstede férﬁasnak nevezi azt a társadalmat,
ahol a rivalizálás, a versengés van előtérben, míg nőies az a társadalom, ahol a belső
értékeknek, a szolidaritásnak van nagyobb jelentősége az egész társadalom számára. A
mi vizsgálatunkban megnéztük, hogy a férﬁak és a nők között mekkora a különbség?
A férﬁak valóban inkább versengőek, mint a nők, de nincs olyan nagy különbség. A
következő az úgynevezett hatalmi távolság, hogy egy társadalom mennyire fogadja el a
nagy távolságot a hierarchián belül. Az amerikai társadalomban ez is nagyon alacsony.
Az amerikai jellemzők tehát: nagyon magas individualizmus, a kockázatkeresés, férﬁas, tehát rivalizáló, versengő társadalom, a hatalmi távolság alacsony, és nagyon alacsony a hosszú távú orientáció, talán a világon a legalacsonyabb.
Ha megnézzük ugyanezeket a mutatókat Kínában – a válság miatt érdemes végiggondolni, hogy más országok milyen helyzetben vannak –, látjuk, hogy nagyon
kollektív társadalom, ilyen India és Japán is, a hosszú távú orientáció pedig rendkívül
magas ebben az országban. Ezeken a helyeken, ahol az emberek inkább a közösséghez
tartozónak érzik magukat, ami számukra fontos tartást ad, a bizonytalanság kerülése
sem magas. Ha valaki azt érzi, hogy egy közösség része, nem úgy éli meg, mint mi,
hogy nagy bizonytalanságban vagyunk kitéve a sors kénye-kedvére. Itt a hatalmi távolság is magas, elfogadják ezt is.
Érdekes, mi az, ami Hollandiát megkülönbözteti tőlünk? Körülbelül hasonló méretű ország vagyunk, és bár van sok hibája, Hollandia mégis egy élhetőbb ország. Ott is
magas az individualizmus, viszont amiben a hollandok a világon vezetnek, hogy egy
nőies társadalom, ahol a belső értékeket nagyon fontosnak tartják, a közös értékek
elfogadását. Azt, hogy vannak közös értékek, mindenki elfogadja, de a hollandoknál
ez nagyon erős, és emiatt az individualista társadalom is jól tud működni és embernek
való társadalommá tud válni. Megemlítem még Csehországot is – a többi országról
Hofstede adatait használjuk –, ahol szintén magas a bizonytalanság-kerülés, ha nem
is annyira, mint nálunk, a miénk a többi országhoz képest magasabb.
Tehát mi jellemzi Magyarországot? Egészen kiugró a bizonytalanság-kerülés mértéke,
ami 100 fölé került, ez egészen extrém mérték, azt jelenti, hogy a maximális értéket adjuk ebben a beszorítottságban, a frusztrált lelkiállapotban, ami azért nagyon veszélyes,
mert egy szorongó társadalom nagyon szenved ettől. Egy állatot is, ha beszorítanak,
agresszívvé válik, kiszámíthatatlan lesz. A magyar társadalom ilyen szempontból
most nagyon komoly veszélyben van. Nagyon magas az individualizmus-érték, de a többi mutatóban
nem olyan jelentős a különbség más országokkal.
Látjuk az ábrán, hogy hol
áll az individualizmusban
2009/2. (18. szám)

 ﱻ43 ﱾ

az Egyesült Államok, Hollandia és Magyarország, nagyon magas értékkel, Csehország,
ahol 50 körül van a mutató, Kína, ahol nagyon kollektív a társadalom, aztán a bizonytalanság-kerülés adata, ami nálunk egészen kiugró értékeket ad. A hosszú távú orientációban nem állunk annyira rosszul, ebben van egy kis javulás, az emberek kezdenek
rájönni arra, mennyire fontos, hogy megpróbáljunk hosszú távra gondolkodni.
Mi az, amire Magyarországon építhetünk? A leginkább megdöbbentő, ha ezeket az
adatokat végignézzük, az, hogy Magyarország bizonyos szempontból, a gyerekekkel
kapcsolatban és több szempontból is, az elvárt értékek szintjén az egyik legegészségesebb társadalom Európában, mert fontosnak tartjuk még az értékeket, ami fontos belső tartalék, még akkor is, hogy ugyanakkor úgy éljük meg, hogy a külső társadalom
gonosz, ellenséges, úgy érezzük, hogy nincsenek közös értékeink, amit betartanak az
emberek. A külső társadalom és az értékek között óriási feszültséget élünk át. Nagyon
felértékelődött a család szerepe, akinek van, ebben a társadalomban, ebben a világban
nincs nagyobb érték, mint az önkéntes elköteleződés, ha valaki tényleg bízhat a családjában, a gyerekeiben, ez nagyon komoly védőfaktor.
Nézzük, hogy néz ki ez a számok tükrében. Magyarországon, és ezt minden felmérés
így mutatja, ha megkérdezzük a ﬁatalokat, hogy hány gyereket szeretnének, akkor 2,3
körül van a tervezett gyerekek száma. A ténylegesen megszületetteké 1,3, és ez vezet
ahhoz a nagyon súlyos demográﬁai helyzethez, amit látunk. Hadd említsem meg, ami
tragikus jelenség, a fogyasztói társadalom jellemzője, hogy a terhességek egyharmada
abortusszal végződik Magyarországon. Ha nézzük azoknak a sorrendjét, akik azt mondják, nem lehet igazán boldog az, akinek nincs gyereke, látjuk, Magyarország áll az élen,
Olaszországot is lehagyva. A ﬁatalok hetven százaléka ezt mondja. Ugyanez az arány Litvániában már csak
25 százalék.
Ha azt kérdezzük, miben különbözünk alapvetően a nagyon sikeres társadalmaktól,
mint az Egyesült
Államok, vagy Hollandia, akkor látjuk, hogy ezekben
A magyar társadalom családbarát: 87,3 a házasságot tartja a az országokban a
legjobb életformának. 70,5 úgy véli, nem lehet igazán boldog, nemzeti azonosságtudat, az, hogy egy
akinek nincs gyermeke. (Pongrácz Tiborné)
közösséghez tartozom, és ez számomra nagyon fontos, ez mindennél fontosabb, és ezért az emberek
betartják a törvényeket, a közös értékek nagyon fontosak. Ha Nyugat-Európában
jár kint az ember, és arról beszél viccelődve, hogy bliccel a villamoson, úgy néznek
rá, mint egy bűnözőre. Nálunk virtus, hogy ki tudja áthágni a szabályokat, a törvé-
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nyeket, ami nem véletlen, nem a magyar társadalom gonoszságából, hanem egyéb
tényezőkből fakad.
Ezekben az országokban az individualizmus együtt jár egy nagyon erős, kollektív
társadalmi azonosságtudattal, a közös értékek elfogadásával, és ezt nevezzük társadalmi
tőkének. Amikor a pénztőke egyre bizonytalanabbá válik, és látjuk, hogy ebből milyen
problémák származnak, annál inkább oda kellene ﬁgyelnünk arra, hogy a társadalmi
tőke valóban tőkét jelent. Mit értünk ezalatt? A bizalmat, hogy az emberek bízhatnak
egymásban. Ha egy építési vállalkozó megígér valamit, akkor az biztos, hogy azt fogja
hozni, és akkor, amikor megígérte. Magyarországon ezen mosolyognak, annyira nem
ez a magyar valóság. Nem tudunk, nem merünk bízni egymásban. Majd mutatok adatokat, mennyire tönkrement ez a társadalmi tőke, pedig enélkül nem tud működni egy
gazdaság, egy ország. Ha a családot vesszük alapul, akkor beszéljünk arról, hogy milyen
nagy gond az idős embereket eltartani, de a Távol-Keleten az idős ember óriási érték
és a családnak sohasem teher. Ha a családon belüli összetartozás kifejezésére módunk
lenne, óriási pénzeket lehetne megtakarítani. Hallottam például, hogy Szingapúrban
komolyan támogatják, ha a ﬁatalok és az idősek össze akarnak költözni, nem feltétlen
egy lakásba, de egymás közelében szeretnének lakni, hiszen ez az államnak óriási előnyt
jelent, mert a társadalmi tőkével tudnak egyéb tőkét ellensúlyozni.
A kérdés az, hogy mi lehet a magyarázata ennek a rendkívül magas bizonytalanságérzésnek, ennek a szorongó állapotnak. Ennek a hátterében pontosan az az értékvesztett
lelkiállapot van, ami ma Magyarországon jellemző, hogy az emberek úgy érzik, nem
bízhatnak egymásban, nincsenek közös értékek, a jövő kiszámíthatatlan, a szabályozók,
a törvények is betarthatatlanok, és ezért nagyon nehéz helyzetbe kerül az, aki ezeknek
meg akar felelni. Be kell látnunk, hogy mindez a diktatúra maradványa, hiszen a diktatúrák legfőbb jellemzője, hogy mindig, mindenki, mindenért megbüntethető.
Annak idején Skrabski Árpáddal mi jártunk Hegedűs Andrásnak4 a szociológia szemináriumára. Ott elmondta, hogy a kommunista rendszerben tudatosan olyan törvényeket, szabályokat hoztak, amit nem lehetett betartani, és utána bárkit, bármikor el
lehetett vinni, meg lehetett büntetni, a nagy halak pedig úgy lépték át a törvényeket,
ahogy csak akarták. Úgy érzem, hogy ebben a tekintetben igazából nem volt rendszerváltozás, és ez tragikus.
Ha én vállalkozókkal beszélek, ma az a helyzet Magyarországon, hogy nem lehet
betartani azokat a járulékﬁzetési, adóﬁzetési szabályokat, azoknak az újra és újra átalakított, áttekinthetetlen dzsungelét, és hiába próbálnának az emberek megfelelni, nem
tudnak, és ez lehet a legfontosabb tényezője a mostani állapotnak.
Ezzel kapcsolatban megnéztem a Nemzetközi Értékfelmérésnek az adatait. Hihetetlen ellentéteket, feszültségeket találunk. Ha azt a kérdést találjuk a kérdőíven, hogy
mi a véleményük az embereknek az adócsalásról, Magyarországon a kérdezettek 66
százaléka azt mondja, hogy nem szabad adót csalni, és ez egy jó arány. Ezzel szemben, ha azt kérdezik tőlük, mi a véleményük, honﬁtársaik csalnak-e adót, a 82 százalék azt mondja, hogy igen, csalnak, a társadalomban ez a gyakorlat. Ez az arány
4

Hegedűs András (1922–1999) szociológus, politikus, 1955–1956-ban Magyarország miniszterelnöke.
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a szomszédainknál, a cseheknél, németeknél 12 százalék, az osztrákoknál, svédeknél
csak 8 százalék. Ekkora az eltérés. Nincs még egy olyan ország, ahol ekkora az eltérés az elvárt értékek és a megélt valóság között. Míg az osztrákoknál, a cseheknél is
ilyen arányban mondják azt, hogy nem helyes, ha valaki adót csal, sokkal kevesebben
mondják a honﬁtársaikról, hogy csalnak, még ha más is az arány. Magyarországon
óriási az eltérés. A többi tényezővel kapcsolatban is, főleg abban, hogy elfogadnak-e
megvesztegetést, 50 százalékban mondják azt a honﬁtársaikról a magyarok, hogy igen,
miközben más országokban ez 25 százalék körül alakul.
Mindez mit jelent? Az anómiás, a normavesztett, értékvesztett állapotot a társadalomban. Durkheim5 írta le az anómia jelenségét, hogy ha egy társadalomban a közös
értékek elvesznek, ha például sokan beköltöznek a városokba és a falusiak elvesztik
gyökereiket, a közös értékeket, akkor a társadalom hihetetlenül meggyengül és az öngyilkosság és a depresszió gyakorisága megnő. Egy társadalomnak tehát nagy szüksége
van arra, hogy legyenek közös értékei, és az emberek ahhoz tudják tartani magukat.
Meggyőződésem, hogy ezek a mai magyar krízisnek, az idő előtti egészségromlásnak,
és a rossz demográﬁai helyzetnek is az alapvető háttértényezői, hiszen a gyermekeket
is a bizonytalanságkerülés miatt nem merik vállalni a ﬁatalok, bár szeretnék, mert
kiszámíthatatlan, mit hoz a jövő. Már említettem, hogy országos, reprezentatív felméréseket készítettünk Skrabski Árpáddal (még Juhász Pál6 professzorral kezdtem el
annak idején ezeket a vizsgálatokat), nagyon sok pszichológiai, szociológiai, életmód
és egészségi tényezőre kérdeztünk rá. Most jelent meg A magyar lelkiállapot kötetünk,
már a második kiadása, október óta.
Hogy néznek ki az anómia-változók Magyarországon a 2002-es és 2006-os adatokat
összehasonlítva? Olyan mértékben romlott a helyzet, hogy az ember nem tudja, romolhat-e tovább? Az
ember nem tud tervezni, mert minden
olyan gyorsan változik, nem tud miben
hinni, mert nincsenek közös értékek,
nem lehet eligazodni
az élet dolgaiban,
mert annyira kiszámíthatatlan minden.
Az első mutató, a
szabálysértő magatartás már a 90-es
évektől igen magas, Anómia-változók 
5

Émile Durkheim (1858–1917) francia szociológus, a modern szociológia és kulturális antropológia atyja
Juhász Pál (1916–1984) orvos, pszichiáter, alapító elnöke volt a Magyar Pszichiátriai Társaságnak, amelynek
elnöki tisztségét haláláig viselte
6
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az emberek mintegy 80 százaléka azt mondja, hogy rákényszerülünk arra, hogy bizonyos törvényeket, szabályokat áthágjunk.
Vajon milyen hatással van az egészségünkre, hogy át kell lépnünk a szabályokat?
Érdekes módon, ez védőfaktor, de ez nagyon szomorú dolog. Andorka Rudolf7 már
jóval a rendszerváltás előtt leírta, hogy a magyar individualizmus abban nyilvánul
meg, hogy kiskapukat gyártunk és az az ügyes, aki ezeket megtalálja. Ez egy társadalmi társasjátékká vált. Már akkor azt mondta Andorka, hogy a magyar társadalom
attól él túl, hogy kijátssza a törvényeket és kiskapukat keres. Mi is azt találtuk, hogy
ez az egy anómiamutató ma Magyarországon az egyes embernek védi az egészségét.
Ugyanakkor a társadalom számára ez tragédia, de az emberek nem képesek másképp
megfelelni a mai, a diktatúrából ittmaradt, áttekinthetetlen törvényeknek, szabályoknak, és emiatt továbbra is működik ez a fajta „társadalmi társasjáték”. Ennek az lenne
az ellenszere, hogy a civil köröknek, ahol sokan vannak együtt, ki kellene kényszeríteniük a politikától azt, hogy rendezzék a jogrendszert, és utána már be is kellene tartatni a törvényeket. Ezt persze csak akkor lehetne, ha betarthatók lennének, mindaddig
nem lehet elvárni az emberektől.
A társadalmi tőkeváltozóknál is ugyanilyen nagy változás van. Érdekes, hogy ugyanazokat a változókat vettük fel ’95-ban, 2002-ben és 2006-ban, és azt láthatjuk, hogy
’82 és ’95 között nagyot
nőtt a bizalmatlanság
mértéke. Tehát az, hogy
senki se törődik azzal,
mi történik a másikkal,
hogy senkiben sem lehet
bízni, hogy az emberek
aljasak, önzők és csak kihasználják a másikat. Ez
emelkedett a rendszerváltás idején, egészen
’95-ig, de utána 2002-ig
megállt ez a romlás, sőt,
legalább a negatív tendencia megfordult. 2002
és 2006 között elképesz- Társadalmi tőke változók 
tő mértékben emelkedett. Ötven százalék mondta azt, hogy senki sem törődik azzal, mi történik a másikkal
2002-ben, és ez 2006-ra felment nyolcvan százalékra. Ha egy társadalomban tíz emberből nyolc azt mondja, senki sem törődik a másikkal, ez a legtragikusabb stresszállapot.
Ugyanez az adat Svédországban 10–20 százalék körül van.
Magyarországon ez az állapot azt jelenti, úgy érezzük, nincsenek közös értékek, amikben bízhatnánk, és ami alapján a jövőt tervezhetnénk. A társadalom ezt
7

Andorka Rudolf (Budapest, 1931–1997) egyetemi tanár, szociológus, az MTA tagja
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azzal próbálja ellensúlyozni, hogy egyetlen
adat javult, a társas támogatás, hogy menynyire bízunk a házastársban, rokonban,
barátban. Ez is romlott
’88 és ’95 között, akkor
az emberek azt élték
át, hogy elvesztették
a munkahelyüket és a
rokonok, barátok nem
tudtak úgy segíteni,
ahogy remélték. Ez Társas támogatás 
aztán később folyamatosan javult, akinek van házastársa, tőle kapta a legnagyobb támogatást, de a rokonoktól, barátoktól is.
Van egy nagyon izgalmas jellemző, mit gondolnak, a magyarok hány százaléka
büszke arra, hogy magyar? 89 százalék! Bárkit megkérdeztem erről, hogy mit gondolnak róla, kollégákat, diákokat, legtöbben azt tippelték, hogy tíz-húsz százalék körül
lehet. Ez ismét egy nagy erőforrás. Azt az ellentétet mutatja, ami a valóság megélése
és az értékeink között van, hogy a magyarok túlnyomó többsége büszke arra, hogy
magyar. Mondhatnánk, hogy ezt illik mondani, hogy ez az elvárható válasz, valóban
így van, de ez mégis jelent egy olyanfajta beállítottságot, hogy én ezt mondom! Ennél
jobb arány csak Lengyelországban van, a lengyelek 94 százaléka mondja, hogy büszke
a származására. A cseheknél, vagy az angoloknál már alacsonyabb arányok vannak.
Pont Durkheimnek, aki leírta az anómiát, az az alaptétele, hogy egy társadalomnak
szüksége van a nemzeti azonosságtudatra. Enélkül a társadalom elpusztul. Az ember
társadalmi lény, ha ezt nem tudja átélni, számára a legszörnyűbb szenvedést jelenti. Ha
egy primitív társadalomban a közösség kizár valakit, akkor az úgynevezett vuduhalál
azt jelenti, hogy akit kizár a közösség, egész rövid időn belül belehal ebbe a stresszbe. A közösséghez tartozásra nagy szükségünk van. Ez tehát a furcsa ellentmondás,
hogy miközben a magyar társadalom többsége fontosnak tartja, és büszke arra, hogy
magyar, ugyanakkor egy ennyire anómiás társadalomban nincs közös nemzettudat,
azonosságtudat, hiszen az értékek azok, amik egy országot összetartanak.
Mi lehet a magyarázata annak, hogy ennyire rosszak a magyar jellemzők a megélt
valóság szintjén? Sok minden a történelmünkből ered, de a magyarság a két világháború között csodákra volt képes. A trianoni traumát túléltük úgy, hogy ki tudtunk
a krízisből jönni, egészen világraszóló teljesítményekkel. Meggyőződésem, hogy 1956
egészen csodálatos példája volt a társadalmi tőkének, a teljes bizalomnak, az összetartozás-élménynek, hogy még a párttagok többsége is úgy érezte, fontos, hogy meg
akartunk szabadulni a szovjetektől. Ez a közös élmény összefogta az egész országot.
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Ezután arra jött rá a hatalom, hogy számukra ez a legnagyobb veszély, ez a közösségi
élmény, az azonosságtudat, hogy számunkra mindez fontos, és teljes erővel képviselték
utána a fogyasztói ideológiát. Emlékeznek rá, akkor az volt a jelszó, hogy kicsi vagy
kocsi, és inkább kocsit próbáljunk szerezni, esetleg háromévenként lehetett venni egy
új Trabantot, és az lett a vágyálmunk a gyerek helyett. Mi voltunk a legvidámabb
barakk, miközben a nemzeti azonosságtudat jeleit minden módon megpróbálták háttérbe szorítani. Ez nem így volt a szomszédainknál.
A másokat kiszorító, kirekesztő nacionalizmus, nemzettudat nagyon veszélyes dolog. Ezt láttuk a szomszédaink viselkedésén, ez borzasztó dolog. Ugyanakkor a magyar társadalomnak az egyik legnagyobb gazdagsága, hogy genetikailag nagyon színes.
Ha ezt a sok embert, akik itt vannak a teremben, megkérdeznénk, hogy hányféle őse
van, kiderülne, hogy a magyar társadalom majdnem olyan színes, mint az amerikai.
Mondhatjuk, hogy észak, dél, kelet, nyugat találkozik a génjeinkben, és ez egy csodálatos adottság. Nem tudom, hogy mit szólnak ehhez a történészek, de amikor a
hét törzs vérszerződést kötött, az is azért történt, mert már akkor is annyira sokfélék
voltak, hogy ezt így próbálták áthidalni, hogy ezáltal egy közösséghez tartozzanak,
mindennek ellenére.
A magyar társadalom mindig is egy befogadó, nyitott társadalom volt, de ez a befogadás azt kell, hogy jelentse, aki idetartozik, annak nagyon fontosak a közös jelképek,
a közös történelem, a közös kultúra és a közös értékek. Nem lehet senkit kizárni,
kirekeszteni ebből a közös nemzettudatból, de ha valakinek ez nem fontos, az nem
tartozik bele, az önmagát zárja ki. Az, hogy tíz emberből kilenc azt mondja, hogy ő
büszke arra, hogy magyar, azt mutatja, hogy erre a befogadó, nyitott azonosságtudatra
van fogékonyság. Megkezdve a vizsgálatokat, mindenkitől rákérdeztünk az etnikai
hovatartozására is. Volt egy olyan lehetőség, hogy magyarnak is vallhassa magát. Mit
gondolnak, hogy a magukat cigánynak vallók hány százaléka mondta magyarnak is
magát, cigánynak és magyarnak? Pontosan nem emlékszem a számra, de 70 százalék
fölött, tehát nagyon nagy többségük, és azok a cigányemberek, akik magyarnak is
vallják magukat, lelkileg és testileg is egészségesebbek, többüknek van munkahelyük
a lehetőségeikhez képest, és az a hányad, amelyik nem tartja magát magyarnak, tehát
magukat zárják ki, ők vannak nagyon rossz helyzetben. Ez egy nagyon fontos kérdés,
a cigányságnak nagyon fontos értékeik vannak, régen szinte minden faluban a cigányzenészek jelentették a művészetet, a zenét, a vidámságot, rengeteg egyéb szerepe volt
a cigányságnak a magyar társadalomban, és ezt elvesztették. A legfontosabb ez volna,
ezzel foglalkozni, ezt visszanyerni, az önértékelést, a közös értékek elfogadását, amit
gyerekkorban kellene elkezdeni.
Ha egy családban egy gyerek azt látja, hogy nincs munka és az apja nem dolgozik,
mitől szocializálódna? A cigányság ’90-ig dolgozott, és a vizsgálatainkból az derült
ki, hogy a cigány férﬁak inkább panaszkodnak arra, milyen szörnyű számukra, hogy
nincs munkájuk, mint a nem cigányok. Mivel a cigányság sokkal erősebben tradicionális társadalom, a férﬁak nagyon is negatívan élik meg, hogy nincs munkájuk, és egy
ilyen helyzetben könnyen belecsúsznak a devianciába, abba a helyzetbe, amit most
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látunk Magyarországon. Az iskolákban, és még inkább az óvodákban, ahol együtt
tudják nevelni a magyar és a cigány gyerekeket, kellenének a felzárkóztató programok, hogy ne hozzák olyan helyzetbe a cigány gyerekeket, hogy mire bekerülnek az
iskolába, és találkoznak a többi gyerekkel, akik teljesen más környezetből jöttek, még
könyvet sem láttak maguk körül, még a nyelvet sem biztos, hogy értik, amit a többiek
beszélnek. Ezt a különbséget, nehézséget leküzdeni, most, amikor elbocsátják a tanítókat, mert kevesebb a gyerek, erre kellene felhasználni ezt a lehetőséget. Az Egyesült
Államokban és Ausztráliában így tudták a feketéket és a bennszülötteket bekapcsolni
és ma már fekete elnöke
van az Egyesült Államoknak. Óriási lehetőségek
vannak, csak ezt időben
kell elkezdeni és komoly
programokkal.
Befejezésül arról szeretnék néhány példát elmondani, hogy mire építhetünk. Az egyik az, hogy
sokkal több gyereket szeretnének a magyar ﬁatalok, mint ahány megszületik. Persze aki nem akar A kívánt és a tényleges gyerekszám eltérése iskolázottgyereket, azt arra nem ság szerint, a 45 évnél ﬁatalabb magyar nők között
lehet rábeszélni, de akik
szeretnének, mindent meg kellene tennünk, hogy a kívánt, a tervezett gyerekeket
világra hozhassák. Ami ebben a kérdésben igazán izgalmas, hogy a nyolc általánost,
vagy annál kevesebbet végzettek esetében megszületnek a kívánt számú gyermekek,
ott nincs különbség a két adat között. Míg az érettségizettek, vagy annál magasabb
végzettségű nők több gyereket szeretnének, mint az alacsonyabb végzettségűek, sokkal kevesebb gyermekük születik. Sajnos, a magasabb végzettségű nőkkel szemben
súlyos negatív diszkrimináció érvényesül, hiszen az ország nagyon sok pénzt belefektetett, hogy ezeket az iskolákat elvégezzék, ők maguk is sok energiát fektettek bele,
és szeretnének dolgozni a saját szakmájukban, miközben szeretnének gyermekeket
is a világra hozni. A társadalomnak minden segítséget meg kellene adnia, hogy ezek
a gyermekek megszülethessenek. Ehhez most semmi segítséget nem kapnak. Az elmúlt hetekben egy társaságban arról beszéltünk, hogy az összes magyar népmesében
a harmadik királylány, vagy a harmadik királyﬁ győz, ők tudják a fele királyságot
megszerezni, a szülőket megmenteni. El kellene indítanunk egy országos programot
a harmadik királylányok és királyﬁak érdekében. Megkérdezném, hogy ki harmadik
gyerek, itt a teremben? Látom, sokan vannak, ez nagyon jó. A világ szeme most valóban a harmadik királyﬁkon és királylányokon van. Ha belegondolunk most, a krízis,
a munkanélküliség kapcsán, ez is egy nagy lehetőség volna az ország számára, de csak

 ﱻ50 ﱾ

Miskolci Keresztény Szemle

ha erre hajlandó lenne áldozni, hogy azokat a ﬁatal nőket, akik szeretnének gyereket,
minden módon támogassa. Ha a kívánt számú gyerek megszületne, kijöhetnénk ebből a rettenetes demográﬁai gödörből.
Franciaországban ezt csinálták, ott is súlyos volt a demográﬁai helyzet, és de Gaulle
idején elkezdtek egy olyanfajta szabályozást, hogy a harmadik gyereküket váró családok gyakorlatilag nem ﬁzetnek adót. Ez elsősorban azokat a családokat támogatja,
akik hajlandók a gyerekekért komolyabb áldozatot hozni, akik nem azért hozzák őket
világra, hogy gyermekgondozási segélyt kapjanak, hanem dolgozni is akarnak és mellette gyermeket vállalni. Ez fontos lehetőség lenne, különben teljesen esélytelenek
vagyunk, hogy ki tudjunk jönni ebből a nagyon nehéz helyzetből.
Az aktív korosztályban a munkának központi szerepe van, és itt néhány szempontból a legrosszabb helyzetben vagyunk egész Európában. Magyarországon a legalacsonyabb a lehetőség a rugalmas munkaidőben végzett munkára, sokkal kevesebb, mint
akár a szomszéd országokban is. Nem azért, mintha a magyar ﬁatalok nem szeretnének rugalmas munkaidőben dolgozni, hanem mert ebben is olyan bürokratikus
szabályozás van, hogy egy vállalkozó nem engedheti meg magának, hogy mondjuk
két félállásos munkavállalót foglalkoztasson. Ugyanez a helyzet az otthoni távmunka
esetében. A leggyakoribb a hollandoknál, a dánoknál az otthoni távmunka lehetősége, nálunk a legrosszabb, pedig ez megint egy olyan lehetőség, ami a családokat
segítené. Miért tudják megcsinálni a szomszédaink, és azok az országok, ahol sokkal
jobban tudnak gazdálkodni az anyagi erőforrásokkal? Ha nekik megéri, mi miért nem
tudjuk biztosítani a ﬁatalok számára, ha ők ezt igénylik?
Az idősek szerepét nem lehet eléggé hangsúlyozni a családban. Ők a felmérések
szerint nem arról panaszkodnak, hogy szegények, hanem hogy magányosak, nincs
másoknak szükségük rájuk. A társadalmi tőkét ilyen módon is erősíteni kellene, hogy
egymás felé forduljunk és az idősek segítőkészségét bevonjuk a családokba, akár még
úgy is, ha nem egy helyen laknak, hogy – tudok ilyen esetekről, plébániákon megszervezték – a gyesen lévő kismamákhoz kijárnak segíteni idősek, pót-nagymamaként.
Ha jól tudom, itt, a jezsuita gimnáziumban is volt hasonló kezdeményezés.
Még egy fontos adat, hogy a középkorú-halálozás szempontjából a férﬁak számára,
ha van gyerekük, és jó velük a kapcsolatuk, nagyon fontos védőfaktor. Amikor az
adatokat kontrolláltuk életkor, iskolázottság, dohányzás- és alkoholabúzus és elhízás
szerint, akkor közülük az a férﬁ, akinek nem volt gyereke, vagy rossz volt vele a kapcsolata, négyszer nagyobb valószínűséggel halt meg. Érdekes, hogy a férﬁaknak még
komolyabb védőfaktor a gyerek, és vele a jó kapcsolat, mint a nők számára, ebben
a középkorú korosztályban. Ha másért nem, azért, mert a gyerek az életkilátásokat
javítja, még ezért is fontos lenne, hogy megszülethessenek.
A legfontosabb közös célok, amiket kitűzhetünk, hogy megváltoztassuk ezt a
fajta szétesett közösségi állapotát a magyar társadalomnak, erősítsük elsősorban a
nemzeti azonosságtudatot, és ennek a helyes formáját, a befogadó azonosságtudatot, a civilszervezeteket, a párkapcsolatokat. Különlegesen fontos volna a bizalom,
a társadalmi tőke erősítése. Ebbe mindenki beletartozik, akinek fontosak a közös
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értékek, aki viszont úgy érzi, hogy ezek az értékek, a közös történelem nem fontos,
önmagát zárja ki a közösségből. Ha belegondolunk, hogy kik voltak a legnagyobb
politikusaink Magyarországon, Széchenyi, Kossuth, Deák Ferenc, Eötvös József:
ők mind nemzeti liberálisoknak tartották magukat. De nem úgy, ahogy ma értik
a liberális szót. Sajnos a liberális és a nemzeti, vagy nacionalista szónak is vissza
kellene nyernie az eredeti értelmét, mert a liberalizmus például eredetileg azt a fajta
befogadást, nyitottságot jelenti, amely mindenkit elfogad. Kritizálja a másikat, de
nem ellenségként kezeli.
Fontos lenne, hogy különösen ebben a régióban, de egyáltalán Magyarországon
összefogjunk a depresszió, a szorongás, a rettenetes, beszorított bizonytalanságérzés
ellen, ami ellen megint csak a közös értékek, a közösség tudja megvédeni az embert.
A negatív érzelmek és a pozitív érzelmek nem egymásnak az ellentétei, mert ha negatív érzelmi állapotban van az ember, attól fél, hogy valami még rosszabb jön, míg a
pozitív érzelmi állapot nyitottságot jelent, hogy ha valami új lehetőség van, megpróbálom megkeresni. Van egy nagyon egyszerű gyakorlat, hogy egy embernek legalább
kétszer annyi pozitív érzelmet kell átélnie, mint amennyi negatívat. Az sem jó, ha
valakinek nincs negatív érzelme, ha folyton felhangolt állapotban van, de ﬁgyeljük
meg saját magunkon, vagy a párunkon, a munkatársainkon, hogy vannak emberek,
akik folyton csak negatívumokat mondanak. Ezek lelkileg is negatív állapotban vannak. Figyeljünk rá, ha egy negatívumot mondunk, utána mondjunk legalább két
pozitívumot is. Ez egy gyakorlat, amivel változtatni lehetne az életünkön, a lelkiállapotunkon. Ha pozitív a lelkiállapotunk, sokkal könnyebben meg tudunk birkózni
a nehézségekkel. Ennek a célnak az érdekében fogjuk indítani ezt az Európai összefogás a depresszió ellen programot. Az Európai Unió egyébként nagyon fontosnak
tartja a depresszió megelőzését. Már részt vettünk egy hasonló programban Szolnok
térségében, megdöbbentő módon az eltelt két év alatt felére csökkent az öngyilkosságok aránya ebben a térségben. Nem állítom, hogy ettől a programtól, de az biztos,
hogy abban az időben sehol máshol nem csökkent ilyen mértékben. Ennek az évnek
a második felétől itt, Miskolcon szeretnénk egy ilyen programot elindítani. Kérem
mindenki részvételét, hozzájárulását, támogatását. A családorvosoknak lesz ebben
komoly szerepük, de mindenki másnak, aki segítőfoglalkozású, a civilszervezeteknek, a rendőrségnek, mindenkinek, aki segíteni akar a lakosság lelkiállapot-javításában. Remélem, hogy sikerül a civil társadalom erejével kikényszerítenünk, hogy
változzon a helyzet Magyarországon.
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Bacsinszky András püspöki szolgálata
200 éve, 1709-ben halt meg Bacsinszky
András görög katolikus püspök. Görömbölyön található a róla elnevezett utca, a görömbölyi görög katolikus templom falán
pedig emléktábla hirdeti nevét. Február 22-én
Sajópetriben a görög katolikus templomban
tartott gyászmegemlékezés után került sor a
püspök tiszteletére rendezett konferenciára,
mely az emlékév megnyitása is volt. Szervezői a Sajópetri Görög Katolikus Egyházközség, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Területi, a Sajópetri, Sajóládi és Ónodi Ruszin Kisebbségi Önkormányzat voltak. Az
ott elhangzott egyik előadás szövegét olvashatjuk most. Az előadást dr. Véghseő Tamás
nyírszőlősi parochus, a Szent Atanáz Görög
Katolikus Hittudományi Főiskola tanára
tartotta.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Azt a megtisztelő feladatot kaptam, hogy a mai délutánon mutassam be Bacsinszky
András püspök életútját és püspöki szolgálatát. Mielőtt eleget tennék ennek a felkérésnek, kérem engedjék meg, hogy feltegyek és megpróbáljak megválaszolni egy
egyszerű kérdést: miért is van erre egyáltalán szükség? Miért kell nekünk egy kétszáz
évvel ezelőtt meghalt püspök személyét, életútját felidéznünk?
Meggyőződésem, hogy a jelenlévők számára magától értetődő és kézenfekvő a válasz: azért, mert kultúremberek vagyunk, akik nem csak jelen időben élünk, hanem a
létezésünket tudatosan olyan alapra akarjuk építeni, melyet a múltban mások raktak
le, s mindezt azért, hogy ne csak jelenünk legyen, hanem jövőnk is, s nem csak nekünk, hanem az utánunk következő nemzedékeknek, akik arra akarnak majd építkezni, amit mi hagyunk magunk után. Ez az alap görög katolikus önazonosságunk, mely
az emberszerető Istenbe vetett, a keleti egyház hagyományai szerint, a katolikus egyházzal
egységben Magyarországon megélt hitünket jelenti.
Amikor ezt így megfogalmazzuk, szinte kikívánkozik belőlünk, hogy a kicsit rejtélyesen hangzó „önazonosság” szó mellé odategyük a „kincs” szót. Kincs az, amit
a múltból örökségként kaptunk, hogy azt megőrizzük és azzal úgy sáfárkodjunk a
21. századi körülmények közepette, hogy az közösségünket megtartsa, gazdagítsa és a
következő nemzedék számára is kincs maradjon.
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Ehhez a ponthoz érve egy újabb egyszerű kérdéssel találjuk szembe magunkat: de
hát mégis hogyan kell ezt csinálni? Mit kell tennünk azért, hogy a kincs kincs maradjon? A válasz megint csak nagyon kézenfekvőnek tűnik: nézd meg, mit csináltak
őseid! Nézzük meg, mit tettek, hogyan gondolkodtak, milyen döntéseket hoztak.
Alapvetően jól végezhették dolgukat, mert a kincs eljutott hozzánk, tehát tanulhatunk tőlük. De vizsgáljuk meg tévedéseiket is, hogy tanulva belőlük, ne kövessük el
őket mi is.
Bacsinszky András püspök görög katolikus egyházunk kiemelkedő személyisége volt.
Olyan főpásztor, aki tudatában volt mind a kincs szépségének, mind pedig saját felelősségének és történelmi feladatának. Alapozó-építkező-gyarapító püspök volt, akinek
az életútja számos tanulsággal szolgál a 21. századi görög katolikusok számára is.
Bacsinszky András 1732-ben született az Ung megyei Benetine községben galíciai
eredetű és nemesi származású görög katolikus papcsaládban. Az elemi ismeretek elsajátítása után az ungvári jezsuita gimnáziumba került, majd onnan 1752-ben a jezsuiták
nagyszombati egyetemén tanult teológiát, ahol 1758-ban doktori fokozatot szerzett.
Szűkszavúan ezzel a néhány szóval lehet összegezni tanulmányi éveit, de talán érdemes
egy gondolat erejéig megállnunk, mert jelentősége van annak, hogy a későbbi főpásztor hol szerezte tudását, illetve miért volt lehetősége a tanulásra. Mind az ungvári
jezsuita gimnázium, mind pedig a nagyszombati egyetem az akkori Magyarországon
a legtöbbet nyújtotta, ami közép- és felsőfokú tanulmányok terén nyújtható volt. Az
akkor már több mint kétszáz éves jezsuita oktatási rendszer nagyon megbízható tudást nyújtott azoknak a ﬁataloknak, akiknek erre lehetőségük volt. Az ungvári jezsuita
kollégium a 17. század közepétől kezdve nyitva állt a görög katolikus ﬁatalok előtt,
hiszen a jezsuitákat betelepítő és tevékenységüket ﬁnanszírozó Homonnai Drugeth
családot többek között az a cél is vezette, hogy előmozdítsák a birtokaikon élő keleti
szertartású keresztények kulturális felemelkedését. A katolikus egyházzal egységre lépő
keleti szertartású keresztények számára az unió egyik legkézzelfoghatóbb eredménye
az volt, hogy elérhető közelségbe került számukra a kor legkiválóbb oktatási rendszere és annak minden szintje. A felsőoktatás csúcsán a Pázmány Péter által alapított
nagyszombati egyetem állt, ahol 1704-től kezdődően külön alapítványi ösztöndíjak
álltak a görög katolikus papnövendékek rendelkezésére. Ez annak köszönhető, hogy
a munkácsi egyházmegye akkori főpásztora, a görög származású De Camillis püspök – felismerve a korszerű papképzés szükségességét – kieszközölte Kollonich Lipót
bíborosnál ezt a lehetőséget. A 18. század folyamán az összes munkácsi püspök itt
végezte teológiai tanulmányait, De Camillis bölcs előrelátásának és fáradhatatlan buzgóságának köszönhetően. Bacsinszky András tanulmányi évei alatt nem csak tudását
gyarapította, hanem átvette azt a szemléletet is, mely az oktatás és a tudomány helyét
egy egyházi közösségen belül a legelsők között határozza meg. Püspökként – ahogyan
látni fogjuk – igen sokat tett azért, hogy egyháza oktatási rendszere fejlődjön, papsága
és népe műveltségi szintje emelkedjen. Talán itt ragadhatjuk meg az első múltból
érkező fontos üzenetet: korszerű oktatási rendszer nélkül egy közösség megmaradása,
fejlődése nem lehetséges.
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Pappá szentelése után Bacsinszky Hajdúdorogra került káplánnak, majd 1763-tól
ő lett az egyházközség parochusa, a szabolcsi és a hajdú kerület főesperese. 1772-ben
történt püspöki kinevezéséig működött Hajdúdorogon. Dorogi éveinek meghatározó eseménysorozata a munkácsi egyházmegye kánoni felállításának hosszan elhúzódó ügye volt. Jóllehet a munkácsi püspökség ténylegesen már több évszázada
létezett, nem tartozott az ország szabályosan felállított egyházmegyéi közé. Szokásjog alapján alakult ki a munkácsi kolostor püspök szerzetesfőnökének tényleges
joghatóságából, s nem a főkegyúri jog és szentszéki jóváhagyás alapján. Az egyházmegye ügye az 1646-ban megkötött és fokozatosan megerősödő unió nyitott
kérdése maradt. A területileg illetékes latin főpásztorok, az egri püspökök sikeresen
ragaszkodtak jogaikhoz és kezelték a munkácsi püspököket beosztottjaikként. Az
ebből származó konﬂiktusok az 1760-as évekre teljesen aláaknázták a két felekezet közötti viszonyt, sőt 1765-ben éppen Hajdúdorogon skizmatikus mozgalom is
útjára indult az unió felbontása érdekében. A római katolikus hierarchiának való
alávetettség és annak következményei olyan kudarcélményt jelentettek a görög katolikusok egy részének, hogy ennél a karlócai szerb metropolitának való alávetettséget is elviselhetőbbnek tartották. A dorogi skizmatikus mozgalom ugyan hamar
elhalt, de világossá tette, hogy a probléma megoldása nem tűr halasztást. Mária Terézia megtette a szükséges lépéseket a Szentszék irányába, Bacsinszky András pedig
Bradács János püspök és a papság bizalmát élvezve tájékoztatta a császárnőt a kialakult helyzetről. 1769 őszén éppen innen, Sajópetriből indult Bacsinszky vezetésével
küldöttség Bécsbe, hogy beszámoljon az udvarban arról a megalázó fogadtatásról,
amiben Eszterházy Károly egri püspök már nem először részesítette Bradács János
püspököt és kíséretét. Az egyházmegye felállításának ügye 1771-ben oldódott meg,
amikor a Szentszék jóváhagyásával Mária Terézia intézkedett a kánoni felállításról.
Az egyházmegye püspöke Bradács János lett, aki viszont már 1772-ben elhunyt.
Ekkor került kinevezésre Bacsinszky András.
Mielőtt rátérnénk püspöki szolgálatának bemutatására, érdemes felidézni dorogi
éveinek egy másik jellegzetességét, melyből Bacsinszky püspök egyik fontos személyes jellemvonását is megismerhetjük. Ahogyan arra Udvari István rámutatott, dorogi
évei alatt Bacsinszky teljes mértékben alkalmazkodott az őt körülvevő népi-nyelvi
viszonyokhoz. Az anyakönyveket egyházi szláv nyelven vezette, a hívekkel, a városi
hatóságokkal és a szabolcsi papsággal magyarul, a vármegyei hatóságokkal latinul, az
egyházmegyei hatóságokkal rutén nyelven levelezett. Ezt a fajta nyelvi szinkretizmust
püspök korában is megőrizte, sőt az akkor születő magyar nyelvű liturgikus fordításokat is támogatta. Ez egy alapvető nyitottságra utal, mely a más nyelvek és kultúrák megbecsülésében és értékelésében nyer kifejeződést. Jóllehet ruszin népének hű
gyermeke volt, aki annak kultúráját fejleszteni akarta, mégsem tekintett ellenségesen
vagy veszélyforrásként más nyelvekre, hanem azokban felfedezte a közös kincs újabb
kifejeződési formáit, illetve elismerte azok kultúraközvetítő szerepét.
Püspöki kinevezése után néhány hónappal Mária Terézia egy igen nagy jelentőségű értekezletre hívta Bécsbe a magyarországi keleti szertartású katolikus püspö-
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köket. A különböző egyházmegyékben egymástól eltérő jogszokások és fegyelmi
előírások voltak érvényben, amin célszerűnek tűnt változtatni. Mária Teréziának az
volt a kívánsága, hogy a görög katolikus püspökök együtt válasszák ki a kinyomtatandó egyházi könyveket, határozzák meg azok nyelvét, egységesítsék a vitatott
liturgikus szövegeket. A bécsi horvát kollégiumban tanácskozó püspököknek dönteniük kellett az ünnepek számának kérdésében is, mivel a királynő ezek számát
tizenhatban kívánta maximálni. Ebben a kérdésben hosszas viták után a püspökök
azt kérték a királynőtől, hogy az ünnepek csökkentését rendelje el az ortodox felé is.
A tárgyalások egyik fontos napirendi pontja a papság életkörülményeinek javítása
volt. A főpásztorok a kérdés egyedüli megoldását az egyesült papok számára kiadott
királyi kiváltságlevelek érvényesítésében látták. Ezek a görög katolikus papságot egy
szintre helyezték a latin szertartású papokkal. A püspökök konkrét javaslatokat fogalmaztak meg a királynőnek: építtessen lelkészlakásokat, méresse ki mindenütt a
papság megélhetését biztosító parochiális földeket, rögzítse a papok járandóságának mértékét, melyet a hívek kötelesek biztosítani, szükség esetén állami alapokból
gondoskodjon a papok megélhetéséről. Szükségesnek tartották a vármegyék és a
földesurak ösztönzését a görög katolikus iskolarendszer kiépítése érdekében. A társadalmi megítélés szempontjából fontosnak tartották annak rendeleti úton történő
szabályozását is, hogy a hivatalos iratokban a Rómával egyesült keletieket ne görög
szertartású egyesülteknek, hanem görög szertartású katolikusoknak, papjaikat pedig nem pópának, hanem lelkészeknek vagy parochusoknak nevezzék. A püspökök
felemelték szavukat a római katolikus szerzetesek népmissziói ellen is, melyeket görög katolikus közösségekben azzal a céllal szerveztek, hogy a keletieket megnyerjék
a latin szertartás számára. Kérték a királynőt, hogy buzdítsa a latin főpásztorokat a
görög katolikusok megbecsülésére.
Mária Terézia a magyar kancellária véleményének meghallgatása után, 1773. június 28-án a szinódus határozatait jóváhagyta, és utasítást adott az ott felszínre került
problémák megoldására.
A munkácsi egyházmegye fejlődésének folyamatába illeszkedik az, hogy a királynő
1776. július 12-én héttagú káptalant állított fel. Kinevezte az első kanonokokat és
gondoskodott a ﬁzetésükről. Mivel a munkácsi püspököknek földbirtokuk nem volt
és mindössze két bizonytalan jövedelmi forrás állt rendelkezésükre: a katedratikum,
vagyis az a csekély összeg, melyet a papok vagy egyházközségek a püspöknek évente
beﬁzettek, valamint a papszentelések után járó illeték, Mária Terézia 1776. október
23-án kelt adománylevelével a tapolcai apátságot adományozta a munkácsi püspökségnek. Bacsinszky András – elsőként a magyarországi görög katolikus püspökök közül – a főrendiház tagja és valóságos belső titkos tanácsos lett. A főrendiház tagjaként
részt vett az 1790–91., az 1792. és az 1796. évi országgyűléseken, ahol alkalma nyílt
az akkor kibontakozó nemzeti mozgalom alapelveivel megismerkedni, hogy azokat
aztán ruszin népe felemelése érdekében adaptálja.
A tizenhárom vármegyére kiterjedő munkácsi püspökségnek Bacsinszky korában
729 parókiája volt, ugyanannyi pappal, akik hatvan esperesség területén működ2009/2. (18. szám)
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tek. A püspök az egyházmegye kormányzásának megkönnyítésére, a már meglévő vármegyei vikáriátus mellett felállította a szatmári (1776) és a kassai (1787)
külhelynökséget.
A püspökség székhelye 1778-ig Munkács városában, ezt követően pedig Ungvárott
volt, ahol a püspökség megkapta a feloszlatott jezsuita rend épületét.
A püspöki székhelynek Ungvárra történt átvitelével a papnevelő intézet ott kapott
helyet. A képzés négyéves lett. Munkácson, ill. Ungváron kívül a XVIII. században
Nagyszombatban, Egerben, Bécsben, Pesten és Lembergben is tanultak Munkács
egyházmegyei klerikusok. Egyik 1805-ös körlevelében leírja, hogy állami ﬁnanszírozásban Ungvárott, Nagyszombatban, Egerben, Pesten 120 Munkács egyházmegyei
klerikus tanul.
Bacsinszky András több körlevelében szól a szívügyének tekintett papképzésről. A
felvételi legfontosabb előfeltételéül a liturgikus, az egyházi szláv nyelv ismeretét, s
az egyházi éneklésben való jártasságot jelölte meg. Bacsinszky felhívja a címzettek
ﬁgyelmét: a liturgikus nyelv, az anyanyelvi műveltség, az „orosz szertartás” kárát látja
annak, ha az ifjak a középfokú latin stúdiumok után latin (római katolikus) szemináriumban tanulnak tovább. Elrendeli, hogy a parochusok ﬁaikat a felvételi előtt
„tanítsák meg atyai nyelvükre, vallásukra és tudományukra, illetve erősítsék meg bennük ezeket”. Bacsinszky azt is elrendeli, hogy a latin iskolákba járó, a papi hivatásra
készülő ifjaknak a vakációban a „ruthén tudományokból” vizsgát kell tenniük.
A püspök nagy hangsúlyt fektetett a kántorképzésre is. A görög katolikus falvak
számára kántortanítókat képeztek a nagykárolyi iskolában, ezenkívül a monostori iskolákban: Krasznibrodon, Bukócon, Munkácson, Máriapócson. A század utolsó harmadából adatok vannak arról is, hogy esperesi kerületek székhelyén folyt kántorképzés, így pl. Hajdúdorogon rutén és román nyelven. A görög katolikus tanítóképzés
csak az ungvári képző felállításával oldódott meg 1793-ban, ahol az oktatás a korabeli
ruszin irodalmi nyelven folyt.
A püspök az oktatás legalsó szintjének, a népiskolai hálózatnak a fejlesztését is
fontosnak tartotta. A katolikus kisiskolák tananyagát már több mint két évszázaddal korábban, az 1560-as nagyszombati rendelkezések megszabták: a katekizmus
szövege, olvasás, írás és éneklés. A körlevelek tükrében lényegében ugyanezeket
látjuk a ruszin kisiskoláknál is. A nép- vagy kisiskolák legfontosabb feladatának
azonban Bacsinszky a keresztényi tudományok tanítását és a katekizálást tartotta.
Körleveleiben a katekizálást mindkét nembeli gyermekek számára hatéves kortól
14 éves korig rendelte el. Az óriási könyvhiány miatt a tanításnak ezt a formáját
legtöbb helyen könyv nélkül végezték. A katekizmus hiányán csak Kutka János
(aki 1799-ben ruszin ábécéskönyvet is megjelentetett) 1801-ben Budán megjelent
munkája enyhített. Kutka katekizmusának megvásárlását Bacsinszky külön körlevélben rendelte el minden egyházközség számára. A káté anyagából házasság előtt a
ﬁataloknak vizsgát kellett tenniük. A kántorokat pedig külön kötelezte arra, hogy
a könyv egész anyagát kívülről tanulják meg, mert „aki mást akar tanítani, az maga
is legyen tanult”.
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Az Egyetemi Nyomda igazgatójának kezdeményezésére a helytartó tanács 1806-ban
kikérte Bacsinszky véleményét arról, milyen könyvek kiadására tart igényt egyházmegyéje népiskolái számára, s milyen betűkkel történjen a nyomtatás. Bacsinszky
mintegy tucatnyi tankönyv kiadására nyújtott be igényt. A jó erkölcsök, a keresztényi
tanítások, a szertartástani ismeretek elsajátításához szükséges tankönyvek megjelentetésén kívül szükségesnek tartotta számtankönyv, a jó állampolgár kötelességeit részletező tankönyv kinyomtatását is. Ez utóbbiakat a bibliai történetekhez hasonlóan
népnyelven kívánta közreadni.
Szintén Bacsinszky püspök kezdeményezései közé sorolandó az 1804-ben ill.
1805-ben a budai Egyetemi Nyomdában megjelent ötkötetes ruszin nyelvű Szentírás,
melynek kiadását a későbbi eperjesi püspök, Tarkovics Gergely gondozta.
Bacsinszky püspök 1809. november 7-én hunyt el. Kortársai számos latin, ruszin,
magyar és román nyelvű dicsőítő költeményben méltatták munkásságát. Grigássy Mihály esperes így fogalmaz: „Napkeleti egyházunk szemfénye, a ruszinok reménysége, a
munkácsi egyházmegye dicsősége, szeretett atyánk, Bacsinszky András őexcellenciája
november 7-én elszenderült…”
Befejezésképpen hadd idézzem Udvari István összegzését:
„Bacsinszky András püspöki szolgálata alatt új gondolatok, megoldások és egészen a 20.
század közepéig ható reformok születtek a ruszin népéletet ezernyi szállal átszövő egyházi
élet minden területén. Körleveleiben a 19–20. századi ruszin ideológia szinte minden lényeges eleme megjelent. Nem csak arról van szó, hogy nevéhez és püspöki szolgálatához fűződik a ruszin nemzeti újjászületési mozgalom első jeleinek megnyilvánulása. A szerényen
jelentkező, de nemzetinek nevezhető törekvéseknek aktív befolyásolója, alakítója volt, így
a 19. századi ruszin nemzetiségi mozgalom egyik előfutárának tekinthető.”
Bacsinszky András püspök személyében egy olyan főpapra emlékezünk, aki hű
gyermeke volt mind egyházának, mind pedig népének. Korának megértésére törekedett, hogy mindazt, ami szűkebb és tágabb környezetében pozitívumként és előre
vivő, építő gondolatként megfogalmazódott, azt egyháza és népe javára fordítsa. Teljes joggal fogalmazhatunk meg a mai napon és az emlékév során a nagy főpásztorral
kapcsolatban méltató gondolatokat, és teljes igazolást nyer az a törekvésünk, hogy
életét és munkásságát még alaposabb vizsgálatnak alávetve tanuljunk tőle: hogyan is
kell görög katolikus örökségünket, kincsünket megismerni, megőrizni, gyarapítani és
a következő nemzedéknek továbbadni.
Felhasznált irodalom
Udvari István: Ruszinok a XVIII. században. Történelmi és művelődéstörténeti tanulmányok. Vasvári Pál Társaság Füzetei 9. Nyíregyháza, 1992.
Pirigyi István: A magyarországi görög katolikusok története, II., Nyíregyháza, 1991.
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Az Isten-szeretet felszabadító ereje
A múlt század kilencvenes éveinek elején megjelent Bibliai fogalmi szókönyvben
olvasható, hogy az embernek az ítélettől való félelmét „az Isten szeretete kiűzi”, és
így felszabadítja az embert „Isten és embertársai szeretetére”. Az Isten-szeretet felszabadító működéséről tanúskodnak azok a költői sorok is, amelyekről a továbbiakban
beszélni kívánok.
  

Dsida Jenő egyik újságcikkében vallott arról, hogy a „természet rajongó szeretete”
nem magától lobbant fel benne, s „nem is a természet maga volt az, ami felgyújtotta.
Egy vers volt. Assisi Szent Ferenc híres Naphimnusza”. A Naphimnusznak tulajdonított hatást indokolja a vallomás folytatása, melyben Dsida a vers lelkes hangú, tömör
összefoglalását nyújtja: „Milyen szép is a világ így! Hatalmas, erős bátyánk a Nap,
mely Isten ragyogó képmása, testvérünk a Tűz, mely világít éjjel, szelíd és alázatos
húgunk a kristálytiszta Víz, édes nénénk a virágokat és gyümölcsöket termő jóságos
Föld, a Hold és az Ég milliárd csillagai megannyi kedves testvéreink, és végül testvérünk a Halál is, mely elől senki élő el nem menekülhet. Nincs mit félnünk tőle, mert
testvérünk, és csak az a másik a borzasztó, az örök halál, a kárhozat, mely azonban
a bűnteleneket, a tiszta szívvel meghalókat, a türelmeseket és a megbocsátókat nem
fenyegeti. S mindez a sok testvér együtt zümmögi, zúgja, zengi és harsogja a világ
leggyönyörűbb énekét, a felséges, utolérhetetlen Naphimnuszt.”
Akinek nincs füle a hallásra, annak Dsida a szuggesztív bemutatáshoz a vallomás
végén lényegláttató magyarázatot is fűz Szent Ferencről és Naphimnuszáról. Imígy:
„Nagy költő volt, mert gyönyörűt tudott alkotni, de több volt, mint költő, mert nemcsak páraként átszínesedő álomszépséget teremtett, hanem külön konzisztens világot,
melynek törvénye a boldogság. Amikor meglátjuk a Naphimnuszban, hogy nemcsak
költemény, hanem program és elérhető életvalóság, akkor fedezzük fel Ferenc testvérben a Szentet.”
A dsidai bemutatás és magyarázat egybecseng az időben később papírra vetett megközelítéssel, Eloi Leclercnek magyarra Barsi Balázstól fordított, Szent Ferencről és
Naphimnuszáról szóló szavaival:
„Minden dolgot egyetlen testvériségbe ölelt. A nap, a hold, a csillagok, a szél és a
felhők, a víz, a tűz, a föld és minden teremtmény egyetlen testvéri dicséretté alakult.”
A mindent átfogó, egyetemes testvériség – olvashatjuk Leclerc magyarázatát – „nemcsak szemlélésre való látvány, hanem megvalósítandó mű, megteremtendő világ”.
Leclerc magyarázatához kapcsolódva Barsi Balázs a Naphimnuszt vizsgáló tanulmányában több vonatkozásban is explicitebben fogalmaz. Megállapítja, hogy Szent
Ferenc himnuszában a képek egyszerre külső (kozmikus) és belső (szubjektív) indítta-
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tásúak. „Ha tüzetesen megvizsgáljuk ezeket a képeket – fogalmaz Barsi –, a mítoszok
ősképeinek dimenzióját fedezzük fel bennük, melyben a keresztény tartalom úgy jelenik meg, mint abból kinövő, azt behelyettesítő kegyelem.”
A Dsida-, a Leclerc-, de különösen a Barsi-féle magyarázat teszi igazán átláthatóvá a
Naphimnusz szerkezeti egységét, azt tudniillik, hogy a himnusz első hét és tizedik szakaszához szervesen kapcsolódik a néhai püspök és a podeszta közötti kiengesztelődést
szolgáló nyolcadik, valamint a halállal az örökélet reményében szembenéző kilencedik
szakasz, amellyel Szent Ferenc utólag egészítette ki a kozmikus képek sorozatát, mégpedig oly módon, hogy ez a két strófa „adja az értelmet az egész versnek. Kimondja
nyíltan, amit burkoltan a jelzők mesteri megválasztásával addig is sugall: az ember
kiengesztelődik önmagával és ezen keresztül mindennel, a másik emberrel is”.
A teljes kiengesztelődés jegyében még zengőbb a kozmikus strófákban felcsendülő
ének, hiszen Leclerc észrevétele szerint csak az egyetemes testvériségre „törekvő ember
üdvözölheti az anyagi dolgokat testvérként és nővérként. Csak ő énekelhet a Naptestvérről, Víz húgunkról, Tűz bátyánkról, Földanya nénénkről”.
Természetes, hogy a kozmikus strófák mintájául olyan bibliai szövegek szolgáltak,
mint Dániel könyve deuterokanonikus versei közül a három ifjú éneke és a Zsoltárok könyvéből a 148. zsoltár. Magyar vonatkozásban nem hagyható említés nélkül,
hogy Szent Gellért 1044 körül éppen a három ifjú énekéről írta Deliberatio... című
magyarázatait. Természetesen az is ﬁgyelemre méltó, hogy a fent említett dicséretek
a Bécsi (1450 k.) és az Apor-kódextől (XV. század vége) napjainkig több kéziratos
és nyomtatott magyar fordításváltozatban váltak ismertté, azaz magyarul is gyakran
elhangzottak, elhangozhattak az évszázadok folyamán, mintegy előkészítve Szent Ferenc Naphimnuszának majdani magyar tolmácsolásait.
Alább mindkét dicséret magyar fordításváltozataiból idézek, nem elsősorban azért,
hogy a Naphimnusz jóval későbbi megközelítéseinek mélyre nyúló gyökereit érzékeltessem, inkább azért, hogy ily módon is érzékelhetővé váljon az ótestamentumi
dicséretek és a középkori, Assisi Szent Ferenc fogalmazta himnusz közötti különbség.
De erre még visszatérek.
Elsőként Dániel könyve 3. részéből a három ifjú énekének részleteit idézem az 1494
előttre keltezhető Festetics-kódexből:
(57) Álgyátok Úrnak minden mívelkedeti Urat,
dicsérjétek és felyöl magasztassátok őtet erökköl. (…)
(62) Áldjátok, nap és hold, Urat.
(63) Áldjátok, mennynek csillagi, Urat. (…)
(65) Áldjátok, Istennek minden lelki, Urat.
(66) Áldjátok, tíz és hévség, Urat. (…)
(74) Áldja föld Urat,
dicsérje és felyöl magasztassa őtet erökköl. (…)
(76) Áldjátok, minden földben csemetézők, Urat. (…)
(82) Áldjátok, embernek ﬁai, Urat.
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A három ifjú énekét követően a 148. zsoltár sorait szintén a Festetics-kódexből
idézem:
(1) Dicsérjétek Urat mennyekből (...)
(3) Dicsérjétek őtet nap és hód,
dicsérjétek őtet minden csillagok és világosság.
(4) Dicsérjétek őtet mennyeknek mennyei
és vizek, kik mennyek felett vadnak,
(5) dicsérjétek Úrnak nevét.
Mert ő mondotta és löttek,
ő parancsolt és teremtettek (...)
A 148. zsoltár irodalmi hatásáról kiemelkedően szép költői parafrázisok tanúskodnak. Kettőt idézek ezek közül. Az első Balassi Bálint Mennyei seregek... kezdetű
éneke:
(1) Mennyei seregek, boldog, tiszta lelkek,
Emberi nemzetre kik az Égből néztek,
Az Urat örökké ti mind dicsérjétek!
...
(3) Fényes Nap világa, ez világ fáklyája,
Szép Hold, éj lámpása, Égnek sok csillaga,
Az Úrnak szent nevét mindörökké áldja!
(4) Tüzes hatalommal forgó ti nagy Egek,
Avagy tengerekkel együtt minden vizek,
Örök dicsérettel őtet tiszteljétek!
(5) Mert csak ő egyedül minden teremtője,
S mindent bír, valamint magában rendelte,
Megmarad mindenek ellen ő szerzése (...)
A második parafrázis, amelyet idézni kívánok, Szenczi Molnár Albertnek Lobwasser
nyomán magyarított zsoltároskönyvéből való:
No, dicsérjétek mindnyájan
Az Urat az mennyországban.
...
Az nap és hold őt dicsérje
Minden csillagokkal öszve.
Az Urat, ti magas egek,
Dicsérjétek, minden vizek,
Kik fönn az égen levegtek,
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Az Úr nevét dicsérjétek.
Mert mindeneket igéjével
Ő teremte nagy erejével,
Mindent úgy megerősíte,
Hogy megálljon mindörökké.
A majdani fordításokban megtestesülő, későbbi Naphimnusz-recepció előkészítésében az idézett korai dicséret-átültetések mellett, azokat voltaképpen megelőzve,
Assisi Szent Ferenc legendájának 1370 után készült és 1440 körül másolt (bár a
nagyobb nyilvánosság számára csak a XIX. század nyolcvanas éveitől hozzáférhető)
magyarítása, illetve az e magyarítás közvetítette tartalmak széles körű elterjedése is
természetszerűen szerepet játszhatott. Ebben a vonatkozásban a legkorábbi, egészében magyar nyelvű kéziratos könyv, a Jókai-kódex két, méltán legismertebbé vált
fordításrészletére utalhatok.
Az első, kifejezetten poétikus részlet a madaraknak prédikáló Szent Ferenc alakját
állítja elénk − nyilvánvaló összefüggésben Jézusnak az isteni gondviselésről szóló tanításával:
„Ki madaraknak Szent Ferenc mondá: Igen tartoztok Istennek, én húgim, madarak, és
tartozzatok mendenkoron őtet gyicsérni az szabadságért, kit vallotok mendenött röpölést,
kettős ruháért, avagy hármazotért, Nouénak bárkájában Istentől ti magatoknak megtartásáért, égnek élete nektek adásáért. Ti nem vettek, sem arattok, és Isten titeket eléltet, és ad
folyóvizet és kútforrásokot innotok, fészekre hegyet és halmot. És mer sem fonni nem tuttok,
sem szőni, de maga ad tinektek és ti ﬁaitoknak kellemetes öltözést. Azért igent szeret titeket
Teremtő, ki tinektek ezenné jót adott. Azért ógyátok magatokot, én húgim, madaracskák,
hogy ne legyetek hálátlanok, de mendenkoron kellemetest gyicsérjétek Istent.”
Az evangéliumi tanítással egybecsengő poétikus legendarészletből leginkább a madaraknak a Naphimnuszbeli megszólításokkal rokon aposztrofálására és a nekik szóló buzdításra ﬁgyelhetünk fel: én húgim, madaracskák (...) mendenkoron kellemetest
gyicsérjétek Istent.
A második, a „fordolt”, azaz megszelídült farkasról szóló legendarészletet belátásra,
a mindenki üdvét szolgáló megbékélésre sarkalló példázatként olvashatjuk:
„Azért én drágalátosim, fordoljatok Istenhez, és tegyetek penetencét, és a farkastól
megszabadojt titeket Úr Isten ez világan, és jövendőn megmaró pokolnak tüzétől (...)
ez farkas, ki itt előttetek áll, fogadá énnékem, és fogadásábalol hitet ada tivéletek békességet tenni. És sonha meg nem sért titeket valamiben, ha minden napon fogattok
néki adnya elég eledelt. És én az farkasért kezes lészek, hogy békességnek kötelét erősen
megtartya. Tehát mend az gyülekeztek nagy üvöltésvel fogadák egyetlenben éltetni az
farkast (...) És Szent Ferenc mondá: Atyámﬁa farkas, én akarom, hogy miképpen adád
nékem hitedet, mikoron méglen valánk az várasnak kapuja kűl, azonképpen itt mind
ez népnek előtte agyad nékem hitedet, hogy ezeket tarcsad, és engem, teérted kezes lévén,
el ne hagy. Tehát az farkas jó lába felemelvén, adá hitit Szent Ferencnek kezébe, ő kezesének, mend ott állóknak előtte. És lőn oly csudálatosság és eröm Szent Ferencnek mind
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ily ájojtatosságáért és csudának újságáért és farkasnak és népnek békességért, hogy mend
üvöltének húgyokra − azaz csillagokra −, gyicsérvé és áldván Úr Jézus Krisztust (...)”
A legendában epikus eszközökkel bemutatott megbékélés és a Naphimnuszban a
líra eszközeivel megidézett, mindenki békéjét szolgáló belső kiengesztelődés közeli
rokona egymásnak. Ami mégis elválasztja egyiket a másiktól, az talán egyrészt az
epikus részlet naiv, másrészt pedig a költői megnyilatkozás töretlenül himnikus jellegéből adódik.
Afelől, hogy milyen is valójában a Naphimnusz, a magyar olvasó több forrásból is
tájékozódhat. Mindenekelőtt a fordításokból. Ezekről azonban esetről esetre nem
nehéz megállapítania, hogy – nyilván szükségképpen – eltérnek az eredetitől, azaz –
ha úgy tetszik – többé-kevésbé „meghamisítják” azt. Persze, a „hamisítás” valójában
szükségszerű, különösen akkor, ha az eredeti és más nyelvű tolmácsolásai között
olyan nagy az időbeli távolság, mint a Naphimnusz és magyar átültetései között.
Igaz tehát, amit az egyik elemző a Naphimnusz értelmezésének szentelt tanulmányában állít, az tudniillik, hogy a fordítókat „az eredeti szöveg megoldhatatlan vagy
alig megoldható feladat elé állítja”.
A magyar befogadók Naphimnusz-élményének elsődleges forrása mégiscsak a fordításokban rejlik, amelyek bár nem pontos megfelelői az eredetinek, élményforrássá
éppen azáltal válhattak, hogy belőlük tudhatták/sejthették meg a befogadók, milyen
is az eredeti.
A Naphimnusz ismeretének másik forrását az értelmezések jelentik.
Az egyik értelmező az eredeti egyszerűségét és a fordítások hűtlenségét egy metaforával kívánja érzékeltetni. Az eredeti mű szerinte „olyan, mint a késő román vagy
kora-gót templomok, ahol a kövek – azaz a szavak – egymás mellé téve, szinte megmunkálás nélkül adnak egy épületet”, a fordítók viszont „megcsiszolják, szépítgetik
a köveket, a szavakat; jelzőkkel látják el, cizellálják, és így azok már nem a maguk
eredetiségében kerülnek a vers-építménybe”.
Megjegyzéseinek tanúsága szerint, az értelmező valami olyasmit sejt és sejtet, ami a
himnuszban szereplő cum és per szavak többértelműsége mellett egy alapvető ellentmondással növeli a fordítás nehézségeit. Ez az ellentmondás a himnuszban a szavak
vélt és vélhető csiszolatlansága, valamint „bizonyos elemek” hármas és négyes rendszer
szerinti csoportosításának vélhető tudatossága között feszül.
A csiszolatlanság és a tudatos csoportosítás kérdésében, véleményem szerint, Barsi
Balázs egyik mélyreható megjegyzése lehet az eligazítónk. Az tudniillik, hogy „a Naphimnusz nem a dolgokról mondott költői vallásos beszéd, hanem itt a dolgok úgy
jelennek meg, mint egyfajta nyelvezet, mely a költő belső világegyeteméről beszél”.
Nem hinném, hogy tévedek, amikor megállapítom, hogy a Naphimnusz fogalmazásának egyszerűsége, valamint az egyszerűség és a „bizonyos elemek” tudatos csoportosítása közötti ellentmondás csak látszat, amely nem fedheti el a mű további
vizsgálatok számára is kimeríthetetlen sokrétűségét.
Erről a sokrétűségről árulkodik Rónai Mihály András, Sík Sándor, Képes Géza
és Dsida Jenő fordítása is, amelyek mindegyike tiszteletben tartja a Naphimnusz
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reddíciós, ismétlésekkel tagolt szerkezetét. A hármasság és a négyesség fent említett,
újabb keletű feltevéséről azonban a fordítók nem tudtak, nem tudhattak, ezért ritmusérzéküknek és igényüknek megfelelően hol kevesebb, hol több melléknevet, főnevet, igét sorakoztattak fel az egyes szakaszokban.
Rónai Mihály Andrásnál, például, a vízhez nem négy, hanem öt melléknév kapcsolódik:
Dícsérjen, Uram, Víz húgunk, a tiszta,
ki hasznos, fontos, jó s alázatoska.
Képes Géza viszont a földet eggyel kevesebb igével és eggyel kevesebb főnévvel határozza meg:
Uram, dicsérjen téged jóságos Földanyánk,
ki hátán hordoz minket s áldásait árasztja ránk:
mienk pompás virága a réten s gyümölcse a fán.
A példákat nem szükséges szaporítanom, hiszen az ilyen természetű eltérések feltehetően csak a számmisztikai spekulációkra hajlamos befogadókat zavarhatják.
Több okkal vélhetném zavarónak a fordítások néhány kirívó részletét, amelyek a
Naphimnusz egészének harmonikus összefüggéseiről elvonva, önmagukra irányítják a
ﬁgyelmet. Ismét Rónai Mihály Andrást idézem:
Dícsérjen, Uram, Szél öcsénk, s dícsérjen
levegőd, felhőd, derűd s záporod:
minden szered, mivel világod ápolod.
A szer szó, mondanom sem kell, úgy hat ebben a szövegkörnyezetben, mintha arcés testápolásra szolgáló piperecikk volna.
A hangulati megbicsaklásnál súlyosabb az a félreértés, amelyről ugyanannak a fordításnak a halálról szóló részlete árulkodik:
Dicsérjen, Uram, nénénk, testünk szelíd Halála,
kit élő ember itt ki nem kerülhet.
Jaj, kit halálos vétekbe’ találna!
de boldog, kit szent szándékod vezérelt:
két halálból sincs annak semmi kára.
Talán felesleges is megjegyeznem, hogy azokat a boldogokat, kiket a halál az Úr
legszentebb akaratában ér utol, második halál, vagyis a kárhozat nem fenyegeti, tehát
a „két halálból sincs annak semmi kára” sor mindenképpen értelemzavaró.
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Sajátos módon Sík Sándor fordításának megfelelő részlete is félrebicsaklik:
Áldjon, Uram, testvérünk, a testi halál,
Akitől élő ember el nem futhat.
Akik halálos bűnben halnak meg, jaj azoknak,
És boldogok, kik magukat megadták te szent akaratodnak.
A második halál nem fog fájni azoknak.
A részlet utolsó sora valójában ugyanazt jelenti, mint Rónai Mihály András fordításrészletének az utolsó sora. Ez elsősorban a fájni igenév, másodsorban pedig az
a névelő használatából következik. Elhagyhatnók a névelőt a sor elejéről (amint azt
Barsi Balázs kommentárjában megkísérli), akkor azonban a sor székelyesen fogalmazva: egyet mondana, hogy mást értsünk belőle, és ezáltal még inkább megbontaná a
dicséretnek mint egésznek a harmóniáját.
Képes Géza fordítása két részletében is „túlbeszéli” az eredetit.
A dicséret elején egy szónyi a túlbeszélés:
Minden a te tulajdonod, s nincs ember, aki
méltó lenne nagy neved kimondani.
A „mind Téged illet” helyett a „minden a Te tulajdonod” a dicséret belső összefüggéseitől távoli képzetkörből került a fordításba.
A másik „túlbeszélő” részlet a fordítás végén, a reddíciós zárlatban található:
Dicsérjétek Urunkat, ég s föld seregei,
áldjátok őt és nagy alázattal szolgáljatok neki!
A zsoltárokra visszautaló, betoldott „ég s föld seregei” egyszerre bontja meg a dicséret szerkezetének a zártságát, és zavarja meg a lírai önkifejezés logikáját.
Dsida Jenő fordításában talán egyetlen szó okozhat rövid ideig tartó zavart, s ez is
inkább akkor, ha a párhuzamos fordításokat ismerjük.
Rónai Mihály András:
boldog, ki békén tűr, mert Tőled, Magasságos,
nyer érte koronát.
Sík Sándor:
Boldogok, akik tűrnek békességgel,
Mert tőled nyernek majd, Fölséges, koronát.
Képes Géza:
boldogok, kik békén tűrik a föld nyomorát,
mert elnyerik ők, felséges Atyánk, fényes koronád.
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Dsida Jenő:
Boldogok, kik mindent békén viselnek,
Te nyújtasz nekik, Felség, egykoron babért.
Dsida Jenő szóhasználata – mint az irodalmiságnak tett vélhető engedmény – csak
egy pillanatra okoz meglepetést. Addig, amíg számot nem adunk magunknak arról,
hogy a korona és a koszorú a bibliai nyelvekben közeli rokona egyik a másiknak. Ám
Dsida fordításában így is, ennek ismeretében is összevillan a bibliai ígéret igéje az irodalmi-művészeti teljesítményért elnyerhető babérkoszorú képzetével.
Az igét a Jelenések könyve 2. részének 10. versében olvashatjuk. Előbb a protestáns
magyarázatos Biblia 1996. évi kiadásából idézem:
„Légy hű mindhalálig, és neked adom az élet koronáját.”
Párhuzamosan idézem a Szent István Társulat 1973-as Biblia-kiadásából is:
„Légy hű mindhalálig, és életet adok neked győzelmi koszorúul.”
Az utóbb idézett fordítás különös erővel világítja meg annak a két strófának a szoros
összefüggését, amelyet Assisi Szent Ferenc pótlólag iktatott Naphimnuszába.
Folytatólag a Jelenések könyve 2. részének 11. versét idézem.
Előbb a protestáns Biblia-fordításból:
„Akinek van füle, hallja meg, mit mond a Lélek a gyülekezeteknek! Aki győz,
annak nem árt a második halál.”
Ennek megfelelője a Szent István Társulat Biblia-kiadásában:
„Akinek van füle, hallja meg, mit mond a Lélek az egyházaknak: A győztesen
nem vesz erőt a második halál.”
A költőiség, a poéticitás, úgy tűnik, nem kárára, hanem hasznára van Dsida Jenő
fordításának, abban segíti, hogy a dicséret lírai lényegét szuggesztívebben közvetítse.
Semmiképpen sem „hűtlenség” tehát, hogy a fordítás az eredetinél verstanilag sok vonatkozásban kötöttebb.
A fordítás tíz szakaszának harmincnyolc sorából harminckét sor jambikus, további három jambusi sornak az utolsó teljes lába anapesztus (ez a három sor tehát anapesztizált
jambusi sor), és az utolsó szakaszokban előfordul három rövid trochaikus sor is.
A sorvégi és a sor belseji rímek mellett sok az alliteráló és az előrímes szó is a fordítás
szövegében. Mindkettőre találunk példát már az első sorban is:
Felséges Ur, mindenható s jó mindenek felett!
Erről a sorról azt is megállapíthatjuk, hogy ritmikailag sajátos módon a Szózat soraival cseng össze.
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Különösen gazdag a hangszerelése az olyan szójátékkal is élénkített soroknak, mint
például az első az alábbi sorpárból:
Fényes ő és ékes ő és sugárzó roppant ragyogása
Felséges arcod képemása,
vagy még inkább a középső az alábbi három sor közül:
Áldjon, én Uram, hugunk a Víz,
s az Ég s a Lég s a Hó s a Hő s a derűs és borús idő,
kik által éltetsz mindent, ami él.
A dicséretre sarkalló áhítatot, a rácsodálkozást nehezen lehetett volna ékesszólóbban
kifejezni. Hadd jegyezzem meg ugyanakkor, hogy a fordító a dicséret végén visszafogja a vers hangzását: már-már primitívnek ható önrímes összecsengéssel (valójában
nyomatékosító ismétléssel) zárja az utolsó strófát.
Dicsérjétek s áldjátok az Urat
s adjatok hálát Neki
s roppant alázattal szolgáljatok Neki!
Fejtegetésem elején azt ígértem, visszatérek még az ótestamentumi dicséretek és
Assisi Szent Ferenc Naphimnusza közötti különbségre.
Nos, nem hallgathatom el, hogy Dsida fordítása segített megértenem: az említett
különbség a „nincs ember, aki Téged méltón emleget” ótestamentumi szigorának és
a „Te nyújtasz nekik, Felség, egykoron babért” evangéliumi ígéretének lírává oldott
szembenállásában ragadható meg. A Naphimnusz, amelyet Dsida oly meghitten közvetít, éppen ennek az oldott szembenállásnak köszönhetően vált egyik legmesszebb
ható megnyilvánulásává Európa népnyelven megszólaló költészetének.
(A Fráter György Katolikus Gimnáziumban 2008. november 13-án
elhangzott előadás szerkesztett változata)
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Hajdók Judit

Hejőcsaba orgonái
A római katolikus templom
harmadik orgonája
Eszterházy Károly püspök 1769. évi vizitációs jegyzőkönyve feljegyzi, hogy a régi
templom romjain 1758-ban épült, Gyümölcsoltó Boldogasszony tiszteletére felszentelt fa huszártornyos csabai templomban a falazott karzaton új hatregiszteres
orgona áll. E barokk kisorgona helyett
1850 körül épülhetett új hangszer, mivel Szita Gyula görömbölyi plébános
1928-ban a rossz állapotú 80 éves Mezeyféle orgona helyére új orgona építésére kér
árajánlatot az Angster-orgonagyártól a
csabai ﬁliális templomba. Bár az Angstergyár három tervet is készít, üzletkötésre
mégsem kerül sor. Így Mezey hangszere
szolgál Hejőcsabán a II. világháborúig,
majd évtizedekig egy harmóniummal vezetik a hívek énekét a templomban.
A feldebrői templomban...
Az ezeréves altemplomra épült nevezetes feldebrői templom helyreállításakor 1980-ban lebontják a barokk karzatot. A
feleslegessé váló Rieger-orgonát 1982 decemberében átszállítják Hejőcsabára, ahol a
következő évben Ferencz József egri orgonaépítő újra liturgikus szolgálatba állítja.
Horváth Jenő feldebrői lelkész 1891. március 10-én tőke gyűjtésére kért engedélyt az
egri érsektől, mivel a hatváltozatú pedálos régi rozzant orgonát már javítani sem érdemes. A Károlyi Mihály gróf kegyuraságához tartozó plébániatemplomot 1895-ben
külsőleg-belsőleg felújították, és ekkor rendezni kellett az orgona ügyét is. A templom nagyságát megadva a lelkész árajánlatot kér a három ismert orgonagyártól, a
pécsi Angster-cégtől, a budapesti Országh-gyártól és a Rieger Testvérektől. Angster
a járulékos költségekkel 2200 forintot jelez levelében az új orgona áráért, Országh
Sándor pedig kettőezret. Így a lelkész a jägerndorﬁ Rieger testvérek ajánlatát és tervrajzát terjeszti be az érseknek, azzal a megjegyzéssel, hogy „ezen orgona, mely a külső
vázát leszámítva teljesen azonos az 1891-ik évben a kömlöi templom részére ugyanazon Rieger testvérek által készített, minden tekintetben kitűnő orgonával, teljesen
felállitva, a csomagolást és vasúti szállítást is beleszámítva 1600 forintba kerülne”.
Az árat a lelkész a templompénztárból, a községi magtáralapból, adományokból és
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...és a hejőcsabaiban
gróf Károlyi Gyuláné őexcellentiája beígért hozzájárulásából tervezi kiﬁzetni. 1895
nyarán sor kerül a szerződéskötésre a „Rieger Testvérek templom és hangversenyorgona építők”-cég budapesti bizományosával a tíz zengő változatos, egy manuálés
s egy pedálos és 3 gyűjtőpedálos orgona megépítésére. Advent utolsó vasárnapján
a lelkész ünnepélyesen megáldja az új orgonát és 1895 karácsonyán kántorságának
9. évében Erdős József kántortanító – amint ezt be is írja az orgonaszekrénybe –
rendszeres használatba veszi az orgonát, amelynek játszóasztala a mellvédben áll. Az
egyházhatósági előírásoknak megfelelően Zsasskovszky Károly kanonok, az egri székesegyházi másodkarnagy, tanítóképezdei zenetanár 1896 januárjában megérkezik az
orgona felülvizsgálatára. A jegyzőkönyv szerint úgy találja, „hogy a változatok nyolcz
hangzó, és két Pedál mindenike saját válfajához megkivántató zöngjellemmel bír,
a Soló változatok mint Gamba 8’, Salicionál 8’, Dolce 4’, oly gyönyörködtető s kitűnően kedves hangoztatást adnak,
minőt csak egy, a maga szakmájában
minden tekintetben jártas és tapasztalt Orgona építészek képesek egy
ércz vagy fa sípból előidézni. Az Orgona összes változata meglepő erőt
s hangtömeget fejt ki. A czin és a fa
anyag szilárd készülékű. A gépezet
minden részében szilárd és művészi
kivitelű. A szélládák és széltőkék
szilárd készülékűek. A játék asztal
izlésteljes és a legnagyobb csinnal
van kiállítva, úgy szintén a változa- A díszes kottatartó
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tok huzonnyai könnyen és szabatosan kezelhetők. A mellék lábnyommantyúk; mint
forte, Mezzo-forte, és PedalCoppel, mely az Orgonát egészben vagy részben minden huzony kihuzása nélkül azonnal hangzásba hozza, igen könnyen kezelhető és
czéljának megfelelőleg bámulatos gyorsasággal működik. A billentyűzet (Claviatura)
igen könnyen jár, ha mindjárt az egész Orgona használtatik is. A Szélvezetés mely egy
lábnyommantyú által idéztetik elő; egy gyüjtő, és töltő fúvóból áll, óra szerkezettel
ellátva igen kitartó, és bőséges szelet szolgáltat. Az orgona Corpusa csinos és izléses
kivitelű.” A dicséretes jegyzőkönyv után az orgona ára végleg kiﬁzettetik.
A későbbi évtizedekben az orgonát a szükség szerint tisztítják, hangolják, intonálják.
1918-ban Schick Emil lelkész kéri az egri érseket, hogy az augusztus 6-án a feldebrői
templom orgonájából elrequirált 56.50 kg súlyú 23 ón sípért a Magyar Szent Korona Országainak Fémközpontja R. T.-tól kapott 1040 korona 50 ﬁllér ellenértéket a
feldebrői orgona javára kegyesen tőkésíttetni méltóztassék.
A Feldebrőről Hejőcsabára telepített Rieger-orgona billentyűzet feletti zománctábláján szereplő 497-es szám a cég sziléziai központjában számozásra került opuszszámot jelöli.
Hejőcsabán az áttelepítéskor az alacsonyabb belmagasság miatt meg kellett válni a
historizáló orgonaház csúcsfaragványaitól, illetve a karzat pódiumrendszere miatt a
taposórúdtól.
A hangszer játszó- és regisztertraktúrája mechanikus. Szélláda-típusa kúpszelepes.
Diszpozíciója:
Manuál:
Bourdon
16’
Gedeckt
8’
kombinált
duplaajkú
Principal
8’
Octave
4’
kombinált
Gamba
8’
Salicional
8’
Dolce
4’
kombinált
3 fach
Mixtur
Pedál:
Subbass
16’
Octavbass
8’
kombinált
Lábkapcsolók: PedalCoppel, Mezzoforte, Forte.
Hangterjedelem a manuálban: C-f 3 (54 hang), a pedálban: C-d1 (27 hang).
A kisebb változtatásokkal együtt az orgona eredeti állapotúnak tekinthető. Az egymanuálos tíz-, ebből négy kombinált regiszteres orgona igényesen, kiváló konstrukcióban megépített hangszerünk, a Rieger Testvérek korai orgonaépítő korszakának
magas színvonalát tükrözi.
A református templom orgonája
A csabai református egyház jegyzőkönyvébe Sáraÿ Sándor lelkész 1869-ben jegyezte
be Untisz József úr és szeretett neje, Czakó Teréz asszonyság hitrokonok magasztos
áldozatát. A házaspár a nyilvános istentisztelet ünnepélyesebbé és a szívet-lelket fo2009/2. (18. szám)
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„Mondjunk hála szót” – orgona a karzaton
kozott áhítatra emelésére 700 osztrák forint értékben összhangzatos éneklést vezető
6 változatú orgonát emeltetett, amelyet a saját költségükön fel is szenteltetve október
3-án átadtak a közösségnek. A lelkipásztor folytatja a jegyzőkönyvben: „a remek kiállítású hangszer [az ajándékozók] érdemeiket hirdető emlékszobor .... tükör leend,
melyből olvashatni ama buzdító igéket: Aki az Úr oltárára visz áldozatot: áldva marad”.
Az énekmutató számtáblát az orgonához még 1869-ben elkészíttette a presbitérium.
Az orgonát Gaál Imre (1822–1873) miskolci orgonaépítő építette. A mester feltehetően festetlenül adta át az orgonát, mivel 1888-ban az egyházközség 6 forint 50 krajcárt
ﬁzetett az orgonához festékért és munkadíjért.
Mivel a karzaton az orgona mellett az iskolás gyermekeknek nem volt ülőhelyük, a zajongások megszüntetésére 1913. év végén döntött a presbitérium a gyermekek számára készítendő ülőhelyekről az orgonakaron. A toronyépítés után 1937-ben
nagyszabású templomrenoválás folyt a református templomban, a kőműves-, bádogos- és asztalosmunkák mellett sor került a torony, a mennyezet, a fal, az ajtó és a
padok festésére. Ekkor időszerűvé vált a porlepte orgona kitisztíttatása is. Egyúttal
Tokaji Nagy Kálmán presbiteri jegyző panaszolta, hogy „az orgona csak a gyülekezeti éneklés vezetésére van berendezve, teljesen alkalmatlan arra, hogy azon énekkari
darabot, különösen szóló éneket kísérni lehetne”. A jegyző szükségesnek látta két
halk regiszter beépítését és a szinte használhatatlanná vált fúvó megjavítását. Több
orgonaépítővel tárgyalt is, akik közül az Angster-céget ajánlotta a presbitériumnak.
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A művészibb színvonal emelése érdekében a gyülekezet vezetése is egyetértett a két
új regiszter beépítésével, azonban a szerződéskötéshez szükségesnek látta a költségek legalább felének önkéntes összeadását. Hamarosan Untisz Pálné jelentkezett a
lelkipásztornál, hogy kettőszáz pengőt átadjon, amely összeg „az ősei által építtetett
orgona renoválási költségeinek alapjául szolgáljon, mivel [az orgonát adományozó]
nagybátyja meghagyta, ne hagyják kialudni azt a lángot, amelyet ők gyújtottak”. A
lelkész 1938. év elején örömmel számolt be az Angster-féle munkák befejeztéről. Az
orgona hangjának megerősödése és gazdagodása az egyéb javítási munkálatokkal 866
pengő 54 ﬁllérbe került.
Az orgonát a harangozással együtt 1974-ben állították át villamos erőre.
A három sípmezős, aranyozott ornamentikával díszített historizáló orgonaház eredeti festékrétege szürke színű. A játszóasztal a mellvédben áll.
Az orgona építésekor, 1869-ben terv lehetett egy későbbi pedál beépítése, mivel az
orgonaházban hátul üresen maradt helyre került 1937-ben az Angster-féle kétregiszteres pneumatikus pót-láda.
Az eredeti Gaál-féle orgona mechanikus csúszkaládás rendszerben épült. A szélláda
alatt éktaposóval ellátott egyleveles fúvó áll.
A játszóasztalon a regiszterek feliratozása nem eredeti. Néhány újabb regisztergomb (Rauschpfeife 2 ⅔’ illetve annak Nasat 2 ⅔’-os önálló megszólaltathatósága) a XX. század második felében tervezett, ám meg nem valósult átépítési terveket jelez.
A Gaál-féle szélládán álló sípsorok:
Principal
8’,
Oktav
4’
Principal
2’
Quint
1 ⅓’
Fa fuvola
4’
Fa fedett
8’
Az Angster-féle pótládán:
Salicional
8’ + egy sor síphiány
Hangterjedelem: C-c3 (49 hang).
A hangszer Gaál Imre miskolci kézműves mester műhelyében készült kevés orgonák egyike. A máig pozitív, azaz pedál nélküli orgona kiváló minőségű anyagokból,
egyedien épült.
Hiteles helyreállítása az anyagi lehetőségek függvénye.
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ISMERETLEN ARCÉLEK
A Miskolci Keresztény Szemle rovatot indított „Ismeretlen arcélek” címmel. Ebben a rovatban időről-időre, Magyarországon jórészt ismeretlen XX. századi európai személyiségek
életútját, munkásságát kívánjuk bemutatni, akik saját működési területükön kiemelkedőt
alkottak, valamint kereszténységüket tudatosan vállalták, azt a közvélemény számára tevékenységükkel, megnyilatkozásaikkal is hitelesítették.
Ebben a számban Théodore Monod francia református természettudós, Carl Friedrich
Weizsäcker német evangélikus ﬁzikus, Ernst Friedrich Schumacher német származású
angol katolikus közgazdász és Ivan Illich kultúrﬁlozófus után Carl Amery német író,
ökológus személyiségét és főbb gondolatait mutatjuk be. Az idézetek forrása a munkásságának keresztmetszetét bemutató tanulmánykötet1.

Zsugyel János

Az ökológia keresztes harcosa:
CARL AMERY (1922–2005)
Carl Amery Bajorországban született 1922ben Christian Anton Mayer néven. Írói álneve születési vezetéknevének anagrammja.
Nemzedékének meghatározó élménye volt
a II. világháború, melyet sorkatonaként
harcolt végig, majd az amerikaiak fogolytáborában fejezett be. 1946-ban visszatért
szülővárosába, ahol a müncheni egyetemen
folytatta félbemaradt irodalomtudományi
tanulmányait. 1954-től regényíróként működött, tagja lett a világháborút követően
működött irodalmi körnek, a Gruppe 47
írói csoportnak, mely húsz éven keresztül
tömörítette a német nyelvterület baloldali
és liberális íróit. A Gruppe 47 meghívásos Carl Amery
alapon szerveződő baráti kör volt, melyben
publikálatlan kéziratok felolvasása és kritikai értékelése történt meg egy háromnapos
változó helyszínű éves találkozó keretében. A csoport díjazta a legjobb írást, a díjazottak között megtalálhatjuk Heinrich Böll, Günter Grass, Martin Walser nevét is.
A Gruppe 47 húsz éven keresztül működött, míg a ’68-ban felbukkanó ﬁatal nemze1

Carl Amery: Arbeit an der Zukunft, Sammlung Luchterhand, München, 2007.
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dék számára már túlságosan konzervatívnak számított tevékenysége, de a megszűnés
konkrét indoka az volt, hogy az 1968-ra Prágába tervezett találkozóra a szovjet megszállás miatt már nem kerülhetett sor. A 70-es években a science ﬁction műfajban tett
kísérleteket, melynek során először bukkan fel az ökológiai gondolat életművében.
Az 1975-ben publikált „Passau város pusztulása” című művében egy járvány miatt
elpusztult civilizáció romjain két csoport törekvéseinek konﬂiktusát írja le. Az egyik a
mai civilizáció teljes rekonstrukcióját tűzi ki célul, míg a másik a technikai civilizáció
vívmányainak mellőzésével kívánja az emberiség túlélését biztosítani.
Sikeres irodalmi tevékenysége ellenére felhagyott irodalmi pályafutásával, s ismertségét a közélet és az ökológiai mozgalom szolgálatába állította. Kezdetben a szociáldemokrata mozgalomban tevékenykedett, de később részt vett a zöldek pártjának
alapításában. Alapítója és 1980-tól 1995-ig elnöke volt a német E. F. Schumacher társaságnak. 1989 és 1991 között a német PEN-Club elnöke volt, melyben írói munkássága, közéleti szereplése és széles körű elismertsége egyaránt kifejezésre jutott.
Carl Amery tevékenysége kapcsolódik a XX. századi társadalmi berendezkedés
két nagy hatású kritikusának, E. F. Schumacher és Ivan Illich munkásságához. Carl
Amerynek azonban Németországban sikerült az, ami e két magányos prófétának kevésbé. Az ökológiai gondolkodás elültetése Németországban egy politikailag hatékony
mozgalomban, valamint a katolikus egyházat, illetve az egyházhoz kötődő emberek
tömegeit e gondolkodás számára megnyerni. Személyiségének integráló jellege pusztán ebben a tényben is megmutatkozik, hiszen a zöldek mozgalma és pártja alapvetően a politikai paletta baloldali, illetve liberális oldalához kötődik, míg az egyházakat,
különösen a katolikus egyházat, s ennek bajorországi népi vallásos mutációját a kívülállók hajlamosak kizárólagosan jobboldali, konzervatív kötődésűnek beállítani. Nem
állítható, hogy Carl Amery munkássága nyomán e két szemléletmód közel került
volna egymáshoz, de benne ezek az ellentétek feloldódtak és lényegtelenné váltak.
Carl Amery ökológiai gondolkodásának fő kérdése: „Képes-e az emberiség saját vívmányai túlélésére?” 2 Példaként a sörélesztő példáját említi, mely a számára megfelelő
közegben korlátlanul képes szaporodni, de anyagcseréjének terméke az alkohol, melynek növekvő koncentrációja saját pusztulásához vezet. A civilizált emberiség életformája, a környezetével folytatott anyagcseréjének hulladékai egyre inkább veszélyeztetik az életforma fennmaradását, s végső soron az emberiség létét is megkérdőjelezik.
A XXI. század elejére keresztúthoz érkeztünk, melyen döntést kell hoznunk, hogy
utunkat változatlanul folytathatjuk-e? A döntés során azonban kérlelhetetlen logikai
ellentmondásba ütközünk:
„– A bioszféra állapota az eddigi civilizációs folyamat folytatását egyértelműen kizárja.
– A pénzügyi és ipari társadalom minden mechanizmusa arra irányul, hogy az eddigi
folyamatok folytatódjanak.” 3
A szakadék felé haladó vonaton a vészfék meghúzása ugyan erkölcsi kötelességünk, de kérdéses, hogy tartós eredményt érhetünk el vele, hiszen a pályánk kötött,
2
3

Uo. 243. o.
Uo. 253. o.
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s a kényszerű megállást követően csak a visszafordulás és a továbbhaladás között
választhatunk.
A változtatás nehézsége abban áll, hogy a piac és a pénz mindenhatóságába vetett hit
gyakorlatilag államvallássá vált a modern társadalmakban. Az emberiség létfeltételeit
adó őselemek is kiszolgáltatottjává váltak a piac mindenhatóságának. Az élelemtermelésnek teret adó Föld már évszázadok óta telekértéken cserél gazdát, s művelésből való
kivonásával egyre többször válik jövedelmező spekulációs objektummá. A Tűz, vagy
tágabb értelemben az energia az utazásra és szállításra alapozott pazarló életformánk
eredményeképp vált kereskedelmi áruvá. A Víz, alapvető közszolgáltatásból épp napjainkban válik stratégiai cikké, és újabb, megtérülésre irányuló beruházások tárgyává.
Bár a Levegő ma még mindenki számára elérhető, épp korlátlan szennyezhetősége
miatt vált közjószágból közprédává, az egészséges levegővel rendelkező környékek ingatlanainak árában már értéknövelő tényezőként jelentkezik.4 A totális piac elől tehát
nincs menekvés, az oktatás és egészségügy példája mutatja, hogy néhány évtized alatt
a piac a szükségletvezéreltből vásárlóerő-vezéreltté teszi valamennyi életfunkciónkat.
A védekezés a totális piaci szemlélet ellen meglehetősen nehéz.
„1974 óta Németországban (Helmut Schmidt kormányzása) és 1980 óta az Egyesült
Államokban (Ronald Reagan és a republikánusok hatalomátvétele) az ideológiai előrenyomulást e totalitás felé jól előkészítették. Ez szellemtörténetileg egy 18. és 19. századból eredő
ellenforradalom, az Adam Smith-féle liberalizmus, az utilitarizmus és a ’tudományos’
materializmus újrapolírozott érveivel, melyet először is a szovjet ’gonosz birodalom’-ra
adott világos válaszként adtak ki, de valójában a ’szociáldemokrata évszázad’ és egy potenciálisan még nagyobb ellenséggel szemben, méghozzá az emberiség jövőjére vonatkozó
kérdés nyilvános vitájával szemben adtak ki. A főcsapás iránya a szovjet eretnekség összeomlásával azonnal világossá és hatásossá vált.” 5
A 80-as években Carl Amery aktívan közreműködött a különféle zöld mozgalmak, ökológiai és békeakciók alapításában és szervezésében. Ezek a mozgalmak azután a németországi Zöldek Pártjában egyesültek, melyet szintén hosszú éveken át
támogatott tevékenységével. A Zöldek Pártja azonban a parlamenti küzdelmekben
megfáradt, sok tekintetben alkalmatlanná vált az ökológiai célok párt- illetve kormánypolitikává történő transzformálására, bár Németországban kifejezetten komoly
társadalmi támogatást is kapott a pártszerű működés, s az 1989-es fordulat után a
volt NDK területén működő rendszerváltó mozgalmak integrálásával társadalmi
bázisát még szélesítette is.
Carl Amery azonban nemcsak a baloldali mozgalmak részvevője és támogatója,
hanem a katolikus egyház tagja és élete végéig kritikus támogatója is volt. Ez bajor
hazaﬁságából, a passaui és freisingi gimnáziumi éveinek örökségéből, a német gimnáziumok humanista neveltetéséből is egyenesen következett. Bár a hivatalos egyházra vonatkozó kritikáját hangoztatta és erre vonatkozóan könyvet is írt (Global
exit. Egyházak és a totális piac, Luchterhand, München, 2002.), nagy reménységgel
4
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is élt arra vonatkozóan, hogy az egyházak történelmi küldetése lehet az emberiség
jövőjét meghatározó harc élére állás. Az egyházak kinyilatkoztatott megbízásához és
történelmi önértelmezéséhez szorosan hozzátartozik, hogy a totális piac államvallása ellen küzdjenek. Erre vonatkozóan az ökumenikus összefogás jeleit látja, s tartja
elengedhetetlennek, hiszen a felekezeti küzdelemben, szektásodásban és marginalizálódásban legyengített történelmi egyházak még az esélyét is elvesztik a sikernek.
Elengedhetetlennek tartja, hogy az egyházak ráeszméljenek erre a XXI. századi civilizációs küldetésre. Ennek az eszmélésnek első jele lehet az igehirdetési gyakorlatban és
a vallásoktatásban e tematika megjelenítése. A hívek számának statisztikai csökkenése
és a médiumok részéről tapasztalható ellenséges kampány az első jele lehet e küldetés
felismerésének. De ezt a lépést mindenképpen meg kell tenni. „A kereszténység egyházai nem annyira a doktrínákon keresztül ismerhetők fel (ezek a történelem során amúgy
is kevés lojalitást eredményeztek), hanem inkább a társadalmi gyakorlaton, a lendület és
bátorság gyakorlatán keresztül.”
Korunk Leviathanja két lábon jár: a pénzen és az energián. A pénz a totális piac
államvallásának központi szentsége, ezért helyettesítése elengedhetetlen. Alternatív
bankok alapítása, etikus vállalkozási és befektetési gyakorlatok támogatása jelenthetik
a kezdetét a kamatos kamat hatalmának megtöréséhez. Ezen kívül támogatni kell a
helyi kezdeményezésre alapozott csere- és kereskedelmi rendszereket, melyek eredményes működésére számos példát találhatunk.
Az energia területén kívánatos a fosszilis energiahordozók kiváltása a regeneratív
energiákkal, a nap-, víz- és szélenergiával. Ennél is fontosabb azonban az életmód- és
életformaváltás segítése, a lassítás a száguldás helyett, a helyi értékekre és erőforrásokra támaszkodás a globalizáció helyett.
A Leviathan két lábáról történő ledöntése az egyházak és az egyházak elkötelezett
tagjai együttes erőfeszítésének eredménye lehet, de ehhez új keresztes hadjárat szükséges.
„Nemcsak történelmi feladat, hanem az egyházak önfenntartásának parancsa is az államvallás elleni félreérthetetlen harc, vagyis a keresztes hadjárat kikiáltása Isten lakható
világáért.
A pápa messze van. Clairvaux-i Bernát messze van. A katedrális előtti tér üres és csendes.
A zászlók fakók és szakadtak, a kardok rozsdásak, a lelkek nyomottak és kedvetlenek.
Épp itt a keresztes hadjárat ideje. Talán az utolsó alkalmas idő.” 6

6
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Kántorképzés és az egyházzene-oktatás keretei
a Magyarországi Evangélikus Egyházban
VÁZLATOS ÁTTEKINTÉS
Az evangélikus egyházat így jellemezzük: éneklő egyház. A lutheránus identitáshoz valóban mélyen hozzátartozik a gazdag egyházzenei örökség. Lutheri szellemben
magunkénak valljuk az első keresztyén évszázadokban biblikus alapon kibontakozott
egyházzenei kultúrát, amely a 16. században sajátos színnel gyarapodott: Luther liturgikus rangra emelte a gyülekezeti éneket, tovább használta a liturgikus műfajokat, és
inspirálóan hatott a magas színvonalú kórus- és orgonairodalom gazdagodására. A
reformátor zenével kapcsolatos pozitív értékítélete nyomán bontakozhatott ki a kántori tevékenységnek a kiemelt megbecsülése és az a kolostori iskolák hagyományán
nyugvó iskolarendszer, amely több évszázadon keresztül biztosította az evangélikus
egyházzene magas színvonalát. Több iskolaszabályzat maradt fenn a 17. századból,
amely tükrözi, milyen alapos zenei képzésben részesültek az evangélikus iskolák diákjai. Magyarország északi és nyugati részében lényegében azzal a tantervvel találkozhatunk, ami Németországban és más lutheránus országokban ekkor általános volt:
mindennap volt zeneóra, amelyen az elméleti és hangszeres oktatás mellett a vasárnapi
istentiszteleten éneklendő kórusműveket is próbálták, hiszen az iskola kórusa a hozzá
tartozó templom énekkara is volt. A zeneileg kiemelkedően tehetséges diákok a városi
kántoroknál különórákon sajátíthatták el az orgonálás, kórusvezetés és zeneszerzés
alapjait, majd – ahogyan J. S. Bach életrajzából is ismerjük – egy-egy híres mesternél
képezték magukat tovább. Hazánkban a Felvidéken, például Bártfán és Nyugat-Magyarországon, például Sopronban működtek zenei szempontból kiemelkedő központok. Ennek az iskolarendszernek a szellemiségéből alakult ki később a tanítóképzés
főiskolai kerete. Ahogyan az alapfokú iskolákban, úgy a tanítóképzőkben is fontos
szerepet kapott a zeneoktatás. Minden tanártól jó zenei hallást és alapfokú zenei
előképzettséget vártak el. Erre épült aztán a további zeneoktatás. A kántortanítók
képzésével pedig kialakult az egyházzene-oktatás egyik fontos pillére is. A kántortanítók szerteágazó tevékenysége nélkül elképzelhetetlen lenne a hazai evangélikusság
huszadik századi története. Munkájuk biztosította a gyülekezeti éneklés színvonalát,
megbízható hangszeres keretet adott az istentiszteleteknek. Nekik köszönhető, hogy
vidéki gyülekezetekben is énekkarok működtek. Figyelembe kell vennünk azt, hogy
zenei tevékenységüket komoly pedagógiai és gyülekezetpedagógiai munka mellett végezték. Helyben lakó lelkész hiányában sokszor a gyülekezet pásztorai voltak.
Az egyházzenei képzés másik fóruma az 1875-ben megnyílt zeneakadémia. Nem
sokkal az intézmény alapítása után, 1891-ben indult meg az egyházzenei képzés, bár az
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önálló egyházzenei tanszak csak 1926-ban alakult meg. A protestáns tagozat vezetője
Gárdonyi Zoltán volt. Meghatározó volt a híres evangélikus orgonaművész, Zalánfy
Aladár tevékenysége is. Nekik és tanártársaiknak köszönhetően jelentős muzsikusok
indulhattak innen.
A második világháborút követő évtizedek az egyházzenére is súlyos csapást mértek.
A kommunizmus időszakában a kántortanítók választásra kényszerültek: vagy megtartják kenyérkereső tevékenységüket, és tanítanak tovább, de ebben az esetben az
egyházi szolgálattól kell megválniuk, vagy kántorok maradnak, akkor viszont elvesztik állásukat. Az egyház nem volt abban a helyzetben, hogy teljes állásban foglalkoztassa őket, így az orgonák sok helyen elnémultak. Ezzel párhuzamosan államosították
a tanítóképzőket, és bezárták a zeneakadémia egyházzenei tanszakát. Az egyházzene
ügye így egyszerre vesztette el aktív derékhadát és az utánpótlásképzés intézményeit.
A kényszerhelyzetben zenetanárok vagy zenét tanuló ﬁatalok szolgálatba állítása adott
megoldást sok gyülekezetben.
Ilyen körülmények között indult meg 1947-ben a kántorképzés a fóti Mandákotthonban. Először nyári tanfolyamokon kezdődött a tanítás, majd szombati tanítási
renddel a tanév alatt is lehetővé vált az oktatás. Fóton ez a képzési szerkezet működik máig. A két- és háromhetes nyári tanfolyamokon mindennap vannak zeneórák,
hangsúlyos és intenzív kórusmunka folyik, a reggeli és esti áhítatok keretében pedig
a mindennapi istentisztelet énekelt formáit ismerik meg a hallgatók. Mindez és az
eleven közösségi élet a hitmélyítés eszközévé is válik. Az októbertől áprilisig tartó téli
tanfolyam a folyamatos munkára ad lehetőséget. Mivel az évközi rendszeres oktatás
itt biztosítható, ekkor szerezhető bármilyen szintű kántori végzettség: segédkántori
és kántori bizonyítvány, valamint kántori oklevél. Az oktatás kereteit Trajtler Gábor
orgonaművész, országos egyházzenei igazgató dolgozta ki, aki évtizedeken keresztül
1998-ig rendszeres tanára és szakmai irányítója volt a tanfolyamoknak. A legendás
„fóti szellemiséget” pedig Kiss János állandó jelenléte, missziós lendülete határozta
meg. Fontos megemlítenünk azt is, hogy a puha diktatúra évtizedeiben egyedül a
kántorképző keretei között adatott lehetőség országos evangélikus ifjúsági munkára.
A rendszerváltozást közvetlen megelőző és azt követő években, amikor lehetővé vált
országos ifjúsági konferenciák szervezése, a lelki, hitbeli értékek megőrzése mellett
tovább fejlődhetett a zenei szakmai munka, és a tanfolyamokon való részvételt zenei
előképzettséghez lehetett kötni. Ez a folyamat Bence Gábor egyházzenész-tanár igazgatásával ment végbe. A fóti Kántorképző Intézet harmadik munkaága az 1989-ben
Hafenscher Károly lelkész-karvezető által életre hívott Mandák-kórus. A nyári tanfolyamok hallgatóiból alakult énekkar évente négy-hat próbahétvégén dolgozza ki repertoárját, és két-három vendégszolgálat alkalmával viszi el a kórusmuzsikát nagyobb
gyülekezetek mellett olyan helyekre is, ahol nincs lehetőség énekkar működtetésére.
Karvezetője jelenleg Balás István és Abaﬀy Nóra.
A második világháború utáni időszakban az evangélikus teológián is megerősödött
az egyházzenei képzés. Az egyetem történetének soproni korszakában a közelben működő tanítóképző kiváló zenetanárai, Hamar Gyula, Gárdonyi Zoltán és Szentgyörgyi
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(Amminger) Kálmán oktatták a lelkészjelölteket is. A kántorhiány okozta helyzeten
a teológián is igyekeztek segíteni: az énekkíséret alapjait a teológusoknak is tanítani
kezdték. Fasang Árpád Koráliskola címmel közreadott gyakorlatai a billentyűs alapismeretektől három-, majd négyszólamú kíséretekig vezetnek. A Koráliskola I. máig
a leghatékonyabb eszköz arra, hogy a hangszeres előképzettség nélkül induló hallgatókat a gyülekezeti énekek kíséretére alkalmassá tegye. A teológia Pestre költözése után Zalánfy Aladár, Peskó Zoltán és Sulyok Imre oktattak egyházzenét. Sulyok
Imre énekekhez kapcsolódó jegyzetei mutatják, hogyan kapott egyre nagyobb teret az
énekismeret mellett a himnológia. Trajtler Gábor irányításával a 80-as évek folyamán
kiszélesedett a zenei munka. 1992-ben megalakult az egyházzenei tanszék, amelynek
keretei között a lelkészi és hittantanári pályára készülők énekeskönyvünk és ágendánk
teljes énekanyaga mellett elsajátítják a legfontosabb elméleti és egyházzene-történeti
ismereteket is. Ezenkívül számos fakultatív lehetőséget kínál az egyházzenei tanszék.
Ezek között legrégibb az énekkar, amely, miután sokáig egy-egy képzettebb hallgató
vezette, Csorba István irányításával indult meg a céltudatos fejlődés útján. Jelenleg
Wulfné Kinczler Zsuzsanna a vezetője, aki himnológiai, zenepedagógiai és zeneelméleti tárgyak oktatásában is vezető szerepet tölt be. A liturgikus énekszeminárium
hallgatók kezdeményezésére indult, azzal a céllal, hogy az érdeklődők alaposabban
megismerhessék, és vendégszolgálatok keretében megismertessék ennek az egyszólamú énekkultúrának a gazdagságát. Ezt a zenei együttest Finta Gergely vezeti, aki
2001-ben vette át a tanszék vezetését. Egyéni ének, harmónium- és orgonaoktatás is
szerepel a fakultatív tárgyak között, hogy minél szélesebb lehetőség legyen az aktív
zenélésre. 1991-ben Johann Gyula koordinálásával egy új, hazánkban korábban ismeretlen zenei munkaág indulhatott: egyházi fúvószene tanulására is lehetőség nyílt.
Ez Magyarországon német mintára és németországi tanárok kurzusaival indult meg.
Bár a munkaág központja továbbra is a teológia, immár tizenhét éve országos nyári
táborokban önállósult ez a terület.
Az egyházzenei képzésben a rendszerváltás után a legörvendetesebb esemény a felsőfokú egyházzenészképzés újraindulása volt, először 1990-ben Budapesten, majd
Debrecenben. A zeneakadémiai egyházzene tanszakon egyházunk számarányánál
magasabban képviselteti magát. A történelmi körülmények adta hiány leküzdésére –
ahogyan ezt már korábban minden hazai felekezet felismerte – szükségesnek látszott
más képzési formát is biztosítani. Más felekezetek elsősorban tanítóképző főiskoláik
keretében szervezték meg a felsőfokú kántorképzést. Az evangélikus egyház egyetlen
felsőfokú oktatási intézményében, az Evangélikus Hittudományi Egyetemen 2007
szeptemberében indult el a kántorszak, a bolognai folyamat irányelveinek megfelelően hároméves formában. A következőkben ezt, mint új munkaágat szeretnénk bővebben megismertetni az olvasóval.
A kántorszak tantervét részben a hazai egyházzenei képzés, részben az európai
evangélikus gyakorlat mintái nyomán alakítottuk ki. A tanegységek között természetesen szerepelnek a lelkész- és hittantanárhallgatók számára kiírt teológiai alapozó tárgyak. Az egyházzene elméleti alapjait, egyházzene-történetet, himnológiát
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is a többi szak hallgatóival együtt tanulják a kántorszakosok. Ez a kántori munka
elméleti és gyakorlati tanegységeivel egészül ki úgy, hogy az egyházzenének mind a
pedagógiai, mind a karvezetői, mind az orgonás részében színvonalas, jól hasznosítható alapozást, ismereteket és készségfejlesztést kapjanak a hallgatók. Az orgona, liturgikus orgonajáték, karvezetés, énekkari gyakorlat, liturgikus éneklés mint főtárgy
kíséri végig a teljes képzési időt. A zenei alapozást a szolfézs-zeneelmélet, zongora,
magánének, partitúraolvasás szolgálja. A későbbi önálló munkában való eligazodáshoz a zenetörténet, hangszer- és repertoárismeret, illetve pedagógiai és pszichológiai
tárgyak adnak elengedhetetlen szempontokat. A könnyűzenei és jazz alapismeretekkel az ifjúsági zene színvonalas ápolását szeretnénk támogatni. A képzéshez többrétű
liturgikus gyakorlat kapcsolódik, amely egyfelől az egyetem istentiszteleti életében
való aktív közreműködést, a zuglói templomban és más templomokban végzett kántori szolgálatot, és két különböző proﬁlú énekkar, a Deák téri Lutheránia, illetve a
kelenföldi templomban működő Protestáns Kántorátus munkájába való bekapcsolódást foglalja magában. A hallgatók így kreatív módon hasznosítják megszerzett
tudásukat, s ültetik át azt a gyakorlatba. Mindezekkel az a cél, hogy a kántorszakon
végzettek hatékony munkatársai legyenek gyülekezetüknek, segítsék a gyülekezeti
éneklés ébrentartását és megelevenedését, kórust szervezzenek és színvonalas orgonás
szolgálatot végezzenek, zenei és pedagógiai eszközökkel támogassák az egyház liturgikus életének újulását.
Képzésünk hátterét nem könnyíti meg az egyházzene általános helyzete Magyarországon. Köztudott, hogy korábbi évszázadok evangélikus gyakorlatával ellentétben
ma alig néhány gyülekezet foglalkoztat főállású kántort. Meggyőződésünk, hogy ennek ellenére az egyházzene színvonalának emelkedése részben a képzés Európában
bevett formáinak felkínálásával is segíthető. Ebből a szempontból példaértékű, hogy
a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen az egyházzene szak megindulása óta végzett evangélikus hallgatók legnagyobb része hasonló módon, másodállásban helyezkedett el egyházzenészként, elsősorban Budapesten és közvetlen környékén. Magas
képzettségük és áldozatos munkájuk nyomán az 1990-es évek elejéhez képest akkor
alig remélt módon emelkedett az evangélikus egyházzene helyzete ebben a régióban.
Célunk hogy a hittudományi egyetemen diplomázottak hasonló folyamat gerjesztői
legyenek, lehetőleg vidéki gyülekezetekben is. Erre az ad reményt, hogy többségük
végez már ilyen szolgálatot. Az elhelyezkedés esélyeit növeli a képzések átjárhatósága,
és az áthallgatás lehetősége. A kántor BA kurzus lezárása után a hittanár–nevelő MA
szakra is felvételizhetnek hallgatóink.
Az igen ﬁatal kántorszaknak új formáját is keressük. Tervünk, hogy a más egyetemen tanulók és dolgozók számára is felkínáljuk a lehetőséget a szak elvégzésére,
mégpedig péntek–szombati tanrenddel.
A hittudományi egyetem kántorszakán, a fóti kántorképzőben és a zeneakadémiákon dolgozókat ugyanaz a cél hajtja, hogy a zene sajátos eszközeivel minél többen és
minél értőbben kapcsolódjanak be a földön élő egyház Isten-dicsőítésébe.
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A környezettel szembeni felelőtlen magatartás
az egész világ békéjét fenyegeti
A természeti környezet gyorsuló pusztulása és a globális klímaváltozás immár realitás.
Hatását az emberek szó szerint saját testükön érzik: hőség és aszály, viharok és heves esőzések, olvadó gleccserek és árvizek, kieső termés és terjedő betegségek. A tudományos
kutatási eredmények világossá teszik, hogy szükséges az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése és a megváltozott körülményekhez való alkalmazkodás. Jelentős
erőfeszítésekre van szükség ahhoz, hogy mérsékeljük és lehetőség szerint elkerüljük a
környezetet pusztító, valamint az éghajlatot károsító magatartást, továbbá hatékony
stratégiákkal kell alkalmazkodnunk a klímaváltozás körülményeihez. Mindenkinek
részt kell vállalnia ebben a feladatban. Az előttünk álló kihívás jelentős, de értékeken
alapuló cselekvésünk és önmérsékletünk által a helyzet pozitívan befolyásolható.
A környezeti krízis okai

Sokáig abban a tévhitben voltunk, hogy a környezeti problémák oka a nem megfelelő technológiák alkalmazása, és a technika fejlődése majd automatikusan megoldja valamennyi gondunkat. Ez a technológiai optimizmus ma már nem tartható.
Természetesen ki kell használni az új, alternatív, környezetkímélő technológiákban
rejlő valamennyi lehetőséget, azonban nem hihetjük, hogy ez önmagában alkalmas
lesz a válság megoldására. Annak okai ugyanis sokkal mélyebben húzódnak. A globális térben korlátozás nélkül áramló tőke szigorú versenyre kényszeríti az egyes országokat, amelyek sokszor környezeti és munkaügyi szabályozásuk gyengítésével, az
egészségügyre, az oktatásra és a szociális ellátásokra fordított források visszafogásával
igyekszenek vonzóvá tenni magukat a befektetők számára. Ez a fejlődési út azonban
hiába növeli ideális esetben a nemzeti összterméket, az állampolgárok számára számos esetben az életminőség romlását, a társadalmi kohézió csökkenését, a vagyoni
különbségek növekedését, a hozzáférhető közszolgáltatások minőségének kettészakadását, a törvény előtti egyenlőség gyengülését és a szolidaritás elvének elhomályosulását jelenti, ami a természeti környezet pusztulását is magával hozza. A túlzott
erőforrásfelhasználás és szennyezés-kibocsátás azonban korántsem egyenletesen oszlik meg a világon. Egyes országok lakói végtelenül pazarló módon bánnak közös
adományunkkal, a Föld természeti erőforrásaival.
Assisi Szent Ferenc, az ökológia művelőinek védőszentje

II. János Pál pápa Assisi Szent Ferencet 1979-ben az ökológia művelőinek védőszentjévé nyilvánította. Szent Ferenc a teremtett világgal szembeni keresztény magatartás középpontjára mutat rá. A környezet megóvása több, mint a jelen és a jövő
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Letarolt erdő a Tátrában
generációk méltó életkörülményeinek biztosítása, hiszen az ember Istennel, az emberekkel és a teremtett világgal való kapcsolata egységet alkot. A keresztény ember
ugyanakkor a természeti környezet megóvásakor minden jóakaratú emberrel kész
együttműködni, hiszen ez nem más, mint a közjó, vagyis az emberi méltóság védelme
és előmozdítása.

AZ EMBER ÉS A TEREMTETT VILÁG KAPCSOLATÁNAK
FILOZÓFIAI ÉS TEOLÓGIAI ÖSSZEFÜGGÉSEI
Az ökológiai problémák és a klímaváltozás komoly kihívást jelentenek a mennyiségi növekedésre épülő gazdasági fejlődés és az ezzel szorosan összefüggő fogyasztói
társadalom számára. A különböző ﬁlozóﬁai gondolatrendszerek és a keresztény hit is
felismerik annak sürgető szükségét, hogy az emberi társadalom és a teremtett világ, a
természeti környezet kapcsolatának kérdésére választ adjanak. Az egyes ökoﬁlozóﬁai
áramlatok és a keresztény teológiának a teremtés megőrzésével, és az ehhez kapcsolódó társadalmi és gazdasági kérdésekkel foglalkozó része rendkívül összetett képet
mutat. Az ebben való tájékozódást segíti az erősen emberközpontú, vagyis az antropocentrikus elméletek és az ezekkel szemben álló ökocentrikus elméletek bemutatása.
Ebbe a keretbe illeszkedik a katolikus teológiának az ember és a teremtett világ viszonyáról alkotott reﬂexiója.
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Emberközpontú, vagyis antropocentrikus elméletek

Az antropocentrikus elméletek nem jelentenek szükségszerűen környezetromboló magatartást, pusztán annyit állítanak, hogy a természeti környezet megóvásának
alapja nem annak önértéke, hanem az ember számára hasznos volta. Ez utóbbit a
ﬁlozófusok „eszköz-értékként” írják le. Az antropocentrikus környezetetika csak az
embernek tulajdonít erkölcsi értéket, így az erkölcsiség fő kritériuma az ember számára történő hasznosság. Ennek alapját az a szemlélet képezi, amely szerint a természeti
környezet nem képvisel önértéket, hiszen bármifajta értéket csak az ember rendelhet
a környezethez.
„Erős” vagy „radikális” antropocentrizmus

Ez a megközelítés, amelyet utilitarista antropocentrizmusnak is nevezhetnénk, csak
eszköz-értéket lát a természeti környezetben és így az ember–természet viszonynak
minden erkölcsi vonatkozását tagadja. Az erős antropocentrizmus a társadalmak fejlődését legnagyobb részt csak mennyiségi értelemben vett gazdasági fejlődésnek értelmezi. Ez a vélemény rövidlátó és önközpontú amennyiben úgy véli, hogy a technikai
és információs fejlődés önmagában jelent megoldást minden társadalmi problémára.
A radikális antropocentrizmus számára ismeretlen az emberi szolidaritás fogalma. Ez
a szemlélet egy önellentmondást is hordoz magában, hiszen az ember egyre jobb életkörülményeket kíván biztosítani magának a természeti erőforrások felhasználásával
és ugyanakkor a társadalom szemléletváltása, valamint a gazdasági paradigmaváltás
hiánya már a jelen generációk számára is egyre alkalmatlanabbá teszi a környezetet az
emberi lét számára.
„Relatív” vagy „gyenge” antropocentrizmus

A mérsékelt antropocentrizmus legalább közvetett módon megengedi, hogy az
embernek erkölcsi kötelességei is vannak a természeti környezettel szemben. Ennek
alapját az a törekvés adja, hogy a lehető legnagyobb jólétet biztosítsuk a magunk számára, amely még hosszú távon is fenntartható. A természetnek itt sem tulajdonítanak
önértéket, hanem a környezet pusztán annyiban értékes, amennyiben az ember javát
szolgálja. A relatív antropocentrikus elméletek közé sorolható az ún. isteni adomány
modellje is, amely már nem pusztán a ﬁlozóﬁai gondolkodás területéhez tartozó etikai
modell, hanem a zsidó-keresztény hagyomány alapján álló ökológiai teológia, vagyis a
teremtett világra történő teológiai reﬂexió.
Értékelés

Mind az erős, mind pedig a gyenge vagy relatív antropocentrikus modellek hátránya, hogy nem alapozzák meg az ember természeti környezettel szembeni erkölcsi kötelességét annak az ember számára történő hasznosságán túl. Ezen az állásponton még
az sem változtat lényegesen, hogy a természet lelki és rekreációs értékeket is biztosít az
ember számára. Ha az erkölcsi jó alapja az ember számára történő hasznosság, akkor
minden olyan cselekvés megengedett, amely az ember jólétét növeli.
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Ökológiai központú, azaz ökocentrikus vagy nem antropocentrikus elméletek

A nem antropocentrikus elméletek eltérő ﬁlozóﬁai irányzatok széles tárházát jelölik. Ezek az álláspontok tagadják az embernek a természeti környezetben elfoglalt kitüntetett szerepét, vagy legalábbis kiemelt fontosságot tulajdonítanak a környezet védelmének az ember érdekeitől függetlenül is. Ezen elméletek két vonal
mentén helyezhetők el, az egyik a természet önértékét hangsúlyozza, a másik pedig
pszichológiai–kozmológiai valóságként fogja fel a környezetet, amelyet mélyökológiaként (Deep Ecology) vagy transzperszonális ökológiaként (Transpersonal Ecology)
határoz meg.
A pszicho-kozmológiai jellegű megközelítések radikálisan szemben állnak az
antropocentrizmussal, a természeti környezetet holisztikus valóságnak fogják fel, és
így próbálják a környezettel szembeni erkölcsi kötelességeket megalapozni. A hangsúlyt nem elsősorban az egyedi létezőkre, hanem a lét egészére fektetik, az életet spirituális erőként fogják fel.
Az ide tartozó mélyökológia még a természet önértékén is túl kíván lépni, mivel az
mégiscsak az emberre, mint erkölcsileg cselekedni képes alanyra vonatkozik. A mélyökológia a személyes lelkiismeretet úgy szélesíti, hogy a természeti környezet egyes
létezőit a saját maga részeként fogja fel. Látható, hogy ezt az elgondolást erőteljesen
áthatja a panteizmus, ahol az egyén feloldódik a totalitásban, és amely néhány távolkeleti valláshoz (hinduizmus, buddhizmus) áll közel.
A transzperszonális ökológia szem elől téveszti, hogy bár nem az ember hozza létre
a természeti környezet önértékét, de lelkiismeretében ő ismeri azt fel. A mélyökológia hibája, hogy természettudományos fogalmakkal kíván lelki, társadalmi és etikai
valóságokat magyarázni úgy, hogy ﬁgyelmen kívül hagyja az ember és a természeti
környezet közötti alapvető ontológiai (lételméleti) különbséget.
Értékelés

A keresztény ökoteológia és környezetetika távolságot tart a radikális antropocentrizmustól, mert az a természeti környezetet csak a jelen generáció közvetlen haszna szempontjai szerint veszi igénybe, sokszor még korunk embere számára is felelőtlen, rövidlátóan kihasználó módon. Ez a magatartás ellentmond a Teremtő által az
emberre bízott felelősségnek, amely arra hivatott, hogy a teremtett világot kertként
őrizze és gondozza ﬁgyelembe véve a jövő generációk érdekeit is. A keresztény álláspont ugyancsak élesen különbözik az olyan ökocentrikus gondolkodástól, amely
ﬁgyelmen kívül hagyja az ember és a természeti környezet emberen kívüli része között
meglévő alapvető, lételméleti különbséget.
A keresztény ember magatartása a természeti környezettel szemben a ﬁlozóﬁai gondolkodási modellek közül tehát relatív antropocentrizmus, hitben gyökerező voltát
tekintve pedig teocentrizmus, amely felismeri a természet önértékét is. Antropocentrikus szemléletről van szó, mert az ember az egyetlen teremtmény a földön, akit Isten
önmagáért akart (vö. GS 24), aki a teremtmények közül egyedül rendelkezik szabad
akarattal és lelkiismerettel, és így felelős cselekvésre képes.
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A relatív jelző arra utal, hogy bár az ember ontológiai, etikai és biológiai szempontból különbözik a természet emberen kívüli részétől, de ugyanakkor egységet is alkot
vele úgy is, mint minden létező kölcsönös kapcsolódása a dolgok rendjében, vagyis a
kozmoszban (vö. SRS 34). A teocentrizmus megjelölés pedig ebben a keresztény hagyományhoz közel álló természetﬁlozóﬁai gondolatkörben a természet önértékének értelmére utal, amely szerint a természet nem isteni, hanem Istentől – és nem az embertől
– függő valóság, hiszen Istenben, mint Végső Célban teljesedik ki (vö. Róm 8,21–22).
A Szentírás tanítása a teremtett világ és az ember kapcsolatáról

Az Isten képére teremtett ember, akire rá van bízva a teremtés, nem a természet
önkényes ura, hanem Isten földi helytartója, helyettese és eszköze. Az Istentől kapott
feladat tehát nem engedi meg a felelőtlen kifosztást és a kíméletlen pusztítást, hanem
éppen ellenkezőleg arra kötelezi az embert, hogy megőrizze és fejlessze azt a természetet, amit Isten állandó gondoskodásában részesít (vö. Ter 9,7–11).
A keresztény környezetetika, és ennek részeként a klímavédelem is, három egymásra
épülő érték alapján áll, amit a teremtésről, a végidőkről és magáról az emberről szóló
teológiai reﬂexió fogalmaz meg. A legkézzelfoghatóbb és a legsürgetőbb a természet
ún. eszköz-értéke, amennyiben az a közjó része, és így az emberi méltóság védelmét és
kibontakoztatását szolgálja (egészséges lakókörnyezet, víz, élelmiszer, a természet rekreációs értéke stb.). A teremtés szimbolikus értéke magára a Teremtőre utal, az ember
Istennel való kapcsolatát mélyítheti el, hiszen a teremtett világ dolgaiból Isten egyértelműen felismerhető. Végül az „új teremtés” teológiai fogalma a természeti környezet

Hegyek és szeméthegyek...
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beteljesülés-értékére, vagyis eszkatológikus távlataira mutat rá, amely a bennünket körülvevő világ jövőjének mélyebb, hitbeli jelentését adja.

A KÖRNYEZET MEGÓVÁSA AZ EGYHÁZ TÁRSADALMI
TANÍTÁSÁBAN
II. János Pál pápának a teremtett világ megóvásával kapcsolatos legfontosabb írása
az 1990. év béke világnapjára írott „Béke a Teremtő Istennel, béke az egész teremtett
világgal” kezdetű üzenete. Ebben a kollektív önzés és a biztonság kérdése kapcsolódik
össze, hiszen a környezettel szembeni globálisan igazságtalan és felelőtlen magatartás
komolyan fenyegeti az egész világ békéjét. A béke és biztonság szolgálata az ökológiai lelkiismeret kialakításán és ennek hatékony érvényre juttatásán keresztül vezet. A
lelkiismeretnek erkölcsi értékként kell felismernie a teremtett világ értékeit, amely az
egész emberiség egyetemes java.
A Centesimus annus közvetlen kapcsolatot lát a környezetvédelem és az ún. humánökológia között. Ez utóbbi az ember élet- és munkakörülményeit, azaz a „munka társadalmi ökológiáját” is magában foglalja. A házasság és a család, amelyek a „humánökológia” legalapvetőbb struktúrái, az a hely, ahol az ember elsajátíthatja a világra és
önmagára vonatkozó alapvető igazságokat és az ennek megfelelő életet. Az élet sokkal
több tehát, mint érzéki tapasztalatok összessége. Az élet elsősorban hivatás és feladat,
amely arra szól, hogy az ember megtanulja, mit jelent szeretni, és hogy őt szeretik,
vagyis mit jelent konkrétan az, hogy személy.
Az egyház társadalmi tanítását összefoglaló Kompendium a tizedik fejezetet a környezetvédelem komplex kérdéskörének szenteli. E szerint minden tudományos és technikai alkalmazás értékmérője az ember méltóságának megbecsülése, amelynek együtt
kell járnia a többi teremtmény és az egész teremtés tiszteletével is. Ez a minden jó
szándékú ember által vállalható erkölcsi szemlélet a keresztény hagyományban a már
említett relatív antropocentrizmus és az ahhoz kapcsolható teocentrizmus keretébe illeszkedik. A természeti környezet és az ember ökológiája nem válaszható el egymástól.
Ezért a javak egyetemes rendeltetésének elve erkölcsi iránymutatásként arra szolgál,
hogy feloldjuk azokat a kötelékeket, amelyek az ökológiai válságot a szegénységgel
kapcsolják össze. A szegény országok ui. sokszor kényszerülnek természeti erőforrásaik
felelőtlen kihasználására, és a környezeti problémák negatív hatásainak csökkentésére
is csak csekély anyagi és tudományos-technikai erőforrással rendelkeznek.

AZ EGYHÁZ SZEREPVÁLLALÁSA
A TEREMTETT VILÁG VÉDELMÉNEK ELŐMOZDÍTÁSÁBAN
Az ökológiai kihívásokhoz és a klímaváltozáshoz kapcsolódó kérdések megoldása új
életstílust és az ennek kialakulását irányító mentalitás hatásos megváltoztatását követeli meg. Ehhez hatékonyan hozzájárulhat a keresztény hagyomány, amely szerint az
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embernek a teremtés láttán mindenekelőtt hálát és elismerést kell éreznie: a világ Isten titkához irányít, aki megalkotta és fenntartja azt. A teremtésről szóló keresztény
gondolkodás középpontjában az Isten képére és hasonlatosságára teremtett ember és
annak hivatása áll. Az ember hivatása itt a földön az emberi méltóság védelmében és
előmozdításában fejeződik ki, amelynek eszköze a közjó szolgálata. A környezet és a
klíma megóvása a közjó előmozdításának része, amely csak az ember hiteles javát szolgáló gazdasági rend által valósulhat meg. Az egyházi felelősség és a lelkipásztori cselekvés végső alapját és módját elsősorban nem a természet- és társadalomtudományok
által valószínűsített események adják, hanem Jézus Isten országát hirdető tanítása. Ez a
szemlélet egy új életstílus kialakítását kívánja meg az egyéntől, a szűkebb közösségektől,
a helyi és a nagyobb társadalmaktól. Az új életstílus kialakítása azonban nem jelentheti
pusztán néhány szokás vagy gyakorlat ésszerűbbé tételét. Az új szemlélet az új ember
magatartása, a Krisztus személyéhez és tanításához való megtéréséből következik.
1. A globalizáció káros hatásai miatt a helyi közösségek szerepe jelentős mértékben
felértékelődhet az emberi élet fenntarthatósága szempontjából. Ezek létrehozása
és fenntartása terén az egyház komoly hagyományokkal és tapasztalattal rendelkezik: létező plébániai közösségek, lelkiségi mozgalmak, ezek tapasztalata, erkölcsi és lelki háttere.
2. A javak megosztása, az anyagi javak közössége: az igazságosság, a szeretet és a
rászorultság alapján kell, hogy történjék, bölcsen és nagylelkűen. Az anyagi javak
jelszerű, prófétikus megosztása hatékony eszköznek látszik a jogtalan és bűnös
fölhalmozás és kihasználás mentalitásával szemben.
3. Az egyház feladatának tekinti annak szorgalmazását, hogy a közoktatásban a környezetvédelemre való nevelés kapjon kellő hangsúlyt, továbbá, hogy az egyházi
vezetés alatt álló általános és középiskolákban, a hittudományi felsőoktatásban, a
környezetvédelem és az ökológiai etika legfontosabb alapelvei és gyakorlati következményei bemutatásra kerüljenek.
4. Kívánatos, hogy a természet védelmével és az éghajlatváltozással foglalkozó más
egyházakhoz tartozó intézményekkel, szervezetekkel, a tudományos élet képviselőivel, egyesületekkel és mozgalmakkal az egyház minden szinten szoros kapcsolatot alakítson ki, és velük együttműködve, közösen keresse a megoldást a
felmerülő kérdésekre.
(Harsányi Pál Ottó OFM erkölcsteológus, egyetemi adjunktus előadása
a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia „Felelősségünk a teremtett világért” című
körleveléről az MTA Környezettudományi Bizottságának
tudományos ülésén hangzott el, az MTA székházában március 27-én.)

 ﱻ88 ﱾ

Miskolci Keresztény Szemle

SUPKA M AGDOLNA

Szalay Lajos
Szalay Lajos rajzművészete az
európai kultúra maradandó értékei
közül is kitűnik vonalvezérlésének
egyedi varázsával. Amiben művei
bárkiével is rokoníthatók, azt ki lehet fejezni a műtörténeti fogalmak
és kategóriák útján, amint ez meg
is történt az irodalom és az esztétika jeles művelőinek elemzésében,
sőt magam is megkíséreltem rajzának találó elevenségét írásainak
és beszédének gazdag gondolat- és
képtársításaival is jellemezni. Amiről viszont minden szaktudomány
konkrét és szabatos meghatározásai
lesiklanak: a szinte megragadhatatlannak a nyomára vezető jelzéseket
igyekszik most követni ez az írás,
arra törekedve, hogy a Szalayrajzok olvasóját fogékonnyá tegye
a képzőművészeti látásmód síkjá- Önarckép
ról kilépő jelenségek érzékelésére
is. Olyasformán, mintha képesek lennénk a tücsökciripelések füllel nem hallható
ultrahangjai „vételére”.
Ezt a másfajta közelítést e sorok írójának az a különös tapasztalata sugallta, hogy
mennél több réteget fejt le az ember a formák külső burkáról, s mennél leleményesebben próbálja követni Szalay labirintusokban bujkáló vonalkanyarainak logikáját, annál inkább növekszik a gyanúja, hogy a végső megfejtés, a gondolat magva
bezárul előtte. Hiszen látni kellett, hogy mennél erőszakosabban, s mennél tudatosabban törünk ennek a titokmagnak a kibontására, az egyre idegenebbnek mutatja
magát. Ha ellenben ráhagyatkozunk a rajzok csendjére, ha nem faggatjuk őket rejtett hatalmuk felől, akkor lassan-lassan nyílni kezdenek, mint jó föld érlelő ölében,
s felfednek valamit a mélység erőiből.
Különösen a bibliai Énekek énekéhez készített rajzsorozat igényli ezt a lélegzetfojtva
ﬁgyelő nyitottságot és megilletődött várakozást, mivel Salamon király abban zengte világgá az emberiség legbujább, egyben legszemérmesebb szerelmi himnuszát.
E két véglet együttes megjelenítése nemcsak tétje volt e rajzok létrejöttének, de a
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Mester alkotói fantáziájának mindenkori legsajátosabb táplálója, életművének elnyűhetetlen rugója is.
Ebben a sorozatban kiválóan érvényesül Szalay Lajos gondolatformálásának,
kezejárásának és szíve lüktetésének legfontosabb jegye, elemi hatású szuggesztiója:
vonalainak áramtelítettsége, a magasfeszültségű indulatok pulzálása a rajzok vékonyodó és vastagodó érrendszerében. Ez az a valami, amitől úgy érezzük olykor, hogy
Szalay rajzának villáma van. Az ilyen vonalak hirtelen lecsapódása, felrántása, váratlan földelése, vagy kettéhasítása a különféle ﬁzikai és biológiai ismereteinkhez hasonlítható, felderíthetetlen csak az marad, ami a jelenségben félelmetes – az ismeretlen,
reszkető, zengő kisugárzás, mely a cikázó istennyila helyett a gömbvillámot juttatja
eszünkbe. Azt, melynek eredete, illetősége és voltaképpeni mibenléte ismereteink
szerint megfejthetetlen.
Ezt a jelentéstársítást az izzó, fénylő égi golyóbissal, a rajzok kompozíciója és belső
dinamikája is alátámasztja, a vonaláramlás jellege örvénylő, a formák kör alakba foglalódnak, mint a Yang és Yin egymásba fonódó alakzatai, amiből azt gyanítjuk, hogy
a kozmosz rendjének ezt a legfőbb törvényét, a keletkezés és elmúlás örök körforgását,
s abban az egymást kereső pozitív és negatív erők örökös harcát és egyesülését az Énekek éneke rajzaiban érzékelhetjük.
Végül is a tartalom, mit Szalay Lajos folytonosan ostromol rajzának szenvedélyes
kérdőjeleivel; a teremtés misztériuma, amit Michelangelo az Ádám teremtésének témájában úgy fogalmazott meg, hogy az Úr kezének mutatóujja éppen csak hajszálnyira közelít az első emberéhez, hogy szinte sercenése hallik e mágikus áramlásnak.
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A létrehozás, az érintés nélküli teremtés eszmei mozzanatát vezeti végig Szalay
Lajos a Genezis-album ótestamentumi történeteinek nagyfeszültségű áramkörében.
A teremtés elvének alaptétele: az anyagtalannak anyagban való megjelenítése – így
a teremtett világ az isteni akarat materializálódása, a rajz viszont az emberi alkotó
gondolaté. A szerelmi vágy megtestesülése az embermagzat – de a benne rejlő hatalmas energiák át is válthatók, a nagy tettek, találmányok, remekművek zöme az ilyen
átvezérelt energiák szülötte. Éltető erejük visszafogottan Szalay Lajos rajzaiban is
munkálkodik, művei közül ezt leginkább ennek az albumnak a lapjai sugározzák.
Az Énekek énekében a művész a szerelmi tárulkozás, illetve a birtoklás jeleneteit csak mozdulatfoszlányokkal jelzi, a beteljesülés mozzanatát csak körözve közelíti. Érezhetőleg tartózkodik a nemek érintkezésének közvetlen, cselekményes
ábrázolásától, ahogyan ez más neves mesterek erotikus albumaiban történik, akár
a legmagasabb artisztikum színvonalán. Vajon éppen Szalay Lajos ne tudta volna
elképesztően érzékletes rajzi virtuozitásával, tolla hegyének akupunktúraszerű biztonságával kitapintva az idegvégződések s az ingerküszöbök fokát és lelőhelyét az
erogén zónák térképén?
Nem erről van szó: az íratlan tilalom, mely a testi szerelem profanizálása ellen lép
fel, a valóságnál jóval tágabb teret biztosít a művészi képzeletnek, hiszen lehetővé
teszi, hogy a rajzoló a vonalak s mozdulatok irányának jelzésével, azok képzeletbeli
folytatásával kilépjen a kompozíció síkjáról, ezzel mintegy átvezetve a földi szerelem, az ölelkezés ritmusát a háromdimenziós tér – a reneszánsz mestereknél az égi szerelem – közegébe. Ezt a
ki- és átlépést úgy tudjuk elképzelni,
ha beleéljük magunkat annak az amputált lábú embernek a – köztudott, bár
abszurd – helyzetébe, aki a fájdalmat
egykori végtagjának hűlt helyén évek
múlva is valóságosnak érzi. Ez azt jelenti, hogy az ember reális észlelőképessége és tapasztalaton nyugvó ismeretei
a szárnyalni kész költői képzelet útján
is tovább élhetnek, és éltetik tárgyukat,
egy másfajta szerelmi közegben, és más
képzetek révén.
Az áthelyezésnek, a metamorfózisok
láttatásának ezzel a költői szabadságával Szalay Lajos képzelete bravúrosan
él, amikor a görög mondavilág ismert
„átváltozásait” felhasználja a salamoni
szöveg képi hasonlatainak – a növényi és
az állatvilágból merített jelzőknek – ér- Angyal
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Notre-Dame
telmezésére és láttatására: így értjük meg igazában a bikává, lóvá varázslódó istenségek
szerepcseréjének „emberi” indítékait. E királyi vadak nemes, nyugalmat és méltóságot
árasztó ábrázolásával ugyanis a művész azt is eléri, hogy ne a szokott, vulgáris felfogás
szerint szemlélje az olvasó-néző az „állatot az emberben”, hanem a mítoszbeli erőviszonyokat szimbolizáló hatalmában.
A mondai kettőslények tulajdonságainak, cselekedeteinek képletes magyarázatát
segíti megfejteni a művész azzal is, hogy testi átalakulásukat a történés folyamatosságában ábrázolja, nem pedig készen, a kentaurok és pegazusok végleges, sablonná
merevített ﬁgurájában. Így szinte a szemünk láttára nő ki egy szakállas férﬁfej mellett
önnön bika-másának arca, s így lehetünk tanúi annak, hogyan hasad ketté, s válik
állat-emberivé egy férﬁ alsóteste.
Az átváltozás isteni fondorlatát meg kell értenünk Salamon király vallomásából
is, akinek „belső részei megindulnak benne” mátkája kezének – csak az ajtó résén
át benyúló – puszta látványától. Amaz pedig, a dús idomú leány, a bika- és férﬁarcú, állattestű vőlegény oldalának dőlve pihen a termékenység istennőjének önfeledt
pozitúrájában. E természeti idill bukolikus meghittsége ismerős a művésznek, gyermekkorából:
„Falun… a boldogság egy része nem az embertől függött: a környezete, különösen az
állatok közelsége hordozta azt magában… Az állat derűs. Nincsen természetében, vagy
csak nagyon kevésnek, a szomorúság és a harag.”
Derűs alkatúnak vallja önmagát is Szalay Lajos, habár nála is, miként a természetben, a felszín nyugalma alatt, a mélyekben hatalmas robbanások, katasztrófák is
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zajlanak. Ha a Genezis könyvének ótestamentumi jeleneteiben a sorsok, jellemek öszszecsapását a vulkánok kitöréséhez hasonlítjuk, úgy az Énekek éneke rajzi formáinak
lávaszerű gomolygását okkal helyezzük a rengések epicentrumába.
Mindezek a jegyek valamiképp rokonságban vannak a négy elem – a víz-tűz-földlevegő – természetével, s együttesen arra vallanak, hogy Szalay Lajos rajzainak lélegzetvétele kozmikus arányokból merít, szelleme innen nyeri a lángelmék titkos
képességét, hogy megsejtessen velünk valamit az örökkévalóság ízeiből, miket csak
a művészi inspiráltság és a szerelem ritka pillanatai fednek fel számunkra. Mily különös, hogy közöttünk él, s még halandóságunk múló gondjai felett is eltűnődik az
a Mester, aki a halhatatlanság határtalan tereinek illatát és fuvallatát hívta
át vonalainak delejébe.
(Supka Magdolna e cikke a 100 éve született Szalay Lajosról a Magyar Szemle
5. évfolyamának 3. számában, 1996-ban
jelent meg először.)
Szalay Lajos az egykori Zemplén vármegyéhez tartozó Őrmezőn született
1909. február 26-án. Miskolcon érettségizett, majd 1927 és 1935 között a budapesti Képzőművészeti Főiskolán tanult. A
Nemzeti Szalonban 1941-ben volt gyűjteményes kiállítása, néhány művésztársával
közösen. Lapjait abban az évben albumban is megjelentette. Ezután több évtizedes külföldi tartózkodás következett. Élt
Párizsban, majd 1949-ben Argentínában
telepedett le, 1960-tól New Yorkban dolgozott. Szalay Lajos 42 év után, 1988-ban
tért vissza Magyarországra. A Kossuthdíjas graﬁkusművész, Miskolc város díszpolgára 1995. május 1-jén hunyt el.

2009/2. (18. szám)

Mózes

 ﱻ93 ﱾ

ADEPTUS®
MÉRNÖKI, ÉPÍTŐIPARI ÉS KERESKEDELMI Zr t.
a HÍDÉPÍTŐ Csopor t tagja

Azt, hogy Ön kezében tarthatja ezt a folyóiratot és elolvashatja a benne
leírtakat, sokban köszönhetjük az

ADEPTUS
Mérnöki, Építőipari és Kereskedelmi Zrt.-nek
(vezérigazgatója: Komáromi Gyula), mely vállalat nagylelkű támogatásával
megteremtette a kiadás feltételeit. Köszönetünk jeléül illesztettük kiadványunkba ezt az oldalt, amely rövid bemutatása az ADEPTUS Zrt.-nek, és
annak a szemléletnek, amely irányítja a vállalat vezetőit.
Komáromi Gyula életútját, vallott felfogását családja határozta meg,
melybe beleszületett: református lelkipásztor édesapa és tanítónő édesanya
gyermekeként. Az 50-es évekbeli Balmazújvároson egy ilyen családnak csak
egy célja lehetett: erős erkölcsi nevelésben részesíteni és minél hamarabb
biztos kenyeret adni a gyerekek kezébe. Az építőipari technikumot Debrecenben végezte, majd Budapesten szerzett építőmérnöki diplomát.
Állami nagyvállalatnál kezdődött azoknak az embereknek a szakmai élete, akik később 1992-ben megalapították saját vállalatukat, az ADEPTUS-t.
A vállalat sikerének záloga a baráti légkör, a jó szellemű csapatmunka.
A 70-es, 80-as évekhez képest a magyar építőipar ma európai szinten teljesít. Az ADEPTUS munkáját minősíti, hogy fennállása óta három alkalommal részesült Építőipari Nívódíjban. A nagy szakmai elismerést jelentő
nívódíjat először 2001-ben a tolcsvai bor- és szőlőfeldolgozó üzem (TokajOremus Kft.) építéséért, majd 2006-ban az aggteleki Baradla-barlang
Vörös-tó–Jósvafő közötti szakaszának felújításáért, ill. a Vörös-tói látogatóépület kivitelezéséért (konzorcium egyik tagjaként) kapta meg a vállalat.
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A harmadik nívódíjat 2007-ben vehette át a cég az erdőbényei borászati
üzem (Patrícius Borászat) kivitelezéséért.
Fentieken túlmenően hosszasan sorolhatnánk az elmúlt 17 év alatt felépített létesítményeket, melyek között kórházak, missziós központok, templomok, iskolák, szociális létesítmények szerepelnek.
Az ADEPTUS megalakulása első pillanatától kezdve folytat karitatív tevékenységet is, anyagi lehetőségei függvényében. Gyermekétkeztetést, rákellenes alapítványt, inkubátorházat, ökumenikus szeretetszolgálatot éppúgy
támogatnak, mint B.-A.-Z. megye művészeti és kulturális eseményeit, valamint számos sportegyesületet. Ezen túlmenően segítséget nyújtanak munkatársaiknak is (a 99 fős létszámból 33-an felsőfokú végzettséggel rendelkeznek),
akár egészségügyi probléma, akár lakásfelújítási gondok megoldása terén.

Az ADEPTUS
Mérnöki, Építőipari és Kereskedelmi Zrt.
közepes nagyságú vállalkozás, ma már évi több mint 6 milliárd forintos
forgalommal. Vezetői jól tudják, mit jelent az emberek számára a segítség,
és örömükre szolgál, ha a vállalatnak anyagi lehetősége nyílik egy-egy jó
ügy támogatására.

ADEPTUS®
MÉRNÖKI, ÉPÍTŐIPARI ÉS KERESKEDELMI Zr t.
2009 márciusától a HÍDÉPÍTŐ Csopor t tagja

3525 Miskolc, Szepessy u. 3–5.
Telefon: (46) 501-391, 412-706 • Telefax: (46) 501-397, 501-398
E-mail: adeptus.mi@mail.datanet.hu

CÉGÜNK TEVÉKENYSÉGI KÖRE: építőipari fővállalkozás
• magasépítés • mélyépítés • acélszerkezet-gyártás, -szerelés
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E számunk szerzői
Prof. Dr. Bolberitz Pál pap, ﬁlozófus, egyetemi tanár, a Szent István Akadémia
elnöke
Dr. Finta Gergely orgonaművész, egyházzenész
Fülep Dániel harmadéves teológiai hallgató (Egri Főegyházmegye)
Dr. Harsányi Pál Ottó OFM erkölcsteológus, egyetemi adjunktus
Hajdók Judit orgonaművész, orgonakutató
Prof. Dr. Kopp Mária orvos-pszichológus, a SOTE Magatartástudományi
Intézetének alapítója
Kuklay Antal c. kanonok, körömi plébános
Lénárd Ödön (1911–2003) piarista paptanár, 1948 és ’53, 1961 és ’63, 1966 és ’77
között volt börtönben, utolsóként szabadult a papok közül a pápa közbenjárására
Dr. Mózes Huba irodalomtörténész, ny. egyetemi tanár
Dr. Osztie Zoltán budapest-belvárosi plébános, a Keresztény Értelmiségiek
Szövetsége országos elnöke
Prof. Dr. Patkó Gyula gépészmérnök, egyetemi tanár, a Miskolci Egyetem
rektora
Dr. Seregély István ny. egri érsek
Dr. Supka Magdolna (1914–2005) Széchenyi-díjas művészettörténész
Dr. Véghseő Tamás nyírszőlősi parochus, a Szent Atanáz Görög Katolikus
Hittudományi Főiskola tanára
Wittner Mária országgyűlési képviselő (Fidesz)
Zsugyel János PhD főiskolai docens, Heller Farkas Főiskola, Budapest
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