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Kölcsey Ferenc versei

Zrínyi dala
Hol van a hon, melynek Árpád vére
Győzelemben csorga szent földére,
Mely nevével hév szerelmet gyújt;
S messze képét bújdosó magzatja,
Még Kalypso keblén is siratja,
S kart feléje búsan vágyva nyújt?
Itt van a hon, ah nem mint a régi,
Pusztaságban nyúlnak el vidéki,
Többé nem győzelmek honja már;
Elhamvadt a magzat hő szerelme,
Nincs magasra vívó szenvedelme,
Jégkebelben fásult szívet zár.
Hol van a bérc, és a vár fölette,
Szondi melynek sáncait védlette,
Tékozolva híven életét;
Honnan a hír felszáll, s arculatja
Lángsugárit távol ragyogtatja,
S fényt a késő századokra vét?
Itt van a bérc, s omladék fölette,
Mely a hőst és hírét eltemette,
Bús feledség hamván, s néma hant;
Völgyben űl a gyáva kor s határa
Szűk köréből őse saslakára
Szédeleg ha néha felpillant.
És hol a nép, mely pályát izzadni,
S izzadás közt hősi bért aratni
Ősz atyáknak nyomdokin tanúlt;
S szenvedett bár, s bajról bajra hága,
Hervadatlan volt szép ifjusága,
A jelenben múlt s jövő virúlt?
Vándor állj meg! korcs volt anyja vére,
Más faj állott a kihúnyt helyére,
Gyönge fővel, romlott, szívtelen;
A dicső nép, mely tanúlt izzadni,
S izzadás közt hősi bért aratni,
Névben él csak, többé nincs jelen.
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Zrínyi második éneke
Te lásd meg, ó sors, szenvedő hazámat,
Vérkönnyel ázva nyög feléd!
Mert kánya, kígyó, féreg egyre támad,
És marja, rágja kebelét.
A méreg ég, és ömlik mély sebére,
S ő védtelen küzd egyedűl,
Hatalmas, ó légy gyámja, légy vezére,
Vagy itt az óra, s végveszélybe dűl!
Áldást adék, sok magzatot honodnak,
Mellén kiket táplál vala;
S másokra vársz, hogy érte vívni fognak?
Önnépe nem lesz védfala?
Szív, lélek el van vesztegetve rátok;
Szent harcra nyitva várt az út,
S ti védfalat körűle nem vonátok;
Ő gyáva fajt szült, s érte sírba jut.
De szánjad, ó sors, szenvedő hazámat!
Te rendelél áldást neki:
S a vad csoport, mely rá dühödve támad,
Kiket nevelt, öngyermeki.
Taposd el a fajt, rút szennyét nememnek;
S míg hamvokon majd átok űl,
Ah tartsd meg őt, a hűv anyát, teremnek
Tán jobb fiak, s védvén állják körűl.
Törvényem él. Hazád őrcsillagzatja
Szülötti bűnein leszáll;
Szelíd sugárit többé nem nyugtatja
Az ősz apák sírhalminál.
És más hon áll a négy folyam partjára,
Más szózat és más keblü nép;
S szebb arcot ölt e föld kies határa,
Hogy kedvre gyúl, ki bájkörébe lép.
(A költő 220 éve, 1790. augusztus 8-án született)
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• ÜNNEPEK – ALKALMAK •
Dandé András

Adventus Domini
„Íme, az ajtó előtt állok, és zörgetek;
ha valaki meghallja az én szómat és megnyitja az ajtót,
bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, és ő én velem.”
(Jelenések 3, 20)
„Valaki a kilincsre tette a kezét, és be akar jönni. Mihelyt egyedül van
a lélek, és azt hiszi, hogy megmenekült a világtól, talán önmagától,
most nem zavarja senki: zörget Jézus. Meglepetésszerűen, váratlanul
és bizonyosan. Beláthatatlan útról jön, és keze remeg az örömtől, hogy
megérkezett.
Szomjas és éhes: eped a te lelked után. Időtlen idők előtt indult el az
Atya szívéből és most, éppen most érkezett meg. Nagy kerülőt tett,
hogy eljöhessen hozzád. Megtette az utat Betlehemtől Galileáig,
Galileától Jeruzsálemig, az Olajfák hegyétől a Golgotáig, a Golgotától
a húsvéti sírig, s az első pünkösdtől kétezer esztendőn át egészen a mai
napig. Úgy érkezik meg, mint aki egyedül hozzád jött. E percben senki
másnak nem ígérkezett el, egyedül a tied.
Mit akar ez a drága vendég? Nézd, milyen alázatosan vár, pedig Ő a
királyok királya. Nézd, milyen szelíd, pedig Ő a legfőbb Bíró. Nézd,
milyen sugárzóan szép és dicsőségében mosolygó, pedig Ő a fájdalmak
embere és a Kereszt nagy szenvedője. Régi, örök és legjobb ismerősöd
és barátod. Ha nem tudtad is, mindig Őt vártad. Ha nem mondtad is,
életednek ez a legnagyobb alkalma és legboldogabb perce. Tárd fel az
ajtót, és köszöntsd Őt: ...Áldott, aki jött az Úrnak nevében.”
(Ravasz László)
Advent számunkra egy új időszámítás kezdetét jelenti: ekkor kezdődik az új egyházi év – nagyjából a „világi” év végénél. Ez az első pillantásra talán jelentéktelennek
tűnő tény mélyebb jelentést is hordoz magában. Amikor a mi világunk szerint valami
elérkezik a végéhez, és úgy tűnik, nincs tovább, Isten számára gyakran éppen akkor
nyílnak új lehetőségek!
Sokan átéltük már ezt a csodát életünkben: súlyos betegségben, az orvosok lemondó megállapítása után Isten kinyitott egy új, soha korábban észre nem vett ajtót, és
meggyógyított...
Ünnepek – Alkalmak
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Elbocsátottak a munkahelyünkről, és úgy éreztük, nincs tovább, tehetetlenek vagyunk. Aztán
valaki felhívott, hogy éppen most fog megüresedni valahol egy állás, és ránk gondoltak... Nyugodj
meg, Isten volt a vonal végén!
Lehet, hogy emberi kapcsolataink egyike an�nyira összezavarodott, hogy feladtuk a változáshoz fűződő minden reményünket. Aztán valami
csoda folytán szinte egyszerre tudtuk kimondani: bocsáss meg! Igen, jól gondolod, Isten volt
az, Aki a kőszívű ember fiaiból újra hús-vér, bocsánatra vágyó és megbocsátani tudó emberré
formált! Advent tehát annak az időnek a kezdete,
amikor minden kilátástalanságunk, nyomorúságunk ellenére Isten újabb ajtókat, lehetőségeket
nyit meg számunkra.
Ha éppen most érzed úgy, hogy elérkeztél a lehetőségeid végéhez, gondolj bátran
arra, hogy van Valaki, Akinek ez sem jelent gondot vagy akadályt! Hiszen ahogyan
a Jelenések könyvéből fentebb idézett Igében is olvastuk: Isten ott áll életünk ajtaja
előtt és zörget. Készen arra, hogy belépjen életünk közepébe: megváltoztatni, átformálni, megújítani, megerősíteni...
Advent ugyanakkor az Ige testet öltésének ünnepére való felkészülés is! Arra készülünk, hogy megint csak megjelenjen „a mi üdvözítő Istenünk jósága és emberszeretete.” (Titusz 3, 4.) Filantróp Istenünk van, és ebben a szeretetben Neked is helyed van.
Erősödj meg ebben, és legyen így áldott Advented!
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Sándor Frigyes

A nagy utazás
Karácsonyi gondolatok
Jézus mondja: „Új parancsolatot adok nektek,
hogy szeressétek egymást: ahogyan én szerettelek titeket,
ti is úgy szeressétek egymást! Arról fogja megtudni mindenki,
hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást.”
(Jn 13,34-35)
Presser Gábor Nagy utazás című dalának szövegében olvassuk: „Nagy utazás, azt
mondtad, hogy ez az élet, / S nem halunk meg, az ember soha el nem téved…”
Az életet sokan hasonlítják egy nagy utazáshoz, mintha vonatra szállnánk, melyből néha kiszállunk, érnek balesetek, találkozunk örömteli meglepetésekkel egy-egy
megállóban, vagy éppen szomorúsággal a másikban. Amikor megszületünk, egy olyan
vonaton találjuk magunkat, ahol sokan jönnek velünk egy irányba. Különösen is fontosak számunkra azok, akiket így hívunk: szüleink. Azt gondoljuk, hogy végig együtt
utazunk, és egyszer csak észrevesszük, hogy ők leszálltak, és mintha magunkra maradtunk volna az úton. És a vonat megy tovább, csak az érzések maradnak néha hátra.
Aztán vannak, akik újonnan szállnak fel, akikkel egy életre megosztjuk egymással a fülkét. Ők a mi testvéreink, barátaink, házastársunk. Néhányan talán egy rövid utazásnak
gondolják az egészet. Találkozunk bánatos emberekkel, kiknek arcáról letörölhetjük a
könnyeket. Látunk örömteli embereket, akikkel együtt örülhetünk. Közben lesznek,
akik leszállnak, és gyötrő fájdalom tölt el hiányukat érezve, és lesznek olyanok, akikre
fel sem figyelünk. Olyanok is lesznek, akik egy másik fülkében vagy kocsiban utaznak,
akikkel nem sokat érintkezünk. Ha nagyon akarjuk, vagy kíváncsiak vagyunk, hát
át kell verekedni magunkat másokon, hogy hozzájuk elérjünk. Találunk olyanokat,
akik mellé szívesen leülnénk, de foglalt a hely. El kell fogadnunk, hogy vannak foglalt
helyek, melyeken nem tudunk változtatni. Keressük a másikban a jót, és ne a ros�szat igyekezzünk megtalálni! Sose felejtsük, hogy mindig lesz, aki segítségünkre szorul!
Azért vagyunk hát ott, hogy segítsünk. Ellenben ne gondoljuk, hogy mi segítségre nem
szorulhatunk! Ha így van, hát fogadjuk el mások segítő szeretetét örömmel. Az utazás nagy rejtélye, hogy sosem tudhatjuk, mi meddig utazunk, mikor kell leszállnunk,
vagy mikor száll le valaki mellőlünk, és marad üres a helye. Nehéz otthagyni akiket
szeretünk, és akik minket szeretnek, társat, gyermeket. Azért egy gondolat mégis csak
vígasztal, hogy a központi pályaudvaron egyszer csak találkozunk, és olyan csomagok
lesznek nálunk, amik azelőtt nem voltak. Talán ezek a gondolatok is gazdagabbá tehetik azok csomagját, akik olvassák. Éljünk úgy, hogy megérje az utazás, legyen mit
Ünnepek – Alkalmak
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hátrahagyni azoknak, akik még maradnak, és amikor az üres helyünkre tekintenek,
csak a szeretet ragyogjon a szívükben. Jusson eszükbe, amit sokszor mondtunk: A központi pályaudvaron találkozunk, mert a vonat egyszer célba ér. A vonatunkon utazó
társaimnak: Jó utazást, és most áldott Karácsonyt kívánok.
Ha ezekkel a gondolatokkal lezárnám az ünnepi jókívánságot, talán azt is mondhatják sokan: bizony, mennyire igaz mindez. Igaz, de mégsem ez a teljes igazság. Nem
igaz az ének, hogy nem halunk meg, mert meghalunk. Nem igaz, hogy maga az utazás
az élet. Nem igaz, hogy nem lehet eltévedni. Nem úgy utazunk az életnek a vonatán,
hogy csak majd a központi pályaudvaron találkozunk reménység szerint. Van Valaki,
aki végig ott van a vonaton, a kocsikat járja, csak sokan nem veszik észre, annyira el
vannak foglalva magukkal, bánatukkal, örömükkel, és egyéb ügyes-bajos dolgaikkal.
Ennek az egyszerű idegennek a szeretete nem csillogó ruházatában, nem is gazdasági
ajánlataiban van, amiről sokan szívesen beszélgetnek, hanem szíve egyszerű szeretetében, ha kell, életének feláldozásában.
A karácsony nem az ember szeretetének az ünnepe, mert ha lenne igaz emberi
szeretet, akkor biztosan jutna hely mindenkinek az út során. Ha lenne szeretet a
szívünkben, ez a világ nem lenne ilyen fagyos. Ha lenne szeretet bennünk, biztosan
észrevennénk azt, aki szeret minket. A karácsony Isten szeretetének az ünnepe. A fagyos szívű embert minden nyomorúságunk és ellenkezésünk ellenére is szereti Isten.
Hogyan? Úgy, hogy közénk jött, és nap mint nap újra közénk jön. Ezért akart Jézus
tanítványokat, és nem egy vallást vagy ideológiát. Sajnos mi emberek sokszor ezt csinálunk belőle. Mivel több a tanítvány a keresztyén embernél? A keresztyén valójában
Krisztus-követőt jelent, azaz tanítványnak kellene lennünk. Sajnos sokan követik Jézust távolról, kullognak utána jól lemaradva, vagy éppen már régóta nincsenek beszélő viszonyban Vele. Ezzel szemben a tanítvány tanul, ott van a Mester mellett. Kérdez,
másolja Mesterét, és mindent meg tud Vele beszélni. Egyedül csak a tanítványnak van
esélye, hogy olyan legyen, mint a Mestere. Mert milyen is a Mester? Olyan, aki nem
szavakkal, hanem az életével szeret. Ezt kellene eltanulnunk. Ha nem tanuljuk el, az
élet vizsgáján újra és újra elbukunk. Hiába a nagy utazás, mert céltalannak érezzük az
egészet. Hiába az állomás, nem tudjuk, hol, miért áll meg a vonat. Hiába a célállomás,
ha már a cél előtt kiszállunk. Hiába minden szó, mert szeretet nélkül üres, és úgysem
lesz belőle semmi. Hiába, hiába, hiába minden… – zúgja kattogó vonatunk zaja.
Karácsony azt üzeni: Ember lettem érted, hogy megérts engem. Ember lettem érted, hogy Mestered legyek. Ember lettem érted, hogy kövess engem. Ember lettem
érted, hogy átéld szeretetem. Ember lettem érted, hogy végre ember lehess. Ember
lettem érted, de érted mindezt? Szeress úgy, mint én, mert Velem együtt lehet.
Ezt az együtt megélt szeretetet kívánom minden útitársamnak nemcsak Karácsonyra, hanem egész életére.
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A VI. Miskolci Nemzeti Estély
A Kartal–Veczán-díj kitüntetettje:
Gróf Lajos
Mára már hagyománnyá vált, városunk civil ünnepségsorozatába gyakorlatilag be
is épült a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének miskolci csoportja által évről évre
hűségesen megtartott Miskolci Nemzeti Estély, melyet rendszerint az 1956. október
23-i forradalom évfordulójának előestjén rendeznek meg. Így volt ez – immár hatodik
alkalommal – az idén is. A jeles alkalom arról is nevezetes, hogy ilyenkor adják át a
már említett civil csoport által alapított Kartal–Veczán-emlékplakettet, melyet keresztény, nemzeti értékek alapján való munkálkodás elismeréseként kap egy arra érdemes
közéleti személy. Az idei kitüntetett: Gróf Lajos újságíró, szerkesztő.
A Fráter György Katolikus Gimnázium aulájában megtartott ünnepségen a vendégeket Mariscsák István, a KÉSZ miskolci csoportjának elnöke köszöntötte. Az is megszokott, hogy az estélyen az ünnepi beszédét egy neves közéleti személyiség mondja.
Az idei szónok Csáky Pál felvidéki magyar politikus volt. Beszédének szerkesztett
változatát közöljük:

A magyar történelem spirituális üzenete
– Vannak napok, vannak ünnepek, mikor különlegesen jó magyarnak lenni. Az
ilyen ünnepek sorához tarozik a rengeteg
magyar dinamikával telített március 15-e.
Ez az ünnep arra is emlékeztet bennünket, és azt is üzeni nekünk, hogy ez a nép,
itt Európa közepén, valami olyat tudott
megfogalmazni, amelyről 1849 tavaszán –
amikor Európa csendes, újra csendes volt
– Heinrich Heine, az egyik legnagyobb
német költő, azt mondta: „ha azt hallom
magyar, szűknek érzem a mentémet a
mellkasomon.” Nagyon fontos, gyönyörű és felemelő ünnepünk augusztus 20-a Az est szónoka: Csáky Pál
is, amikor nem csupán az alkotóra, Szent
István királyra és nem csak a műre, az államalapításra emlékezünk, de az üzenetre is.
Arra az üzenetre, ami lényegében a következő: akkor van jövőnk, ha megmaradunk
azokban, amelyekre a magyarság épült itt a Kárpát-medencében, vagyis a keresztény
Ünnepek – Alkalmak
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és nemzeti gyökereinket erősítjük. Még akkor is így volt ez, amikor a magyar állam
nem tudta beteljesíteni a feladatát, gondolok itt többek között a tatárjárás időszakára, a török megszállásra, arra, amikor három részre bomlott fel hazánk. De gondolhatok a jelen korra is, amikor immár 90 éve a nemzet jelentős részei le vannak
szakítva az anyanemzetről és az anyaországról. S e leszakított nemzettestek 90 év
után is azt mondják, hogy büszkék vagyunk magyarságunkra, ragaszkodunk nyelvünkhöz, kultúránkhoz, hagyományainkhoz, intézményeinkhez. Ez több, mint csupán egy tovább élő forma, struktúra, az egykori állam túlélésének bizonyos megnyilvánulása. Ez valami belső tartás, belső igyekezet, belső akarás, ami megtartott eddig
is minket, és meg fog tartani bennünket a jövőben is. Nem régen emlékeztünk meg
október 6-áról is. S bár tisztelem a magyar országgyűlés politikusait, és a döntésüket
is arról, hogy ezt nemzeti gyásznappá nyilvánították, én nem tudok csupán ennél
a megfogalmazásánál maradni. Mert ebbe azt is beleérthetnénk, hogy október 6-án
vagy Világosnál egy picit véget ért a magyar történelem. Hál’ Istennek ez nem történt meg! Ugyan jött a dübörgő, őrült Bach-korszak, és jöttek újabb megpróbáltatások, de mindezt túlélte a nemzet! A XIX. század végén olyan impozáns felemelkedés
következett be, amire megint csak örömmel gondolhatunk vissza! Úgy gondolom,
hogy október 6-a talán a magyar jövőért vállalt áldozatvállalás emléknapja is lehet!
A jövőért történő áldozatvállalásé, a tábornokok, a miniszterelnök, gróf Batthyányi
Lajos részéről. És a bujdosók, a bebörtönöztek, a meghurcoltak részéről is. Vagyis
úgy gondolom, hogy bővebb és mélyebb október 6-a üzenete is, mint amennyit a
gyásznap fogalomkörbe bele lehet sűríteni.
– És most itt áll előttünk 1956 október 23-a. És itt vagyunk, több mint fél évszázad
múltán valami belső kényszerítő erő mindannyiunkat arra késztetett, hogy önként,
szabad emberként eljöjjünk ide, és méltósággal emlékezzünk. Meg tudjuk-e fogalmazni, hogy mi ez a kényszerítő erő, amely hatására eljöttünk?! Mi lehet 1956 üzenete
2010-ben Magyarország polgárai és a külhoni magyarok számára?! (Hál’ Istennek már
a határon túl is ünnepeljük ezt az ünnepet, megemlékezünk 1956 történéseiről.)
– Mi lehet 1956 üzenete napjainkban? Talán az, hogy az igazságot nem lehet elhallgattatni, az igazság előbb-utóbb győzni fog. Akkor is, ha néha óriási túlerővel áll
szemben, akkor is, ha a hazugságok, a manipulációk ideig-óráig ellepnek, agresszív
rozsdaként látszólag felmarnak mindent. Mert mi más lehet október 23-a itt, a XXI.
század elején, a győzhetetlennek hitt világbirodalom, a Szovjetunió felbomlása után
közel két évtizeddel, mint az igazi győzelem valódi ünnepe. A nagy, mindenki által
vágyott igazság elemi helyreállásának emléknapja. Persze, a történelem s benne a mi
kis élettörténeteink sem egysíkú folyamatsorok. Senkinek nem lehetett könnyű megtapasztalni 1957. május elsejét, a budapesti százezres felvonulást. Nem volt könnyű – a
legvidámabb barakk polgáraként sem – átélni a Kádár-kor összekacsintós simlizéseit.
Magyarország máig ettől szenved, a magyar társadalom egyértelmű dinamikájának ma
ez a legnagyobb visszafogója. Az, hogy még jóformán véget sem ér a kiejtett mondat,
a tudatalattink már azt vizsgálja, hogyan lehet negligálni, megkerülni vagy legalább is
módosítani az éppen kifejtett szándékot.
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– A forradalomban és a szabadságharcban ott volt a nagy belső tartással rendelkező, de külsőleg eszköztelen nép, ott voltak a pesti srácok, ott voltak az emberek, akik
érezték a lelkük mélyén, hogy így tovább nem mehet, és itt valami nagyon nagy baj
van. Minden bizonnyal október 23-án délelőtt még senki nem tudta megfogalmazni,
hogy pontosan mit akarnak, bizonyára a képtelenségek világába helyezte volna mindenki azt – ami később valóra vált –, hogy tíz nap múlva a Magyar Köztársaság miniszterelnöke kijeleni: Magyarország kilép a Varsói Szerződésből. Nem gondolhatta
senki, hogy ebben a pár napban létrejönnek a politikai pártok csírái, és Budapesten
lényegében koalíciós kormány alakul! Ezek tényekké váltak, érthető, kitapintható
történelemmé formálódtak, de mindefölött, -mögött történt még valami a lelkekben
is! És ezt is megpróbálta az eltipró hatalom elhazudni. És most, mi magyarok, azok,
akik lelki közösséget vállalunk több mint öt évtized után is ’56 népével, itt vagyunk.
De hol van ma a rettenthetetlennek, győzhetetlennek hitt világhatalom? Hol vannak
azok, akik megpróbálták lenyomni ennek a népnek a torkán a legdurvább hazugságokat és a legdurvább népellenes cselekedeteket is!?
– A magyar nép és Magyarország történetében felfedezhetünk egy olyan „piros fonalat”, egy olyan felfoghatatlan misztikumot, egy olyan üzenetet, ami a politikai,
politológiai, történelmi egyszeregyet nem egyszer teljesen megváltoztatja. (És tegyük
hozzá: ezt nem lehet felfedezni minden nép és ország történetében….) A magyar
történelemben vastagon vannak olyan momentumok, amelyeket véleményem szerint
nem igazán lehet csak emberi ésszel megmagyarázni. Valami többről, létfelettiről van
szó ezekben az esetekben. Nem is csupán Shakespeare-i mélységű drámákról, inkább
valami mélyebb, spirituális megtartó erőről. Gondoljunk Szent Istvánra, amikor a
szörnyű esemény után a hírnök jelenti neki, hogy az egyetlen fia, akire népének, országnak a jövőjét próbálta építeni, meghalt, ő nem a politikai kalkulációknak megfelelően cselekedett. Más ebben a helyzetben valószínűleg politikusként, végiggondolván az emberileg, hatalmilag kialakult helyzetet, talán a német-római vagy a bizánci
császárhoz futott volna. Mindenütt tárt karokkal fogadták volna. Ehelyett ő fölajánlja
a népet, az országot, mindannyiunkat a földöntúli hatalomnak!
– És sorolhatnánk végig az Árpád-háziak vívódásait, megvizsgálhatnánk a tatárjárás
vagy a török hódoltság utáni időszakot, amikor senki egy lyukas garast nem adott
volna a magyar jövőért. Sorra vehetnénk az 1848-49 utáni megpróbáltatásokat, vagy
nézzük meg, hogy miken ment keresztül népünk a XX. században! És mégis itt vagyunk! Gyurcsó István fölvidéki magyar költő írja „mennyi lehetőség süllyed a halálra, és mégis élünk.” Itt vagyunk és élünk, és erről az ítéletet kedves barátaim nem mi
hoztuk, hozzuk meg, hanem egy magasabb hatalom.
– Megvallom Önöknek, erre a beszédre készülve tegnap meghallgattam Kádár János utolsó beszédének felvételét, amelyet 1989. április 12-én mondott el az MSZMP
Központi Bizottságának ülésén. Az a Kádár valóban egy szétesett ember benyomását
kelti, valahol az őrület határán. S lényegében ő maga mond ítéletet saját maga felett:
nem tudja túltenni magát azon, amit elkövetett, főleg azon nem, hogy megölette
Nagy Imrét. Elmondja azt is, hogy a saját hatalma elismerését féltette, miután Nagy
Ünnepek – Alkalmak
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Imre nem volt hajlandó sem posztot vállalni az új – úgymond – forradalmi munkás–
paraszt kormányban, de írásban lemondani sem a miniszterelnöki posztról. Ezért az
egyértelműségéért kellett meghalnia – mondja ki indirekt módon Kádár.
– Kinek van tehát igaza, kinek volt igaza? Az oroszokhoz átállt Kádárnak vagy a
magyar nemzethez a halálig hűnek maradt Nagy Imrének? Azt még beállíthatnánk a
pszichikai folyamatok hatásának, hogy Kádár jobb keze aznap bénult meg, amikor leváltották őt az MSZMP főtitkári tisztségéből. Az ugyanis egy pillanatig nem kétséges,
hogy ezt a lépést meg kellett tenni, sőt ezt a lépést sokkal korábban meg kellett volna
tenni. Ám mit mondjunk annak a vitathatatlan ténynek a tudatában, hogy Kádár
János azon a napon, 1989. július 6-án halt meg, reggel kilenc órakor, amikor a Legfelsőbb Bíróság Nagy Imre perét újratárgyalta, és felmentő ítéletet hozott. Szinte bénító
látni a misztikumot ezekben a történetekben. Kádár szinte könyörgött a feloldozásért.
Kerényi Lajos szerint (az új Mindszenty-filmben mondja ezt) a Mindszenty-per vérbírája is halálos ágyán esdekelt a bűnbocsánatért. Hozzáteszem: Pozsonyban találkoztam
azzal a pappal, akit Gustáv Husák hivatott a halálos ágyához, hogy feloldozza őt. (Az
ünnepi beszéd elmondása óta került nyilvánosságra, Németh Miklós egykori miniszterelnök
szólt róla, hogy Kádár János is papot hívatott és meggyónt a halálos ágyán – a szerk.)
– Létezik misztikum a történelemben? Létezik történelmi igazságosság? Ha igen,
akkor remény is van. Akkor, nekünk, magyaroknak, esélyünk is van.

Miskolci keresztény újságíró a kitüntetett
A Kartal–Veczán-díj idei kitüntetettje Gróf Lajos újságíró, szerkesztő. Laudációjában Sasvári István, az Eszmék és Értékek Alapítvány kuratóriumi elnöke többek
között a következőket mondta:
– Nemzeti ünnepünk előestéjén köszönteni és megünnepelni is jöttünk össze egy
kedves és szeretetre méltó barátunkat – a forradalmunkra és nagyszerű ’56-os szabadságharcunkra való megemlékezéssel együtt. Mint most már jó pár éve minden
esztendőben, a Kartal–Veczán-emlékérem kitüntetettjére gondolok itt. Valaki olyat
köszöntünk az idén ezen emlékérem elismeréssel, akit a miskolci keresztény és keresztyén körökben a legdebrecenibb miskolciként, de ugyanakkor a legmiskolcibb
debreceniként is aposztrofálnak a hozzá közelállók, a miskolci keresztények. És ez
a debreceniség itt egyfajta minőségjelző attribútum is szeretne lenni, ami arra utal,
hogy akit ma este itt ünneplünk és köszöntünk, az hosszú évek óta jelen van itt Miskolcon minden olyan ügyben, ami keresztény és keresztyén. Kevésbé rejtélyesen fogalmazva kitüntetettünk minden olyan miskolci rendezvénynél, eseménynél és ügynél jelen van és aktívan bábáskodik, ami szép, ami nemes, ami igaz és ami értékes.
– Sokat köszönhetünk neki abban, hogy Miskolcon keresztény életünk – Istennek
hála – tartalmas, aktív és színes. Hogy ismerhetjük azokat, akik a nehéz időkben is kitartottak Isten, az egyház, a nemzet és az igaz magyarság mellett. Hogy ismerhetjük és
megismerhettük korábban is azokat a személyeket, rendezvényeket és azokat a helyeket, ahol „nyugodtan beszélhetünk” mi keresztények, nemzetiek és „jobbosok”, ahol
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egymás között vagyunk, ahol
nem kell tartanunk semmi
rossztól. Merthogy íróembert köszönthetünk ma este,
vérbeli újságírót, magyar katolikus keresztényt.
– Kedves és szeretett barátunk Gróf Lajos, miskolci
keresztény újságíró, aki 1939ben született a szép Debrecen városában, és ami még
az ő születésének idején akkoriban ott még nem igazán
számíthatott túl gyakori ese- Veczán Pálné és Csáky Pál adta át Gróf Lajosnak
ménynek, szülei, keresztszü- (jobbról) a kitüntetést
lei közreműködésével római
katolikus keresztény vallásban kereszteltetett. Középiskolai tanulmányait azután már
Budapesten végezte, ahol is a nevezetes Corvin Mátyás Gimnáziumban érettségizett.
Nyomdász és újságíró lett, majd 1970-ben Miskolcra költözött. A Borsodi Nyomdában dolgozott, ahol korrektor, revizor, gyártáselőkészítő és csoportvezető munkaköröket töltött be. Ezenközben tanított a 101-es számú Szakmunkásképző Intézetben.
1977-ben lett az Észak-Magyarország munkatársa, tördelőszerkesztője, majd rovatvezetője. 1989 szeptemberétől az akkori megyei tanács, illetve később már az önkormányzat
sajtóreferense. 1991–1993 között a Déli Hírlap munkatársa, olvasószerkesztője, majd
megalakulása után, 1993 és ’97 között a Keresztény Élet főszerkesztője. 1997-től ismét
a Déli Hírlap munkatársa 1999 évi nyugdíjazásáig. A Keresztény Értelmiségiek Szövetségének tagja, a miskolci csoport titkára. A diósgyőri római katolikus egyházközség
képviselőtestületének tagja, majd ma már elnöke, a Miskolci Esperesi Kerület Üzenet
című lapjának szerkesztője, annak indulásától fogva. Cikkei a fent említett lapokon
kívül megjelentek a Pesti Hírlap, a Magyar Nemzet, az Új Ember hasábjain, Távlatok
című jezsuita periodika oldalain. Könyvei: Miskolci Katolikus Élet (1998) – társszerkesztő; Az ígéret gyermekei (2000); Kit kerestek? (2001); Egymás kezét fogva (A Máltai
Szeretetszolgálat, 2001) – társszerkesztő; Az ígéret örökösei (2003); Miskolci Keresztény
Közéleti Almanach (2004) – szerkesztő; Hirdesd szavaimat! (2006) – szerkesztő; Ima
Magyarországért (2008) – szerkesztő. 2005-ben megalapította és öt éven át szerkesztette a Miskolci Keresztény Szemlét, a KÉSZ miskolci csoportjának ökumenikus kulturális
folyóiratát, amely azóta is megjelenik. 2009-ben jelent meg a Miskolci Katolikus Élet
II. kötete, melynek szintén társszerkesztője volt. Munkája során több vállalati, tanácsi,
miniszteri kitüntetésben részesült. 2001-ben megkapta Miskolc város nívódíját. 2006ban pedig dr. Seregély István egri érsek az Egri Főegyházmegye Pro Magnanimitate
Tua ezüstérmével tüntette ki a katolikus újságírás terén végzett kiemelkedő és áldozatos tevékenységéért. Nős, négy gyermek édesapja, öt unoka nagyapja.
Ünnepek – Alkalmak

 13 

– Úgy gondoljuk, személyében nagyon jó és méltányos helyre került az idei
Kartal–Veczán-emlékplakett, mint a miskolci keresztény értelmiség legreprezentatívabb kitüntetése. Jó egészséget, aktivitást és Isten bőséges áldását kívánjuk Gróf
Lajos barátunknak, a tőle megszokott derűben, kedvességben, békességben, az előtte álló hosszú, tartalmas és szép élettel. Tiszta szívből gratulálunk elismerő kitüntetésedhez, kedves Lajos Barátunk.

’56-os emlékek…
Gróf Lajos pedig a következőket mondta a kitüntetés átvételét követően:
– Mivel 1956. október 23-át ünnepeljük, ezért
hadd elevenítsek fel néhány személyes élményt
ebből az időszakból. Harmadikos gimnazistaként
ott voltam Budapesten a Hősök terén és láttam
– mind a mai napig, be sem kell hunynom a szemem, hogy újra lássam – a Sztálin-szobor ledöntését. Soha nem felejtem el, amíg élek megmaradt bennem az emléke… Egy másik eseményt
említek még fel: 1957 márciusában – akkor volt a
MUK, (márciusban újra kezdjük jelszó) – valaki
ötünket, egy gimnazista osztály öt tagját följelentette. 14-éről 15-ére virradó éjszaka elvittek bennünket. Jöttek a rendőrök, az annak idején szokásos módon farkaskutyát is hoztak magukkal… Gróf Lajos
Elvittek bennünket a rendőrségre. Kihallgattatás
következett, le kellett írni, mit csináltunk októberben és az azt követő időszakban.
Utána hajnaltájban kivittek bennünket az udvarra, és falhoz állítottak. A hátunk
mögött géppisztolyos sortüzet sütöttek el. Az ember nézte, hogy ki áll még közülünk,
ki nem… Hát hál’ Istennek mind az öten állva maradtunk… Ez is egy olyan élmény,
olyan emlék, amit azt hiszem, ugyanúgy nem fogok tudni elfelejteni soha, mint az
október 23-i Szálin-szobor ledöntését...
Majd így folytatta:
– A díj alapítói nagyon bölcsen döntöttek, mikor úgy határoztak, hogy az Veczán
Pálról és Kartal Ernőről legyen elnevezve. Ugye, mint hallottuk, a keresztény, nemzeti
értékek alapján való munkálkodás jutalma ez a díj. Ha valaki megérdemelte volna e
kitüntetést, akkor az mindenekelőtt Veczán Pál és Kartal Ernő. Tudjuk, Veczán Pál
evangélikus esperes volt, de nem sokan hívhatták őt rangja szerint. Mindnyájunknak, nekem is, Pali volt. Veczán Pali a rendszerváltás után nem sokkal megalakította a Polgárok Miskolcért és a Nemzetért Egyesületet, később városi önkormányzati
képviselő is lett. Minden tőle telhetőt megtett azért, hogy városunkban egyre jobban
érvényesüljenek a keresztény nemzeti értékek. Kartal Ernő minorita szerzetes pedig
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Ernő atya volt a számunkra. Amikor a Keresztény Élet főszerkesztője voltam, hétről
hétre írt jegyzetet a kérésemre. Ezekben is pontosan ezen nemzeti értékeket próbálta
nekünk átadni, illetve igyekezett emellett leleplezni a liberálbolsi ármánykodásokat.
Emlékszem a nyolc évvel ezelőtti választások alkalmával a megyei napilapban fizetett
hirdetésben – százezer forintot fizetett érte – szólította fel a miskolci polgárokat, hogy
válasszák a jobboldal jelöltjeit. Ez is mutatta az ő elkötelezettségét.
– Természetesen nagyon örülök ennek a díjnak és nagyon köszönöm, de talán megbocsátható, hogy az én számomra ennél a díjnál is sokkal-sokkal többet ér, hogy
Veczán Palinak is és Ernő atyának is a barátja lehettem. Ez nagy büszkeség a számomra, és amikor erre a díjra fogok nézni, akkor mindig ők ketten fognak az eszembe
jutni. Köszönöm a jókívánságokat.
  

A VI. Miskolci Nemzeti Estélyen közreműködtek: az Animus Csengettyű Együttes
és Réti Árpád színművész. E civil ünnepséget jelenlétével megtisztelte Kriza Ákos,
Miskolc polgármestere és Zsiga Marcell alpolgármester.

Az első sorban (balról) Gróf Lajos, dr. Kovács László önkormányzati
képviselő, dr. Kriza Ákos polgármester, Csáky Pálné, Csáky Pál, Mariscsák István, a KÉSZ helyi elnöke, Molnár Péter önkormányzati frakcióvezető, a KDNP helyi elnöke

Ünnepek – Alkalmak
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• EGYHÁZ ÉS TÁRSADALOM •
Kopp Mária

Boldog tanárok, boldog diákok – illúzió
vagy lehetőség?
A különféle tudományos vizsgálatok azt mutatják, hogy a magyar társadalom bipoláris, tehát nagyon tudunk lelkesedni, és nagyon el tudunk keseredni. 1956 valami csodálatos kitörése volt a lelkesedésnek
és világraszóló példát mutattunk abból, hogy össze tudunk
fogni, és merünk bízni a jövőben! Hasonló mondható el az
1848–49-as forradalomról és szabadságharcról és még több
más magyar történelmi eseményünkről.

Kopp Mária

Tehát a magyar társadalom nagyon tud lelkesedni, és nagyon el is tud elkeseredni. Ez egy személyiségtípus, szélsőséges esete a mániás depressziós állapot. Művészek, nagy
tudósok között gyakori ez a személyiségtípus. A magyar társadalomnak valószínű a sokszínűségéből fakadóan van ez a
tulajdonsága.

Segítő program öngyilkosság ellen
Az tény, és a mi vizsgálataink is bizonyítják, hogy az utóbbi időben egyre fokozódó mértékben nőtt a mai magyar társadalomban a depressziósok aránya. Ezt 1983
óta ugyanazzal a módszerrel, a magyar társadalomban nagy reprezentatív mintákon
vizsgáljuk. A legutolsó vizsgálat szerint 2006-ban a depressziósok aránya szinte hihetetlenül magas, 19% volt. 2002-ben ez még 13% volt, a helyzet 2002 és 2008 között
romlott nagyot. Érdekes módon előtte 1985 és ’95 között volt szintén nagyobb romlás.
Remélem, most visszafordulás következik be, és az elkeseredés állapotából a lelkesedés
állapotába fogunk átbillenni.
Itt Miskolcon elindítottunk egy depresszió- és öngyilkosság-megelőző EU-s pályázati programot. Az a célunk, hogy a segítő foglalkozásúak tanulják meg, hogy hogyan
lehet felismerni – pl. egy iskolában a gyereknél – a depressziós tüneteket. Erről egyébként meg is jelentettünk egy kis füzetet, bizony egy tanár nagyon sokat segíthet. Egy
korábbi pályázatunkban Szolnokon elértük, hogy az előző 9 év átlagához hasonlítva
2005-ben, a program első évében, az öngyilkossági arány 57%-kal, 2006-ban pedig
47%-kal csökkent, és még egy évig marad ilyen alacsony szinten. Utána sajnos vissza-
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esett a programot megelőző állapotra. A programban az a legfontosabb, hogy minden
segítő foglalkozást bevonjunk, vagyis erősítsük a társadalmi tőkét.

Téves fejlődési ideál
Sajnos azt lehet mondani, hogy a mai világban „kísérleti állattá” váltunk egy világméretű laboratóriumban, ahol a játékszabályokat a gazdasági, a fogyasztást gerjesztő érdekek mozgatják és nem az ember alapvető érdekei – ez az emberiség pusztulásához vezethet. (Ez a Római Klub előrejelzése, amit nyílván sokan ismernek ebben a körben.)
A fejlődés központjában a harmonikus, hosszú távú tervezésre, valódi kapcsolatokra
képes emberi személyiségnek, tehát a pozitív életminőség kibontakoztatásának kellene állnia. A kérdés, hogy ennek mik a feltételei, és mi történik a mai világban?
A WHO meghatározása szerint az egészség a testi-, lelki-, szociális jólétet is magába
foglalja. A legfontosabb cél tulajdonképpen az ebben az értelemben vett: „egész-ség”
megvalósítása volna. (Nem tudom, hogy van-e még másik olyan nyelv, ami e fogalmat ennyire kifejezően írja le, mint a magyarban az „egész-ség” szó.) Ugyanakkor ez a
mai világ teljesen más, nem ilyen irányba hat, nem ilyen célt követ. A felvilágosodás
eszméinek hatására úgy gondolják, ha egyre gazdagabb lesz az emberiség, akkor egyre
jobban fog élni. A tudományos, gazdasági fejlődés lett tehát a cél, és azt feltételezték,
hogy a fokozódó „jólét” a „jól-lét”, well-being jelentős javulásával fog együtt járni.
Ezek után az a kérdés, vajon meg lehet pénzen vásárolni a boldogságot?

Jólét = jól lét?
A nemzetgazdaság egy bizonyos jóléti szintjéig valóban javult az emberek „jól-léte”,
afölött viszont már egyáltalán nem javul sem az elégedettség, sem a jól-lét.
A fejlődés paradoxonjának mondhatjuk, hogy miközben az életfeltételek folyamatosan javulnak a nyugati társadalmakban, az emberek nem érzik jobban magukat, a
mentális, pszichés eredetű zavarok aránya egyre nő.
Daniel Kahneman, aki pszichológiai kutatásaiért kapott közgazdasági Nobel-díjat,
a boldogság és a gazdaság összefüggéseit vizsgálta 450 000 válasz alapján. Arra a következtetésre jutott, hogy az átlagjövedelem feletti értékig mind az elégedettség, mind az
érzelmi jólét javul. Efelett viszont már a következő összefüggések érvényesek: a magasabb jövedelem javítja az élettel való elégedettséget, de nem javítja az érzelmi jólétet,
boldogságot. Nem csökkenti tovább a stressz szintjét sem, sőt, nagyobb stresszről
számolnak be a gazdag emberek.
Azért is azt kellene társadalmi célul kitűzni, hogy boldogok legyenek az emberek, mert
a boldog emberek gazdaságilag is sokkal hasznosabbak a társadalomnak. A boldogtalan,
depressziós emberek óriási terhet jelentenek, a fiatal és középkorú népesség munkaképesség csökkenésének hátterében ma már a leggyakoribb okok a lelki egészség zavarai,
amelyek más, nagy népegészségügyi jelentőségű megbetegedések, mint a szív-érrendszeri, daganatos betegségek szempontjából is bizonyított kockázati szerepet játszanak.
Egyház és társadalom
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Ez egy modern világjelenség: miközben az élet feltételei folyamatosan javulnak, az
emberek nem érzik magukat jobban, sőt, soha nem voltak ilyen gyakoriak a különböző lelki zavarok, a szorongás, a depresszió.

Boldog és boldogtalan országok
A World Value Survey a világ ötven országában elemezte a szubjektív boldogságérzés eltéréseit egy 1–10-ig terjedő skálán. A vizsgálat eredménye szerint a legboldogabb
országok Hollandia, Írország, Dánia, Kanada, Svájc, ahol az emberek közel 95%-a
hatnál magasabb értéket adott a tízfokú skálán. A legkevésbé boldogok Ukrajna,
Oroszország, Moldávia, Zimbabwe, ahol a magukat boldognak mondók aránya csak
40% körüli volt. Az éves jövedelem 20 ezer dollár/fő-ig meglehetősen szoros kapcsolatban áll a boldogságmutatóval, de efölött a magasabb jövedelem már nem jár együtt
többlet boldogsággal. Vannak kivételek, olyan viszonylag szegény országok, mint Indonézia, Mexikó, Nigéria, Vietnam 80-90%-os aránnyal megelőztek több nyugateurópai országot is.
Hungarostudy 2002 felmérés alapján a magyar népesség 72%-a – a férfiak 75%-a, a
nők 69%-a – mondta boldognak magát. A 40 évnél fiatalabbak között a nők tartották
magukat boldogabbnak, a 40–69 éves korosztályban viszont a nők sokkal kevésbé
voltak boldogok, mint az azonos korú férfiak.

Boldog kismamák és
boldogtalan rokkantnyugdíjasok
Ha a foglalkoztatási helyzetet nézzük – és ennek nagyon örültem – a GYES-en,
GYED-en lévő édesanyák a legboldogabbak. Viszont a háztartásbeliek már egyáltalán
nem boldogok. Tehát ez azt mutatja, hogy két különböző dolog és állapot a kisgyermekkel otthon lévő anyaság és a háztartásbeliség. A konkrét számadatok a következők:
a legboldogabbak a tanulók (91%) és a GYES/GYED-en lévő édesanyák (86%), majd a
közalkalmazottak (82%), vállalakozók (80%), alkalmazottak (79%), alkalmi munkások
(70%), munkanélküliek (70%), háztartásbeliek (67%), nyugdíjasok (62%), eltartottak
(59%). A rokkantnyugdíjasok közül pedig csak 49% mondta boldognak magát.
A munkahellyel kapcsolatban a boldogság fontos előrejelzője a biztonság és az, hogy
mennyire érzi úgy, hogy kontrolálni tudja saját helyzetét. Akik nagymértékben tudják
befolyásolni, ami a munkahelyükön történik, 83%-ban mondták boldognak magukat. Akik egyáltalán nem tudják befolyásolni, azok csak 65%-ban.
A társas támogatás valamennyi formája igen szignifikáns kapcsolatban áll a boldogsággal. Nagyon lényeges a család szerepe, hogy mennyire vannak jó családi kapcsolatai az egyénnek. A társadalmi bizalmatlanság, a cinizmus és az anómiás (értékvesztett) lelkiállapot a boldogtalanság fontos előrejelzője. A boldogság legfontosabb
előrejelzője, hogy az illető hisz-e az élet értelmében vagy sem. Ez nagyon komoly
egészségvédő és boldogság előrejelző. Szoros összefüggésben van a vallásossággal, de
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nem azonos vele! Vannak ugyanis olyan vallásos emberek, akik nem hisznek az élet
értelmében, ez egy kiégett állapot, hisz nyilván a vallás lényegéhez hozzátartozna az
ebben való hit is. Ugyanakkor vannak emberek, akik hisznek az élet értelmében és
nem vallásosak. A vallásos emberek általában boldogabbak, mint a nem vallásosak.
De az igazi, legfontosabb tényező a boldogság szempontjából, hogy higgyünk abban: van az életünknek célja és értelme, valamint fontos az önhatékonyság, kompetenciaérzés is.

„A szingliség káros az egészségre!”
Mi Magyarországon nagyon régóta vizsgáljuk, hogy mi az oka a magyar 40–69
éves férfiak nagyon rossz a halálozási arányának? Vagy annak, hogy nálunk 25%-uk
hal meg ebben az életszakaszban, míg a nyugat-európai országokban csak a 10%-uk?
Megnéztük a mi követéses vizsgálatunkban, hogy milyen tényezők jelzik előre az idő
előtti halálozást. Kiderült, hogy a férfiak esetében, akinek jó a kapcsolata a gyerekével,
4-szer nagyobb valószínűséggel éli meg a 69. életévét! (Ezt az összefüggést mi mutattuk
ki először a világon.) Természetesen vizsgálatunkban minden ismert rizikótényezővel
– dohányzás, kóros alkoholfogyasztás, elhízás, életkori és iskolázottsági különbségek –
korrigáltunk. A jó házasság a férfiak számára 5-szörös túlélést jelent. Maga a házasság
3-szoros túlélést. Ebből a szempontból a férfiaknak még többet jelent a házasság, mint
a nőknek. A boldogság maga kb. 3 szoros túlélést jelent. Tehát a gyerekkel való jó
kapcsolat és a házasság határozottan növeli a túlélés valószínűségét. Vagyis nyugodtan
mondhatjuk, hogy „a szingliség káros az egészségre!” Finnországban gyakori, hogy
valaki egész életében élettársi kapcsolatban él, nekik is sokkal rosszabbak az életkilátásaik, mint a házasságban élőknek. Egy finn vizsgálat szerint a kétgyerekesek élik meg
legnagyobb valószínűséggel a 65. életévüket. Aztán jönnek az egygyerekesek, és végül
a gyerektelenek. Vagyis azt is lehet állítani, hogy a gyerektelenség is súlyosan károsítja
az egészséget. Van azért egy kivétel: minden vizsgálat azt mutatja ki, hogy a legtovább
a szerzetesek élnek.

Magyarország helye
A világ 120 országa közül Zimbabwe után nálunk a legmagasabb azoknak az aránya, akik az életminőségüket rossznak minősítik, és azt gondolják, hogy a következő
5 évben is ilyen marad (34%). (Gallup World Poll, 2009) Nagyon remélem, hogy ez
változni fog, hisz a magyar GDP sokkal jobb.
Az egészségmutatóink is rosszakat. A 15–60 éves korosztályban a férfiak halálozási
aránya nálunk 25%, minden nyugat-európai országban 10% alatti, a cseheknél 15%,
a szlovákok, lengyelek, de még a bulgárok és románok arányai is jobbak a mienknél.
Csak Ukrajnában, Oroszországban és a Baltikumban rosszabb az idő előtti halálozási
arány. (OECD 2009)
Az élettel való szubjektív elégedettségskálán Magyarország a világ országai közül
Egyház és társadalom
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a 105. Ez körülbelül megfelel a boldogságskálán mutatott értéknek. A szomszédjaink közül Szlovénia a 65., Csehország a 75., még a 102. helyen álló Banglades is megelőz minket, Szlovákia a 127., Románia a 134., Észtország a 136. helyen állnak. Az
ukránok (171. hely) és az oroszok (164. hely) a legelégedetlenebbek közé tartoznak.
Nem az emberek megkérdezésén, hanem 9 objektív mutatón alapuló összehasonlításban viszont Magyarország a 20. helyen (Anglia, Csehország, Svédország előtt) áll a
világ országai között. Ugyanis a következő, egyre fontosabb szempontokat vették figyelembe: időjárási mutatók, a környezetszennyezés; a szabadidő eltöltésének lehetőségei szerint is viszonylag igen jó a helyzetünk, iható a csapvíz, elkerülnek az időjárási
katasztrófák, sok a gyógyvíz. Építhetnénk ezekre az adottságainkra… Ugyanakkor a
gazdasági helyzetünket e felmérésben is igen rossznak minősítik. Összességében azt
mondhatjuk, hogy ha kívülről néznek bennünket, akkor jobbnak tűnik a helyzetünk,
mint amilyennek mi minősítjük magunkat.
A boldogság és az egészség elég szorosan összefügg egymással. 1-től 5-ig terjedő
skálán való értékelésnél Magyarországon mondták az európai országok közül a legtöbben, hogy 1-es vagy 2-es a saját egészségi állapotuk. Svájcban pl. a megkérdezettek
85%-a 4-re vagy 5-re értékelte ezt. Ez a vizsgálat azért lényeges, mert kiderült: nincs
ma olyan orvosi vizsgálat, amelyik ennél jobban jelezné előre a túlélést. Főleg a férfiak esetében igaz ez.

A különbségek okai
Hat olyan tényezőt találtak, mely az országok közötti boldogságkülönbség 80%-át
– és ami tán ennél is fontosabb – az öngyilkossági különbségek 57%-át magyarázza.
(World Value Survey 1999. – 50 ország vizsgálata) Ezek a szempontok a következők:
1. A válások aránya; A társas kapcsolatok a boldogság szempontjából egészen meghatározóak, és ebből sajnos mi rosszul állunk.
2. A munkanélküliségi arány;
3. A bizalom szintje; Ezt a mutatót mi mindig vizsgáljuk, és roppant lényeges. Ezt
nevezzük társadalmi tőkének. Ha az emberek mernek bízni egymásban egy országban, akkor az élet minden területén kevesebb a stressz. Magyarországon a 2006-os
felmérésben 85% mondta, hogy senki sem törődik azzal, mi történik a másikkal.
Ugyanezt Hollandiában 10%. Ez a legsúlyosabb boldogtalanító tényező nálunk. A
társadalmi tőke 2002 és 2006 között hihetetlenül erodálódott (sokan úgy látták,
hogy „az emberek aljasak”, „az emberek csak ki akarják használni a másikat”, ugyanilyen gyakori: „legbiztosabb nem bízni senkiben”). Vizsgálataink szerint az embereknek kb. 70-80%-a vallja, hogy nincsenek közös értékek, közös célok. Ezt a helyzetet
nevezzük anómiának.
4. A civil szervezetekben való részvétel; A kommunizmus előtt miden településen,
faluban nagyon sok szervezet volt. Ezeket mind betiltották a diktatúrában. Ma már
nincs adminisztratív akadálya annak, hogy civil szervezeteket létesítsenek, de sajnos
még ma is nagyon nehéz ezeket működtetni.
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5. A kormányzat minősége; Azt igazolja az említett vizsgálat, hogy a kormányzat és
a helyi önkormányzat minősége az emberek boldogságát nagyon komolyan befolyásolja. Látjuk, hogy az embereket itt Magyarországon lelkileg nagyon megviselte az
előző 8 év, súlyos lelki romlás következett be. Ma, az országos és a helyi választásokat
követően, ilyen vonatkozásban is van okunk reménykedni.
6. A hívők aránya;
G.Hofstede szociológus az országok közötti kulturális különbségeket vizsgálta,
és azt találta, hogy Magyarország az egyik legindividuálisabb ország a világon. A
legindividuálisabb ország az USA, utána következik Ausztrália, Anglia, Hollandia,
majd pedig mi. A nagyjából hozzánk hasonló méterű Hollandia a világ legboldogabb
országa. Ezek szerint az individualizmus nem jelenti azt, hogy egy ország boldogtalan. Az, hogy az emberek individualisták, a következőt jelenti: rengeteg ötletük van,
kreatívak, mindenki akar valamit csinálni. Tulajdonképpen nem lehet jól irányítani
az embereket, csak akkor, ha egy irányba tudnak menni, ha vannak közös értékeik.
(Ezért nagy kincs a vallásosság, mert az éppen közös értékeket, közös értékrendet jelent. Közös célokért össze lehet fogni.) A holland és a magyar társadalom között épp
ez a legnagyobb különbség. Nagyon sok gonddal küszködnek a nyugati társadalmak
is, de náluk az embereknek csak 10-15%-a érzi úgy, hogy nincsenek közös értékek,
nincsenek közös célok. Mondjuk mindenki természetesnek tartja azt, hogy az adót
be kell fizetni. Szorongó állapot is bénítja a magyar társadalmat.

Mire építhetünk?
Az értékek szintjén a magyar társadalom bizonyos szempontból a legegészségesebb
Európában. Nálunk mondják a legtöbben, hogy nem lehet igazán boldog az, akinek
nincs gyermeke és most, a legutolsó EU-s felmérés szerint 20 fiatal 24 gyermeket szeretne. Ez Európában a legjobb arány. Utána következik Franciaország, ahol nagyon
jók a népesedési mutatók. Nálunk viszont nagy a különbség a vágy és a megvalósulás
között, hiszen végül 20 fiatalnak csak 13 gyermeke születik. A magyar fiataloknak
70%-a vallja azt, hogy nem lehet igazán boldog, akinek nincs gyermeke. Ez az arány
sok országban már 20% körüli. Magyarországon tehát ezek az egészséges értékek még
nagyon élnek. És erre lehet építeni! Most még…
Adódik a kérdés: mi a magyarázata, hogy pl. a csehekhez, lengyelekhez képest ennyire magassá vált nálunk az anómia, a társadalmi tőke-, a bizalomhiány? (Oroszoknál,
ukránoknál még rosszabb a helyzet ebben a tekintetben.) Mi vezetett nálunk ide!?
A Kádár-rendszer ’56-ból azt tanulta meg, hogy számukra a legnagyobb veszély épp
az összetartozás élménye, a társadalmi bizalmi tőke, a nemzeti érzés. Így aztán, miközben kiskapukat nyitottak a fogyasztói boldogság felé, a legszigorúbban tiltották az
összetartozás élményének megélését, a nemzeti érzést. Emlékezzünk csak rá, március
15-ét nem lehetett megünnepelni, kokárdát nem lehetett viselni. És még ma is szinte
bátorság kell Magyarországon ahhoz, hogy valaki kitegye a nemzeti zászlót a házára.
Miközben ez nyugaton vagy például a cseheknél, lengyeleknél természetes. Kádárék
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a valódi értékek pótlékaként elindították a legvidámabb barakk ideológiát, anyagilag
sok kiskaput nyitottak, amit pontosan egymás ellen tudott kijátszani minket…
Az értékek nem vesztek ki, mélyen megvannak, a fiatalokban is él. Ha olyan feltételeket teremtünk, hogy szabadon érvényesülhetnek ezek, akkor még sok minden
megváltozhat.

Mitől boldogok a dánok?
Egy Dániában élő magyar barátunk az okokról a következőket írta:
– Szeretnek együtt lenni;
– Odafigyelnek egymásra, megbeszélik közös dolgaikat;
– Számíthatnak egymásra, megbízhatnak egymásban;
– Szeretnek mindent a lehető legjobban csinálni; (Szerintem pedagógusok esetében is sokkal
fontosabb lenne megbeszélni egymás közt a dolgokat, mint előadásokat hallgatni…)
– Társadalmuk a tisztességre, az adott szó szentségére épül;
– A korrupció elképzelhetetlen;
– Az, hogy a média ne a közösséget szolgálja, elképzelhetetlen;
– Ebben a légkörben mindenki a legjobbat hozza ki magából;
Tegyük hozzá: nem ajándékba kapták mindezt, megdolgoztak érte! Szellemi vezérük
– Nikolaj Severein Friederik Grundtvig püspök – arra bíztatta a dánokat a XIX. századi
nyomorúságos állapotukban, egy vesztes háború után, hogy amit elvesztettek kívül, azt
nyerjék vissza belül, a lelkekben. Ha lélekben vissza tudnánk nyerni mindazt, amit elvesztettünk, akár az előző évtizedekben, akkor szerintem itt is sokat javulna a helyzet.

Társadalmi modellek
Az egyik modellt konfliktusszociológiának nevezik, és Karl Marx volt a legfőbb
képviselője. (Érdekes módon az egyik világhírű pszichológus szerint, amennyit Marx
ártott a keleti országoknak, ugyanannyit ártott Sigmund Freud, illetve a pszichoanalízis a nyugati társadalomnak. Mert a mára általánossá váló fogyasztói szemlélet
kialakulásában a pszichoanalízisnek nagyon komoly szerepe van.) Marx által kialakított konfliktusszociológiának az a lényege, hogy mindig ellenséget keresünk, ami
ellen harcolni kell. Ellentéteket kiélezni a társadalmon belül, és erre építeni… Tudjuk
Machiavelli óta, hogy ez megvalósítható, és sajnos tönkre teszi a társadalmat. Magyarországon a diktatúra a kommunizmusban a spiclik rendszerére, a besúgásra épült. És
most ehelyett azt kellene elérni, hogy a társadalom a közösségekre épüljön, bizalmon
alapuljon, amihez nagyon fontosak a kisközösségek, a civilszervezetek, az iskolák szerepe. Felbomlottak a korábbi közös normák által szabályozott közösségek, az egy-egy
ember számtalan „közösség” része, ugyanakkor magányos. A bizalmon alapuló, életre
szóló közösséghez, valakihez való tartozás a legalapvetőbb lelki-testi igény.
A modern társadalom a boldogság alapjának a pénzt, a fogyasztást tartja. A fogyasztói boldogság ideálja a bevásárlóközpontok, mint a kikapcsolódás forrásai! (A kikap-
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csolódás többi forrása a drog, a valóságshow, a virtuális valóság…) E szemlélet alapján
le kell cserélni a kocsidat egy jobb kocsira, a nődet egy jobb nőre…
Ez nem vezet boldogsághoz, mivel nem ad belső tartást, állandóvá válik az elégedetlenség, a lemaradás érzése. Unalommal, belő ürességgel jellemezhetők a fiatalok
(drog, agresszió). A veszélyeztetés szorongást, negatív érzelmi állapotot vált ki. Gyerekeink boldoggá válásához az a legfontosabb, hogy érezzék: az életünknek van értelme,
van célja. Ebben a vallási értékek nagyon sokat segíthetnek. De közvetlenül van egy
olyan eszköz, ami a gyermek fejlődésénél alapvető, éspedig a játék.

Fejlődéstani alapok
A gyermek lelki fejlődéséhez alapvető az önálló játék! Ennek ellentéte az unalom, a
belső üresség. Az egyik leggyakoribb probléma: folyamatosan foglalkoztatják a gyereket, versenyistállóba dugják, már az óvodába is felvételi van.
A játék elengedhetetlen a kreativitás kialakulásához, ahhoz, hogy önállóan tudjon
örömet találni tevékenységeiben, és később ez az alapja mindenfajta alkotásnak, kreativitásnak is. Jó lenne elérni náluk az örömteli cselekvés flow-állapotát. Szerintem az iskolának ez alapvető feladata! Ez a boldogságra nevelés szempontjából egészen alapvető!
Korábban a falu közösségének, a nagycsaládnak alapvető szerepe volt a jó–rossz
dimenziók kialakításában. Ma sajnos a gyerekek tévé, videó, elektromos játékok társaságában nőnek fel, és nem kapják meg azt az értékrendet, amely alapvető volna, hogy
az életüknek értelmet és célt tudjanak találni. Ezért volna az iskolának óriási szerepe
a boldogság megtalálásában.
A fiatalokra, vizsgálataink szerint, a legnagyobb veszélyként a belső üresség leselkedik. Az unalom oka az, hogy a flow-állapot illetve az általa indított aktív cselekvés
nem alakul ki náluk. És akkor ehelyett megpróbálnak mindenféle zajos zenét hallgatni, jön pótlékként a drog, az alkohol vagy a játékszenvedély. Ma már ez nagyon
gyakran kialakul, és nagyon nagy baj lehet belőle. Sokszor olyan fiatal kísérel meg
– kívülről nézve nevetségesnek tűnő ok miatt – öngyilkosságot, aki látszólag teljesen
jó körülmények közt nő fel, a szülei mindent megadnak neki. Általában személyiségzavarok gyakorivá válása, frusztráció, a tűrőképesség lecsökkenése áll a fiatalkori
öngyilkossági kísérletek hátterében. A gyerekeinknek, a fiataloknak akkor adunk a
legtöbbet, ha értelmes célokat tűzünk ki, és komoly nehézségeket állítunk eléjük.
A mai világban sok szülő az hiszi, hogy azzal tesz jót a gyerekeknek, hogy mindent
megad nekik. És akkor a gyerekben pont ez az ellenállóképesség nem alakul ki, és
egészen összetörnek látszólag érthetetlen apró környezeti hatásokra. A szülőkkel is az
a baj, hogy túlterheltek, szorongóak. Így nagyon nehezen tudnak megfelelő mintát
adni. Pedig fontos, hogy az örömképességet át tudjuk adni nekik. Ahhoz pedig az
kell, hogy mi szülők, pedagógusok is tudjunk örülni. Tehát csak boldog tanárok,
boldog szülők tudnak boldog gyermekeket nevelni! Fontos a gyerekeknél a dicséret
megfelelő alkalmazása. Persze fontos ez mindannyiunk számára. Egyébként megdöbbentő, hogy mennyire nem tudjuk egymást dicsérni.
Egyház és társadalom

 23 

Ha megfelelő arányban és reálisan dicsérünk, akkor nehéz helyzetben még jobban
tudnak teljesíteni a gyerekek. Ezzel szemben, ha állandóan kritizáljuk, akkor úgy érzi,
ő úgysem tudja megcsinálni. Egyébként ez a depressziónak az alapja. És ha kritikus
helyzetekben nem tud teljesíteni, akkor kialakul egy önrontó kör.
A kortárscsoportok rendkívül fontosak a fiataloknál. A drog, dohányzás, alkohol
gyakran pontosan valamely csoporthoz való tartozás miatt fontos a számukra. Ezzel
szembeni társas támogatás nagyon komoly védőfaktor. Ha nem kapják meg mástól
ezt a támogatást, és a kortárscsoport rossz irányba visz, akkor az nagyon komoly veszélyben van. Több társas támogatásra, kortárs-segítőre van szükség!

Néhány adat a vallásosságról
1988-ban Magyarországon még nem volt szabad felmérésekben megkérdezni, hogy
ki vallásos! Ez is mutatja, hogy mennyire félt a diktatúra a vallásos emberektől. Később viszont a vizsgálatainkból megállapítható volt, hogy 30%-a a teljes népességnek
egyházhoz tartozóan vallásos. Kb. 13%, aki rendszeresen gyakorolja a vallását és még
17%, aki alkalmanként. 1995 és 2005 között folyamatosan nőtt az a réteg, amelyik a
maga módján vallásosnak mondja magát. Ez világjelenség, és főleg a fiatalokra érvényes. Ők azt mondják, hogy én ugyan hiszek Istenben, de nem tartozom egyházi közösséghez. Érdekes módon ez a réteg lelki szempontból még rosszabb állapotban van,
mint a nem hívők rétege. A WHO boldogságmutatója szerint a vallásukat egyházban
rendszeresen gyakorlók sokkal boldogabbnak tartják magukat az átlaghoz viszonyítva, míg a legboldogtalanabbak azok, akik a maguk módján vallásosak.
Ez utóbbi azért válik a legveszélyeztetettebb csoporttá, mert nincsenek közös rítusaik, közös ünnepeik, közösségi élményeik. Kereső állapotban vannak, amiben végül
is nem békéltek meg.
A depressziós-skála az ellenkező irányt mutatja: akik az egyházukban rendszeresen
gyakorolják a vallásukat, azok a legkevésbé depressziósak. (Ez nem jelenti azt, hogy
egyáltalán nincs közöttük depressziós!) A 2002-es nagy, országos mintán végzett vizsgálatunk szerint a maguk módján vallásosak között a leggyakoribb a depresszió. Tehát
látjuk, hogy ez egy nagyon komolyan veszélyeztetett csoport.
Bár vallási közegben is lát az ember ellenségességet, de mégis sokkal kevésbé van
jelen, mint a többi rétegekben. Az együttműködésben, a kooperativitásban szintén e
réteg a legjobb. Azt lehet mondani, hogy minden-minden mutató szerint a vallásukat
egyházban rendszeresen gyakorlók a legvédettebbek. Az együttműködésben egyébként a nem hívők a legrosszabbak, náluk a maguk módján vallásosak is jobbak.
Vizsgáltuk azt is, hogy kiknél gyakorlat a nehéz helyzettel való megbirkózás eszközeként az evés, ivás. (Természetesen korrigálva nem, életkor és végzettség szerint.) Itt
is azt találtuk, hogy legritkább ez a vallásukat gyakorlók között. A leginkább egészségvédő a vallásosoknál, hogy sokkal kevésbé dohányoznak, kevésbé isznak kóros men�nyiségben alkoholt.
Rákérdeztünk arra is, hogy az elmúlt évben hány napig volt beteg. (Korrigáltuk
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nem, életkor, végzettség szerint) Azt találtuk, hogy lényegesen (sokkal-sokkal!) alacsonyabb a betegnapok arány az egyházukban vallásgyakorlóknál, mint a maguk módján
vallásosaknál. Ez mutatja, hogy a pszichoszomatika mennyire lényeges az egészségvédelem szempontjából. (Ilyen országos felmérés egyébként nem volt más országban,
csak kisebb közösségekben.)
Magyarországon ma a vallásos emberek toleránsabbak, mint a nem vallásosak, ami nagy
szó. Tudjuk, a vallási intolerancia borzasztó dolgokat tud produkálni. Nálunk ez nem jellemző. Valószínűleg azért sem, mert az előző rendszer üldözései miatt közelebb kerültünk
egymáshoz. Egyébként a nem hívők rétege a legkevésbé toleráns a vizsgálataink szerint.

A vallásgyakorlás hatása
• Élet értelmébe vetett hit erősebb;
• Boldogabbak, elégedettebbek a fiatalok;
• Magasabb kooperativitás;
• Adaptívabb megbirkózási módok;
• Alacsonyabb bizalmatlanág;
• Magasabb társas támogatás;
• Kevesebb dohányzás;
• Alacsonyabb depresszió;
• Jobb életminőség (WHO);
• Jobb munkaképesség;
• Kevesebb betegnap;
• Erősebb társas háló.
A krónikus betegek között fokozódik a vallás fontosságának érzete! A vizsgálati
eredményekből következik, hogy a lelkészeknek különösen fontos szerepük van a krónikus beteg, gyászoló, krízisbe kerülő híveik lelki segítésében, illetve ezeknek a lelki
kríziseknek a megelőzésében.

Reális dicséret, flow-állapot
Azt hiszem, hogy mindezek alapján nagyon nagy feladat hátul az iskolákra abban,
hogy a fiatalokat megpróbálják olyan irányba terelni, hogy ne fogadják el a fogyasztói
boldogságideált! Hisz attól nem válnak boldogabbá, sőt hosszú távon egyre boldogtalanabbá lesznek e hamis ideáltól. Ez olyan alapelv, amit az iskolai nevelésben nagyon
komolyan kell venni.
A védőfaktorok erősítésének első és legfontosabb lehetősége a flow-állapot előidézése. A tanároknak meg kellene tanulnia, hogyan lehet az ehhez szükséges légkört
kialakítani. A diákokat dicsérni kell, de az legyen reális. Így a diákok képesek lesznek
magukból is előhozni a flow-állapotot.
(A Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium és
Kollégiumban október 4-én elhangzott előadás szerkesztett változata)
Egyház és társadalom
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Simkó Csaba

Szenvedés és együttérzés
Egymás iránti felelősség a XXI. században
Kedves Testvérek!
Előadásomban a szenvedésről fogom megosztani veletek gondolataimat. Nem teológiai fejtegetés, hanem sokkal inkább személyes
hitvallás formájában arról, hogy mi az, ami
engem, mint keresztény embert arra a pályára indított, ahol immár 15 éve szolgálom
orvosként a nagyon sokat szenvedő beteg,
haldokló embereket.
Talán hadd kezdjem egy mindannyiunk
számára jól ismert ténnyel: a szenvedés a világ számára botrány. A szenvedés valójában
a kereszt botránya, ami egy hitetlen ember Simkó Csaba
számára érthetetlen, felfoghatatlan és botránkozást kelt: Hogyan engedheti meg az Isten azt, hogy az ember ennyit szenvedjen?
– hangzik el sokszor a kérdés. Amikor ezt ilyen formában felteszik, mindig a gazdag
ember és a szegény Lázár példázata jut eszembe (Lk 16,19-27). Úgy gondolom, hogy
az evangéliumi gazdag ember is már ezt kérdezte: „Hogyan engedheti meg az Úr, Izrael Istene, hogy ez a szegény Lázár ott, az ajtóm előtt ennyit szenvedjen?!” Számomra
a szenvedés Isten általi megengedése mindig ezt jelenti. A szenvedésben az ember
nem egyedül van, hanem vannak társai. És rajtunk is múlik az, hogy a másik ember
mennyire szenved. Ma este erről, a mi szenvedésben betöltött lehetséges szerepünkről szeretnék leginkább beszélni.
Amikor a szenvedésről van szó, ennek több fajta dimenziója, része nevezhető meg.
Bár ennek a szónak a hallatán legtöbbször testi kínokra gondolunk, de tudni kell,
hogy ezen kívül az ember lelki világának, érzelmi állapotának, szociális és spirituális
énjének is nagyon komoly megpróbáltatásai lehetnek. Valójában a szenvedés mindig
egy komplex folyamat, és nem egyenlő pl. a fájdalommal. Elegendő, ha arra gondolunk, hogy egy vajúdó nő milyen fájdalmakat él át, mégsem szoktuk azt mondani,
hogy egy szülő nő szenved. A szenvedés a test fájdalmán kívül a lélek fájdalmát is
jelenti, valamilyen mértékben értelmetlenséget, céltalanságot, sőt reménytelenséget
is magában hordoz. A szülő nőre azért nem mondjuk, hogy szenved, mert ő tudja,
mindannyian tudjuk, hogy ennek a fájdalomnak a gyümölcse a megszületendő új
gyermek, aki a legnagyobb örömnek lesz a forrása.
A szenvedés az emberi méltóságot érinti. Mi mint egész ember, mint személyiség
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létezünk, és a szenvedésünkben benne szokott lenni a mi kiszolgáltatottságunk, néha
a megaláztatásunk is. Az emberi méltóságnak, az ember EMBER voltának, a személynek a tiszteletben tartásával éppen ezért a szenvedésen nagyon sokat lehet enyhíteni.
De hogy néhány testi részletet is említsek: különösen a rákbetegek, de más betegség
hordozói is jelentős fájdalmakat élhetnek át. Bár ennek nem szabadna előfordulnia,
de van, aki a nap 24 órájában állandó fájdalmakat érez.
A fájdalomcsillapítás egy külön szakma, és sajnos ezt nem, vagy csak alig tanítják az orvosi egyetemeken. Egyszerűbb fájdalmak enyhítését az orvosok jelentős
része természetesen el tudja végezni, de egy komplex, nehéz helyzetben egy szakembernek is nagyon oda kell magát tennie, hogy rájöjjön a fájdalom okára és arra
a legjobb megoldásra, a legjobb módszerre, amivel ezt minél kevesebb mellékhatás
árán tudja enyhíteni. A fájdalom persze csak egy tényezője a testi szenvedéseknek.
Vannak betegek, akik nagyon sokat hánynak. Ha visszagondolunk arra (bár az ember memóriája áldott jól van megalkotva, és a negatív élményeket gyakran elfelejtjük), hogy egy-egy hányás alkalmával az ember mennyit kínlódik, küszködik …Van
olyan beteg, aki naponta 5-ször, 6-szor hány, mindennap, esetleg heteken keresztül.
Szenvedés a javából…Van, akinek a bőre viszket, úgy hogy véresre marja a testét,
és egyetlen perc nyugalma sincs – szenvedés a javából… Van, akinek a szája szárad,
úgy mint a sivatag homokja …
Talán megengednek egy személyes élményt…Valamikor nagyon régen, amikor ügyeletes voltam a krónikus belgyógyászaton, egy buzgó keresztény testvér
hozott nekem egy kis üvegcsét, mondván: „Doktor úr, ez szenteltvíz, menjen és
a betegek homlokára rajzoljon vele keresztet!” Az az igazság, nekem nem nagyon
fűlött hozzá a fogam, hogy megtegyem, de olyan szeretettel, olyan buzgón
mondta ez a hölgy, hogy fogtam, zsebre tettem és később leültem vele egy
haldokló ágya mellé. Leültem, mert azt valahogy nem éreztem helyénvalónak,
hogy csak úgy odamegyek egy beteghez, keresztet rajzolok a homlokára és továbblépek – ennél sokkal többet akartam annak a betegnek adni. Leültem az
ágya szélére és imádkoztam egy kicsit érte … És ahogy ott ültem, akkor nyílt
meg a szemem. Én azelőtt talán sosem ültem egy haldokló ágya mellett hos�szabban. De akkor csak ültem és figyeltem. És megértettem, hogy ennek az
embernek mennyire szárad a szája … Mint a sivatag homokja … Hiába kap
infúziót a beteg, attól a szája nem fog kevésbé száradni. És akkor az a szenteltvíz nemcsak a homlokára került, hanem a szájába is. Meg az én szívembe.
Mert ez az emlék erős indítás volt nekem ezen az úton …
És a gyengeség. Talán nem is gondolnánk, hogy a gyengeség a szenvedés egy komoly
tényezője, oka lehet. Ha egy beteg annyira gyenge, hogy nem tud az ágyban felülni,
arra szorul rá, hogy valaki jöjjön és segítségére legyen … Segítsen neki elvenni egy pohár vizet... Segítsen talán odébb tenni a lábát vagy a kezét, mert annyira gyenge, hogy
még ha egy légy rászáll az arcára, azt sem tudja elhessegetni... Az állatok elhessintik
magukról a legyet, néha egy-egy nagyon gyenge beteg erre is képtelen. Micsoda szenvedés ez a gyengeség és persze a kiszolgáltatottság, ami szorosan összefügg ezzel. A
Egyház és társadalom
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beteg akkor van tisztába téve, ha egy lelkiismeretes „ember” akad, aki megy, megnézi
és szeretettel elvégzi ezt. Akkor van megetetve, akkor van megitatva, akkor van „ellátva”, a váladék, amitől esetleg összeragad a szeme úgy, hogy nem tudja kinyitni, akkor
kerül kimosásra a szeméből, ha megy valaki, és szeretettel elvégzi ezt.
Némely férfi a kiszolgáltatottságot rendkívül rosszul tolerálja. Volt olyan betegünk, aki eutanáziát kért volna azért, mert olyan helyzetbe jutott, hogy a kislányának kellett őt pelenkázni. És ez volt számára a legnagyobb szenvedés, amit a
betegsége során megélt.
Biztosan mindannyian emlékszünk arra az evangéliumi történetre, amikor Jézus a
Bethesda fürdőnél gyógyít: Van egy béna ember, és aki a felkavarodó vízbe először lép
bele, az meggyógyul. Ez az ember mondja: „Uram, nincs emberem, aki bevinne a tóba,
amikor felkavarodik a víz”(Jn 5,7). Nincs emberem. De sokszor tapasztalják meg a betegek, hogy nincs emberük. Nincs, aki az ő szószólójuk, érdekképviselőjük, támaszuk,
segítőjük legyen. Néha ezek a betegek ilyen helyzetben zavarttá is válhatnak. Nem
azért, mert beteg az agyuk, az elméjük, hanem mert azt a stresszt, feszültséget, amit a
betegségük eredményez, nem tudják feldolgozni és nincs emberük, akivel minderről
beszélgetni tudnának, nincs emberük, aki ebben segítsen nekik.
A testi szenvedésen kívül a szociális szenvedésről még mindenképpen beszélnék.
Ez elsősorban az izolációt jelenti. Ahogy egy ember egyre betegebbé válik és tudatosul
a környezetében, hogy ez az ember meg fog halni, valamelyest automatikusan elszigetelődik. Elkezdik kerülni. Elmaradnak a munkatársak, barátok, a távolabbi családtagok, azután elmarad a kisunoka látogatása, mondván: „Ne lássa a gyermek, hogy a
nagyapa min megy keresztül.” Gyakran a családtagok is távolságot tartanak: nem ülnek
le a beteg ágya szélére, megritkulnak vagy megrövidülnek a látogatások, mintha a
kiszolgáltatott betegnek nem lenne igénye az ő jelenlétükre. Mindez akkor történik,
amikor a betegnek a legnagyobb szüksége van a segítségre, amikor már annyira gyenge, hogy nem tud jelezni az ápolónak. A hozzátartozók ezen magatartását hárításnak
nevezzük, menekülnek a valós probléma elől.
De ugyanígy hárít az egészségügy is. A haldokló beteg az egészségügy „selejtje”.
Az orvosok úgy érzik, hogy nekik gyógyítani kell. Ha a beteg olyan állapotba kerül,
hogy nem lehet meggyógyítani, vagy az életén nem lehet érdemben hosszabbítani,
az orvos ezt a helyzetet kényelmetlennek, frusztrálónak érzi. Az orvosok többsége az
ilyen beteget rövidebb ideig viziteli, kevésbé alaposan vizsgálja, kevésbé próbál vele
kontaktust, kapcsolatot teremteni, a beteg néha zavartnak vagy eszméletlennek van
nyilvánítva, holott csak végtelenül gyenge, esetleg menekülni próbál abból a helyzetből, amibe a betegsége juttatta …
Nem ritkák a családi feszültségek. Ennek sok-sok oka lehet. Gyakori, hogy a családtagok azt szeretnék, hogy a beteg egyen akkor, amikor ő már képtelen jelentősebb
mennyiségű táplálék felvételére. A beteg ilyenkor megneheztelhet a kicsit talán erőszakos családtagra: „Mit tukmálsz engem, amikor nem vagyok éhes, nem tudok enni?”…
Persze a családi feszültség egészen más problémából is fakadhat. Ha valaki az életre
úgy tekint, hogy az az egészségesek birodalma, a sikeresek birodalma, és az, aki meg-
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betegszik, az valamilyen mértékben csökkent értékű ember, aki a betegség okozta
nehézségeket, terheket a korábbi életében sem tudta megfelelően kezelni, az a saját
betegségét képtelen elfogadni. Manapság, amikor a világ ezt sulykolja belénk a médián keresztül, hogy akkor vagy teljes értékű ember, ha egészséges vagy, szép vagy,
tökéletes vagy és ez jelenti a boldogságot (vagy legalábbis a boldogságnak ez mindenképpen feltétele), akkor nem csodálkozhatunk azon, hogy manapság az emberek
képtelenek elfogadni azt, hogy soha többé nem lehetnek teljesen egészségesek, nem
gyógyulhatnak meg, vagy hogy egyszer meg kell halni. És ez nem az életkortól függ.
Volt olyan 18 éves betegünk, aki hősiesen viselte betegségét, és volt olyan 92 éves,
aki kétségbeesetten megragadta a kezemet és úgy monda: „Doktor úr, én még élni
szeretnék! Segítsen, hogy még éljek egy kicsit!” Nem az életkoron múlik az, hogy hogyan
viszonyulunk az élethez. Mindenesetre a beteg és a családtagok között ebből sokszor
konfliktus fakad. A hozzátartozók sokszor úgy érzik, nem szabad megmondaniuk a
betegnek, hogy mi a baj, és erre kérik az orvost is. Közben a beteg úgy érzi, hogy ezt a
problémát a családtagjaival nem tudja megbeszélni, és azt feltételezik egymásról, hogy
a másik nem tudja, hogy ő mit gondol vagy mit érez. Ilyenkor szakember segítsége
szükséges ahhoz, hogy a beteg és a család között áthidaljuk ezt a kommunikációs
szakadékot, hogy „közös nevezőre” tudjuk őket hozni. Ezt követően a családi feszültség oldódik. Néha azonban a betegség olyan magatartásváltozást eredményez, hogy
tényleg nagyon nehéz a beteget elviselni.
A minap voltam egy betegnél, aki a saját betegségét annyira tagadta, annyira
hárította, annyira nem tudott vele megbirkózni, hogy ha ő letett egy poharat
az asztalra és azt valaki 2 cm-rel odébb tette, akkor káromkodások és kiabálások kíséretében hordta le az illetőt, mert annak a pohárnak ott van a helye,
ahová ő tette. Vagy ha a kívánságait azonnal nem teljesítették, ugyanilyen érzelmi kitörések közepette kérte ki, hogy ő már annyit sem érdemel, hogy a
kérését teljesítsék.
Nyilván, egy ilyen helyzetben nem könnyű együtt élni egy beteggel, és a helyzet
megváltoztatásához segítségre van szükség.
Végül a szenvedésnek lehet spirituális oka is, amiről a beteg nagyon sokszor nem
beszél. Ilyenkor mérlegre kerül az ember hite, az egész élete. Azt tettem-e, amiről azt
gondoltam a szívem mélyén, hogy helyes? Hiteles életet éltem-e?
Lehet, hogy az emberre a bűneinek a súlya nehezedik rá és az a gyötrelmes kérdés,
hogy megbocsát-e az Isten. Vagy akár: Van-e Isten? Mert a szenvedések valóban gyötrelmesen megnehezíthetik az ember életét …
Hogy keresztény emberként jobban megérthessük, hogy Krisztus mennyire jelen
van, mennyire benne lakozik a szenvedő emberben, és hogy a szenvedő rákbetegek
mennyire súlyos, az Úr szenvedésével rokonítható gyötrelmet élnek át, kigyűjtöttem
néhány, az Ő szenvedéséről szóló szentírási idézetet:
„Megvetett volt, utolsó az emberek között, a fájdalmak férfia, aki tudta, mi a szenvedés;
olyan, aki elől iszonyattal eltakarjuk arcunkat, megvetett, akit bizony nem becsültünk
sokra.” (Iz 53,3) Nagyon sok rákbeteg érzi úgy, hogy ő az emberek között megvetett.
Egyház és társadalom
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Esetleg olyan torzító külsővel bír, hogy az emberek elfordítják a fejüket. Olyan sebei
lehetnek, ami miatt úgy érezheti, hogy ő utált, minden embernél utáltabb.
„Szomjazom” (Jn 19,28)
„Torkom kiszáradt, mint a cserép ...” (Zsolt 22,16-18). A szájszárazság a haldokló betegek 80-90%-át érinti, sokszor kínzó mértékben.
„De én féreg vagyok, nem ember, gyaláznak az emberek, megvet a nép, Gúnyolódnak
rajtam mind, akik látnak …” (Zsolt 22, 7-8)
„Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem?” (Zsolt 22,2) – sír fel Krisztus a kereszten a magárahagyatottság, izoláció szörnyű érzése miatt…
És valójában itt következik a mondanivalóm lényegi része: a szenvedés az én értelmezésem szerint kihívás. Erre lehet úgy reagálni, ahogy sokszor a világ teszi: elmenekül előle, és lehet szolidaritást vállalni, keresztény együttérzést, amikor vállaljuk, hogy
– Pilinszky szavaival élve – „nekünk magunknak kell a présbe kényszerülnünk”. Néhány
napja egy riporter megjegyezte: „Milyen jó annak, aki hirtelen hal meg!” Mondtam neki,
hogy én nem szeretnék hirtelen meghalni. Megdöbbenve nézett rám, mert a világ nem
érti, hogy a szenvedésben mi lehet érték. Amikor eutanáziáról, úgymond kegyes halálról
beszélgetünk, beszélget a média (az ember néha úgy érzi, reklámozzák az eutanáziát),
azt kell mondani, hogy a világ nem tudja, hogy a szenvedés, ill. az ember életének ezen
időszaka miért értékes. A 15 éves munkánk alatt eddig 5 házasság köttetett a betegeink
között. Legtöbbször korábbi polgári házasságok egyházi megerősítéséről volt szó, de volt
olyan házasságkötés is, ahol korábban elvált emberek a betegségben újra egymásra találtak, és újra összeházasodtak. Ez egy fontos időszak. Ilyenkor lehet kibékülni. Mindan�nyian hordozunk magunkban olyan terheket, halogatott problémákat, feladatokat, amit
az ember egész életében nem tud helyretenni. Mennyire fontos dolog bocsánatot kérni!
Volt egy emlőműtött betegünk, akit a férje a műtétet követően elhagyott. A
két kamasz lánya végtelenül meggyűlölte emiatt az apját. A mi munkánk volt
az élet utolsó másfél napjában, 32 órájában, hogy segítsünk ezeknek a gyerekeknek tudni megbocsátani. Mert az anya megbocsátott. És lehetővé vált, hogy
az utolsó napon találkozzanak, és a férj bocsánatot kérjen. Micsoda fontos dolog! Ezek a gyerekek nem gyűlölettel a szívükben mennek tovább. Persze nincs
minden elfelejtve, de mégis valamiféle kiengesztelődés megtörténhetett... Vagy
eszembe jut egy betegünk példája, aki a halála előtt egy héttel haza kérte magát,
mondván, hogy ő megtalálta az élete értelmét. Elfogadva a betegségét, hitre
jutott. Hazament, megcsináltatta a sírját, megjavított egy vízmelegítő bojlert,
amit már két szerelő anyaghiányra hivatkozva visszadobott, halála előtti napon
eladta a körfűrészét, mert a fia iszákos volt, és félt, hogy ittas állapotban elvágja
vele a kezét. Nem hirtelen halt meg, már rendkívül gyenge volt, haldokló volt,
amikor eladta a fűrészt, de tudott intézkedni. Boldogan halt meg.
Ez egy fontos időszak…Emberek találnak egymásra. Az alkoholistát otthagyta az
asszony, mert nem lehetett vele együtt élni, de a betegségben visszajön hozzá, mert
szükség van rá. Ott van a helye a beteg férje mellett. A kérdés, hogy van-e embere a
betegnek, vagy sem …
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Persze, amikor azt mondom: nem szeretnék hirtelen meghalni, hozzáteszem, hogy
imádkozom azért, hogy az Úristen ne adjon rám nagyobb terhet, nagyobb szenvedést,
mint amit el bírok viselni. De hiszem, hogy nem fog nagyobbat adni. És az a folyamat,
amikor az ember ezen végigmegy, valóban lehet tisztulási út, ha az ember arra használja.
Amikor azt mondom, hogy a szenvedés kihívás, akkor ezt nem általánosságban gondolom. A szenvedés kihívás a mi számunkra: családtagok számára, a környezet számára
– legyünk akár barátok vagy szomszédok vagy munkatársak vagy ismerősök vagy plébániai közösség tagjai –, mert lehet, hogy mi leszünk azok, akik az illető betegnek emberei
leszünk. A Galatákhoz írt levelében azt írja Pál: „Egymás terhét hordozzátok, így teljesítitek
be a Krisztus törvényét!”(Gal 6,2). A kérdés az, hogy meghallom-e azt a segítségkérő szót,
és igennel fogok-e rá válaszolni. Ez a mi feladatunk, ez a mi dolgunk. A keresztény élet
nem lehet langyos. Nem létezik langyos keresztény élet, mert a környezetünk tele van kihívással, tele van szenvedő embertársakkal. Ez persze nem csak a haldokló betegeket meg
a rákbetegeket jelenti. Ez jelentheti a szegényt meg a rokkantat meg az idős kora vagy ízületi problémái miatt magára maradó embert meg sok mindenki mást. Az árvíz károsultat
éppúgy, mint az éhezőt Afrikában, mert a globalizált világ összezsugorodott, és ma már
nem mondhatom, hogy nem vagyok érte felelős. A kérdés, hogy föl merjük-e vállalni…
Nincs időm – persze. Senkinek nincs ideje manapság. Nincs energiánk, nincs pénzünk…
Mindenkinek arra van ideje, ami a számára fontos. Hiszem és vallom: az Úristen megadja
nekünk a szükségeseket – időt, pénzt, energiát –, ha igent merünk mondani. Azt gondolom, hogy amikor a Jelenések könyve azt mondja: „Végy tőlem tűzben kipróbált aranyat,
hogy meggazdagodj” (Jel 3,18), ez pontosan azt jelenti, hogy a mi cselekedeteink válnak a
mi hitünk próbáivá. A mi igenünk, az, hogy merünk a másik, rászoruló ember támasza,
szószólója, pártfogója lenni, ez lesz az a tűz, ami kipróbál minket. Ekkor derül ki, hogy a
mi kereszténységünk tulajdonképpen mennyit is ér. Hogy a mi szeretetünk díszes karácsonyi csomagolópapír-e, látványos máz-e csupán, vagy pedig kiállja ezt a próbát.
Sokáig gondot okozott számomra a Szentírásnak egy szakasza: az esztelen gazdag története. Biztosan mindannyiunknak van ilyen problémás bibliai szakasza, amit évekig
hordozunk magunkban, mert nem érzünk rá igazán, hogy mit akar az Úristen üzenni
ezzel az Igével. Hát nekem sokáig ilyen volt ez a történet: Egy gazdag embernek bőséges
termést hozott a földje. Így okoskodott magában: Mit tegyek? Nincs hová gyűjtsem a termésemet. Tudom már, mit teszek: lebontom csűreimet és nagyobbakat építek, oda gyűjtöm majd
a termést és minden vagyonomat. Aztán majd elégedetten mondom magamnak: Ember, van
annyid, hogy sok évig elég! Pihenj, egyél, igyál, s élj jól! - Ám az Isten így szól hozzá: Esztelen,
még az éjjel számonkérik tőled lelkedet. (Lk12,16-20)
Az Úr Jézus nagyon elmarasztalja ezt az embert. De hát miért? – kérdeztem magamban. – Hát mi rosszat tett? Jobb lett volna, hogyha tönkre megy a termés? Hát nem az a
természetes, hogy ha valakinek több a termése, akkor épít egy nagyobb csűrt? Ez az ember magának gyűjtött. Ennek az embernek az volt a bűne – én úgy gondolom –, hogy
nem kereste meg azt, azokat, akikkel ő jót tehetett volna ebből a terméstöbbletből, hanem ő úgy gondolta, hogy ezáltal az ő élete lesz majd könnyebb, langyosabb – és erre az
Úristen azt mondta, hogy „Kiköplek a számból!” (Jel 3,16). Erre azt mondta, hogy „Még
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az éjjel számon kérik lelkedet.” És pont Lukács az, aki azt mondja: „Jaj nektek, gazdagok!”
(Lk 6,24) – Hát bűn a gazdagság? – „Jaj nektek, akik most nevettek!” (Lk 6,25) – Jaj, mert
körülöttünk élnek a Lázárok, mi pedig gazdagok vagyunk, és megkérdezzük: Hogyan
engedheti meg Izrael Istene, hogy szenvedés legyen a földön, és hogy szegénység legyen a földön?! Az evangélium ilyen szempontból nagyon radikális – mindannyian tudjuk, szeretünk túl is lépni rajta, mondván: Más idők voltak azok az idők. Gondoljunk Keresztelő
Jánosra amikor ezt mondja: „Akinek két ruhája van, adjon annak, akinek nincs, és akinek
van ennivalója, hasonlóan cselekedjék!” (Lk 3,11). Miért is köpte ki az Úristen a szájából
azt a gazdag embert? Az esztelen gazdagot? Mert nem jóra használta az anyagi javakat.
És hadd idézzek még egy evangéliumi példázatot, ami szintén sokáig problémát okozott a számomra, a hűtlen intéző történetét. Nem olvasom föl az egészet, mindannyian
ismerjük: sikkasztás vádja, aztán az intéző behívatja az adósokat és tulajdonképpen csalással átírják az adósleveleket alacsonyabb összegű tartozásra. Ami megdöbbentő, hogy
a gazda „dicsérte a mihaszna intézőt, hogy okosan járt el” – és folytatja Jézus: „Igen, a világ
fiai a maguk módján okosabbak, a világosság fiainál” (Lk 16,8). Mit jelent ez? Most Jézus
elénk állítja példaként a csalást? A kulcsmondat: „Azt mondom hát nektek: Szerezzetek
magatoknak barátokat a hamis mammonból, hogyha majd elfogy, befogadjanak benneteket
az örök hajlékokba.” (Lk 16,9). Nem vagyunk méltók arra, hogy mint intézők – amikor
majd számot kell adnunk sáfárságunkról – megálljunk az Úristen színe előtt. Mert kiderül, hogy mi is hűtlenek voltunk. És használjuk föl a vagyont, az anyagi javakat arra,
hogy jót tegyünk… És szerezzünk magunknak barátokat a mennyekben, akik majd
befogadnak minket az örök hajlékokba. Nagyon világos és nagyon egyszerű.
Ennek a rövid előadásnak, tanúságtételnek a végére nem terveztem nagy csattanót.
A szenvedés egy olyan misztérium, amit az ember soha nem fog megérteni teljesen.
Biztos, hogy a vigasztalásunknak nem abban kell állnia, nem abban kell kimerülnie, hogy próbáljuk meggyőzni a másikat, hogy ne legyen levert, rosszkedvű. Azt
gondolom, az sem lenne helyes, ha Jézus szenvedését példaként állítanánk ezek elé a
szenvedő emberek elé. Azért idéztem a Szentírásból Krisztus szenvedéseinek ezeket a
részleteit, hogy meglássuk: ezek a betegek hasonló módon szenvednek. Én azt hiszem,
hogy nem erre van szükségük. Sokkal inkább arra, hogy valaki mellettük legyen, emberük legyen, adott esetben meghallgassa őket, vagy azt a picit – sokszor nagyon picit
– megtegye értük, amit ők már nem tudnak megtenni.
„Mindaz, amit egynek a legkisebbek közül tesztek, nekem teszitek.” (Mt 25,40)
Azt kell, hogy mondjam: nem lehet ennél fontosabb programunk. Remélem, hogy
ez a magvetés valami csekély változást tud előidézni abban a mikrokörnyezetben, ahol
élünk. És talán a szenvedés elől nem elfutni fogunk, vagy elfordítani a fejünket, hanem
leülni a szenvedő ember lábai mellé, (mint ahogy leült Mária Jézus lábai mellé, Lázár
házában) és hallgatjuk őt, sőt tanulunk tőle. Mert egyszer majd mi is odajutunk.
Köszönöm, hogy meghallgattak.
(Az előadás 2010. szeptember 24-én hangzott el Miskolcon,
az Avas-Déli Római Katolikus Templomban.)

 32 

Miskolci Keresztény Szemle

•

2010/4. (24. szám)

Nemeshegyi Péter SJ

Bűn és megbocsátás a Szentírásban
Mindenki találkozott már gonoszsággal, és bizonyára fájdalmat is
tapasztaltunk már, amelyet emberi
rosszindulat okozott. Néha nem is
értjük, miért kell rosszat tapasztalnunk, miért nem lehetünk mindig
vidámak és boldogok? A Szentírás
nyelvén a bűn elfordulást jelent
Istentől, ami aztán az emberi kapcsolatok megromlásához is vezet.
Hogy a bűn hogyan került a világba, amelyet Isten jónak teremtett,
és hogy Isten mi jót tud kihozni
még a rosszból is, sok embert foglalkoztatott már, beleértve a Biblia
szerzőit is. Ez a tanulmány a Szent- Nemeshegyi Péter SJ
írás bűnnel kapcsolatos alapvető
kérdéseire és válaszaira világít rá. Olyan bibliai kulcsszavak kerülnek
elő, mint bűn és bűnhődés, megváltás, irgalom és kiengesztelődés.
Bűn és bűnhődés Izrael népe körében
A héber Bibliában a bűnnek több neve van. Közös nevezőjük az Isten parancsának
megszegése. A sok száz rendelkezés mind Izrael Istene, a teremtő és üdvözítő Isten
akarataként szerepel. Izrael népe évszázadokon át meg volt győződve arról, hogy királyaikkal, vallási és politikai vezetőikkel együtt gyakran vétettek Isten akarata ellen.
Azt gondolták, hogy a vétkek miatt Isten haragra gerjed, és büntetésekkel sújtja a vétkeseket. A Szentírás szerint már az ősszülők büntetése szenvedés és halál lett. Később
az emberiség bűnei miatt Isten özönvízzel árasztotta el a Földet. S amikor Izrael népe
a sivatagi vándorlás közben, majd az ígéret földjén is egyre csak vétkezett (idegen isteneknek szolgált, ártatlan vért ontott, elnyomta az özvegyeket és árvákat stb.), akkor
Isten büntetésként idegen népeket küldött rájuk, akik sanyargatták őket, a babilóniaiak pedig a szent várost, Jeruzsálemet és templomát is lerombolták. Fontos megállapítás, hogy az izraeliták e csapások ellenére sem pártoltak el Istentől, nem lázadoztak,
hanem a próféták ösztönzésére alázatosan megvallották bűneiket, és javulást ígértek.
Isten pedig megbocsátott, megszüntette a csapásokat, és jóra fordította sorsukat. Ez a
folyamat folyvást megismétlődött.
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E magyarázat a Kr. e. 6. század körül válságba került. Akkor ugyanis Jeremiás (31,29)
és Ezekiel (18,1–12) a választott nép bűnei helyett nyomatékosan hangoztatni kezdték
az egyéni felelősséget. „Az Úr ezt a szózatot intézte hozzám: Mi dolog az, hogy Izrael
földjén közmondásossá lett közöttetek a mondás, amely így szól: »Az atyák ették a
savanyú szőlőt és a fiak foga vásik el tőle?« Életemre mondom én az Úr Isten: Nem
ismételgetitek többé ezt a mondást Izraelben. Aki vétkezik, az hal meg. A fiú nem
viseli atyja gonoszságát, és az apa nem viseli fia gonoszságát” (Ez 18,1–2.20).
Amíg az emberek a bűnösséget kollektív módon értelmezték, még érvényes lehetett
az állítás, hogy sokak gonoszsága miatt büntetés sújtja az ártatlanokat is. De mióta a
bűnt és a büntetést Ezekiel módján egyénileg értelmezték, kiderült, hogy nem lehet
minden bajt és szenvedést egyénre szabott, méltó büntetésként értelmezni. Ebből
Jób könyve vonja le a következtetést: az igaz Jób szenvedései nem magyarázhatók
bűneinek büntetéseként. Barátai kitartanának a régi magyarázatnál, de maga Isten is
Jóbot, s nem a barátokat igazolja. A bűn és büntetés kapcsolatának kérdése megválaszolhatatlan lett.
Új tényező jelent meg a Kr. e. 2. században. Korábban alig merült fel az izraelitákban a halál utáni jutalom és büntetés gondolata. A Kr. e. 167-ben kezdődő zsidóellenes vallásüldözés és a törvény iránti hűségért halálra kínzott vértanúk esete azonban
elindította az izraeliták szívében az igazak feltámadásának hitét. Lehetetlen, hogy a
kegyetlen üldöző király és a hősiesen szenvedő vértanúk sorsa a halál után ugyanaz
legyen! Ekkor terjed el széles körben az a gondolat, hogy Isten fel fogja támasztani a
világ végén az igazakat. Az üldözés elmúltával az izraelita társadalom ismét próbálta
követni a Bibliában lefektetett isteni parancsokat. A jeruzsálemi papság által végzett
templomi áldozatokat pedig a mégis elkövetett bűnök engesztelésének tekintették.
A farizeusok és írástudók eközben a mózesi törvény tanulmányozását és aprólékos
megtartását szorgalmazták.
Jézus fellépése
Keresztelő János mégis ostorozta az izraeliták bűneit, Isten országának fenyegető
közeledését hirdette, a megtérés méltó gyümölcseit követelte, és a megtérés jeleként a
Jordánban való megkeresztelkedésre szólított fel.
Jézus szintén azt hirdette, hogy elközelgett Isten országa. Szerinte is mindenki rászorul a megtérésre (Lk 13,1–5). De Keresztelő Jánossal ellentétben Jézus azt is hozzátette, hogy jelenlétével máris megkezdődött az emberek között Isten országa, és
megnyilvánult a jó Isten királyi uralma. A zsidó írástudókhoz, a korabeli papsághoz, a
farizeusokhoz és Keresztelő Jánoshoz képest is Jézus egészen új módon beszél Istenről
és az elközelgő Isten országáról: a jó Atyaisten szeretően keresi az elveszett bárányt, örvend annak megtalálásakor, szorgosan keresi az elveszett ezüstpénzt, örül, ha megleli,
és nagy szeretettel fogadja hazatérő fiát, akin megesett a szíve (Lk 15).
Ismerve a jóságos Atyaisten akaratát Jézus sem azért jött, hogy az igazakat hívja,
hanem a bűnösöket, hogy megtérjenek (Lk 5,32). Meggyőződéssel mondja: „Atyátok,
aki a mennyekben van, nem akarja, hogy egy is elvesszen e kicsik közül...” (Mt 18,14).
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Azoknak az elbizakodottaknak pedig, akik magukat igaznak vélték és másokat megvetettek, elmondja a templomban magát dicsérve imádkozó farizeus és a mellét verő
vámos példabeszédét, melyet e szavakkal zár: „Ez a vámos megigazultan ment haza, a
farizeus pedig nem” (Lk 18,9–14).
Minthogy Jézus jelenlétével már megkezdődött Isten országa köztünk, ezért tesz
Jézus gyógyító és halottakat feltámasztó csodákat, és ezért bocsátja meg teljhatalmával az emberek bűneit (Mk 2,1–12). Jézus e bűnbocsátó tevékenysége hozzátartozik
az Isten országa eljövetelét hirdető örömhírhez (evangélium). Jézussal a jó Isten (Mk
10,18) irgalmas, megbocsátó jósága jelent meg közöttünk. Aki hisz és befogadja ezt az
örömhírt, elnyeri bűneinek bocsánatát.
Miért halt meg Jézus?
Jézus örömhírét a jeruzsálemi vezetőség elutasította, halálra ítélték, majd a római
helytartóval kivégeztették. Feltámadásának élménye után a tanítványok azon gondolkodtak, hogy Isten országának eljövetelében milyen szerepet játszik Jézus halála
(ApCsel 10,36.40). Többféle értelmezést találunk a Bibliában. A legtöbbször a bűnnel
hozták kapcsolatba. Pál az első korintusi levélben írja: „Mindenekelőtt azt adtam át
nektek, amit én is kaptam: hogy Krisztus meghalt a bűneinkért” (15,3). Máté az utolsó vacsorán kimondott jézusi szavakhoz hozzáteszi: „a bűnök bocsánatára” (26,28).
A Rómaiakhoz írt levélben ezt mondja Pál: „Hiszünk abban, aki feltámasztotta a
halottak közül Jézus Krisztust, a mi Urunkat, aki bűneinkért átadatott, és megigazulásunkért feltámasztatott” (4,25).
Vajon mi a pontos kapcsolat Jézus halála és a bűnök bocsánata között? Létezik
egy nagyon elterjedt felfogás, amely szerint Jézus halála kiengesztelte az Atyaistennek az emberiség bűnei miatt érzett jogos haragját. E felfogás annyira elterjedt,
hogy a második korintusi levél 5. fejezetének 18–20. verseit a Káldi Györgyöt követő magyar bibliák (még a Szent István Társulat 2005-ös javított szövege is!) így
fordítja: „Ezt Isten viszi végbe, akit Krisztus kiengesztelt irántunk, és aki minket a
kiengesztelődés szolgálatával megbízott. Isten ugyanis Krisztusban kiengesztelődött
a világgal, nem tartja számon vétkeinket, sőt ránk bízta a kiengesztelődés igéjét”.
Hasonló fordítást találunk a Római levél 5. fejezetének 10. versében: „Istent Fia
halála kiengesztelte...”
E fordítások tévesek. Minden modern nyelvű szentírásfordítás másképp értelmezi e mondatokat. Pál ugyanis nem azt mondja, hogy Krisztus halála kiengesztelte
az Atyaistent, hanem hogy az Atyaisten Krisztus halála által kiengesztelte, illetve
kibékítette magával a világot. A 2. korintusi levél idézett szövegének helyes fordítása tehát ez volna: „Mindez Istentől van, aki Krisztus által megbékéltetett (vagy: kiengesztelt) minket önmagával, és nekünk adta a megbékélés szolgálatát. Mert Isten
volt az, aki Krisztusban megbékéltette magával a világot úgy, hogy nem számította
be bűneinket, és ránk bízta a békéltetés igéjét”. A Rómaiakhoz írt levél szövegének helyes fordítása pedig: „Kiengesztelődtünk Istennel Fia halála által”. A gyónásban adott feloldozás is a következő szavakkal kezdődik: „Isten, a mi irgalmas
Egyház és társadalom
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Atyánk, aki Szent Fia halála és feltámadása által kiengesztelte önmagával a világot”. Ugyanis ezek a szavak a 2. korintusi levél fenti szakaszának a helyes fordítására épülnek.
A kiengesztelődés értelmezései
Jézus azzal az Atyaistennel békített ki bennünket, aki már szeretett minket! Nem a
haragvó Atyaistent engesztelte ki Jézus, hanem a szerető Atyaisten nyilatkoztatta ki a
bűnös világ iránti szeretetét Jézus élete, halála és feltámadása által, és küldte el Jézus
Krisztus jóvoltából a Szentlelket mindenkinek, hogy ösztönözze őket a hitre, a szeretetre és a reményre, és így jöjjön létre az örök béke Isten és az emberek között.
Szent Ágoston a következőképpen szólt erről: „Isten szeretete felfoghatatlan és örök.
Nemcsak azóta kezdett szeretni bennünket, mióta kibékített vele Fiának vére. Már a
világ teremtése előtt szeretett minket az Isten! Még mielőtt léteztünk volna, Isten már
azt akarta, hogy egyetlen Fiával együtt mi is fiai legyünk. Azt a kifejezést tehát, hogy
»kibékített bennünket Istennel Fiának halála által«, nem úgy kell értelmezni, mintha
Isten ettől a pillanattól fogva kezdte volna szeretni az embereket, akiket azelőtt gyűlölt. Nem olyasféle ez a kibékülés, mint amikor két ellenség békül ki egymással, és
barátságot köt olyanformán, hogy azok, akik azelőtt kölcsönösen gyűlölték, mostantól kezdve kölcsönösen szeretik egymást. Az Istennel való kibékülés esetében Krisztus
azzal az Istennel békített ki minket, aki már szeretett bennünket. Mi voltunk azok, akik
bűneink miatt ellenséges érzülettel viseltettünk Istennel szemben.” (János evangéliumáról szóló beszédsorozat, 106,6).
Tehát a „Jézus kiengesztelte az Istent” kifejezést úgy kell értenünk, hogy a halálát
elfogadó Jézus végtelen szeretete többet nyom a latban Istennél, mint az egész emberiség minden bűne. Isten az emberiséget Jézuson keresztül nézi, aki szeretett minket
és meghalt értünk.
Krisztus szenvedésének ideje ellenségeinek „órája és a sötétség hatalmáé” (Lk 22,53).
Isten nem lép közbe nagypénteken, de annál inkább teszi ezt a harmadik napon, amikor „az Atyaisten feltámasztotta Jézust a halottak közül” (1Kor 6,14; 2Kor 4,14; Gal 1,1;
8,11; Ap.Csel 2,32; 13,34–37; Mk 16,6; Lk 24,34; Jn 2,22 stb.). Jézus azzal a szeretetettel
szívében támad fel, amely felülmúlhatatlan tökéletességben virágzott ki a kereszten,
hogy így „felemeltetve (a keresztre és az Atya jobbjára) mindent magához vonzzon”
(Jn 12,32). Így érthetjük meg, hogy Pál a Rómaiakhoz írt levél idézett mondatában
helyesen tette egymás mellé üdvösségünk okaként Jézus halálát és feltámadását: „Hiszünk az Istenben, aki feltámasztotta a halottak közül Jézus Krisztust, a mi Urunkat,
aki bűneinkért átadatott, és megigazulásunkért feltámasztatott” (Róm 4,25).
A megbocsátás szükségessége
A bűn problémája így oldódik meg. Jézus az Isten báránya, „aki elveszi a világ
bűnét” (1,29). Ha feléje fordulunk, benne hiszünk, és őt teljes szívvel befogadjuk,
akkor elnyerjük bűneink bocsánatát, azaz: „ingyen megigazulunk Isten kegyelméből
a megváltás által, amely Jézus Krisztusban van” (Róm 3,24). Van azonban egy feltétel,
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amelyet Jézus többször hangoztatott: Isten akkor bocsát meg nekünk, ha mi is megbocsátunk másoknak.
Jézus számára ez olyan fontos volt, hogy még a Miatyánkban is ezt mondatja velünk: „Bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek”. Ehhez fűzi hozzá: „Mert ha megbocsátjátok az embereknek botlásaikat, nektek
is megbocsát a ti mennyei Atyátok. De ha nem bocsátotok meg az embereknek, Atyátok sem fogja megbocsátani nektek a ti botlásaitokat” (Mt 6,14–15). Péter kérdésére Jézus pontosít: nemcsak hétszer, hanem hetvenszer hétszer kell megbocsátanunk
társainknak (Mt 18,22), és elmondja a könyörtelen szolga példabeszédét, akinek tízezer talentumot engedett el a király, de mivel ő egy társának százdénáros adósságát
behajtotta volna, a király sem engedi el már neki az óriási adósságot. A következtetés:
„Így tesz majd mennyei Atyám is veletek, ha mindegyiktek szívből meg nem bocsát
a testvérének” (Mt 18,35). Eszerint buzdít a Kolosszei levél: „Viseljétek el egymást, és
bocsássatok meg egymásnak, ha valakinek panasza van a másik ellen. Ahogy az Úr
megbocsátott nektek, úgy tegyetek ti is!” (Kol 3,13). Isten megbocsátja bűneinket.
Ezért természetes, hogy mi is megbocsássunk egymásnak. Isten befogadott minket.
Ezért természetes, hogy mi is befogadjuk egymást. Isten szeret minket. Ezért természetes, hogy mi is szeretjük egymást.
Mindenben Isten szeretete az első, Isten fordul hozzánk, ő tanít minket a szeretetre elsősorban Jézus élete, halála és feltámasztása által. Isten a világot önmagával
való kiengesztelése, a bűnök bocsánata, azaz Isten irgalma nem önkényes gesztus,
amely által, mint valami tirannus nagyvonalúan megbocsát az alattvalóknak, hanem
a Jézusban bemutatkozó szeretet, ami bennünket is szeretetre hív. Ilyen értelemben
mondható, hogy az irgalmasság világrendjében élünk. Csak akkor lesz béke a világon,
ha az emberek tudják, hogy mindannyian Isten irgalmára szorulunk, tehát szeretnünk „kell”, mert szeretve vagyunk. Ezért kell nekünk is irgalmasnak, megbocsátásra
késznek lennünk. Csak így valósul meg a megbékélés a világban, a kiengesztelődés
Istennel és nem utolsó sorban magunkkal. Az egész keresztény etika erre az isteni
irgalomra épül, ami visszavezethető Jézus két mondására:
„Legyetek irgalmasok, amint a ti mennyei Atyátok is irgalmas” (Lk 6,36) és: „Boldogok az irgalmasok, mert ők is irgalmat nyernek (Istentől)” (Mt 5,7).
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Dobos Zsolt

Merre van az ,,előre”?
Megzavar(odot)t mai világunkban is ez a sorsdöntő kérdés, amely egyént,
családot, nemzetet, minden földlakót létének mindegyik vonatkozásában
érint. A választ évezredek óta keresve az emberi történelem majdnem végigjárta a madáchi színeket. Sok minden változott, sok mindent elértünk,
de megmaradt, sőt súlyosbodott a kérdés: „Hol a nagyobb rész boldogsága?” Mert a számokat nagyságrendekkel megemelve ismét Vörösmartyt
idézhetjük: „Hogy míg nyomorra milliók születnek, / Néhány ezernek jutna üdv a földön,” és nekik is csak akkor, ,,Ha istenésszel, angyal érzelemmel / Használni tudnák éltök napjait.” Pedig az irány ismerete kódoltan
bennünk szunnyad. Mindünk feladata lenne létrehozni ,,Egy kis virányt a
puszta homokon / Hol legkelendőbb név az emberé, / Hol a teremtés ősi
jogai / E névhez ’ember!’ advák örökül”, hol ,,Ember vagyunk, a föld s az
ég fia, / Lelkünk a szárny, mely ég felé viszen.” Pusztán halhatatlan költőnk
,,könyvtári gondolatai” után hány egyéni társadalmi sorsot, eszmét, felépített rendszert próbáltunk már ki, és nem jutottunk közelebb az igazság és
szeretet általa is vágyott uralkodásához, aminek fontossága – csodálatos,
de nem meglepő módon – XVI. Benedek legutóbbi enciklikájának címadó
gondolata. Hivő emberekként a teológiai megalapozást is elfogadva – a
vallásszabadság jegyében másoktól ezt nem kívánva –, de mélyen hisszük,
hogy egyéni és társadalmi erkölcs nélkül az új évezred sem vihet előre.
Minden kornak a problémáihoz speciálisan kell viszonyulni, de nem tagadhatunk változhatatlan és állandó erkölcsi alapelveket.
Kitűnő könyvet olvastam, amelyben ezek részletesen szerepelnek. Az Egyház társadalmi tanításának kompendiuma (2004) című könyv rendszerbe foglalja a XIX–XXI.
század során összegyűlt pápai enciklikák, zsinati határozatok – emberhez, emberiséghez szóló – eszméit. Fogadjanak ebből szeretettel alapvető általános és ezeken felül
néhány korunkra kihegyezett speciális idézetet! Remélem, hogy ezek nem csak igazságtartalmukkal, precíz megfogalmazásukkal tűnnek ki a szeretet parancsát sugárzóan, hanem megható szépségükkel is az egyéni- és közjót szolgálva.
Az emberi jogokról:
Az emberi jogok végső forrása nem az emberi lények puszta akaratában, nem az állam létezésében, nem is a közhatalmakban keresendő, hanem magában az emberben,
és Teremtőjében, Istenben. E jogok ,,egyetemesek, sérthetetlenek és elidegeníthetetlenek”. Egyetemesek, mert minden helytől, időtől és egyéntől függetlenül valamennyi
emberi lényben megvannak. Sérthetetlenek, amennyiben ,,minden személyhez és an-
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nak méltóságához szervesen hozzátartoznak”… És elidegeníthetetlenek e jogok an�nyiban, hogy ,,senki sem foszthatja meg törvényesen e jogaitól egyetlen embertársát
sem, mivel ez a másik és a saját természete elleni erőszakot jelentene”.
Részletezése: ,,Az élethez való jog” … ,,hogy a magzat a foganás után anyja méhében növekedjék”, majd: ,,kedvező erkölcsi környezetben éljen…, hogy az igazság keresése és megismerése által szabadságát és értelmi képességét éretté formálja…, hogy
részt vegyen a Föld javait hasznosító munkában, … szabadon alapítson családot, és
– nemiségét felelősséggel gyakorolva – elfogadja s felnevelje gyermekeit.”
„ …az emberi jogok kérdéséhez elválaszthatatlanul kapcsolódik a kötelességek témája.” „Akik úgy ragaszkodnak jogaikhoz, hogy megfeledkeznek az e jogokkal párhuzamos kötelességekről, vagy nem teljesítik azokat megfelelően, azokat az a veszély
fenyegeti, hogy amit az egyik kezükkel felépítenek, a másikkal lerombolják.”
A munkáról:
,,A munka mindig személyes és szükséges, a tétlenség ártalmára van az embernek…
A keresztény ember nem csak azért hivatott a munkára, hogy megkeresse a maga
kenyerét, hanem azért is, hogy szegényebb munkatársának gondját viselje, akinek az
Úr parancsa szerint enni és inni kell adnia, akit fel kell ruháznia és be kell fogadnia,
gondoznia és vigyáznia kell.”
„Az ember munkájával, tevékenységével az isteni művészet és bölcsesség részese,
szebbé teszi a teremtést, és az Atya munkája által már rendezett világegyetemet; olyan
társadalmi és közösségi erőforrásokat mozgósít, amelyek a KÖZJÓT növelik, elsősorban a szükséget szenvedők hasznára.”
„Az ember nem ura, hanem hitbizományosa az univerzumnak, arra hivatva, hogy
tevékenységével visszatükrözze annak képét, akinek hasonlatosságát magán viseli.
A családról:
Nem jó az embernek egyedül lennie (Ter. 2,18).
„Minden embernek, férfinak és nőnek egyaránt feladata felismerni és elfogadni szexuális identitását. A testi, viselkedésbeli és lelki különbségek, és ezek egymást kiegészítő jellege a házasság javára és a családi élet kibontakozására irányul.”
„Annál a közösségnél, amely az Én és Te személyközi kapcsolatra vonatkozik,
magasabbrendű az az összetartozás, amely az egységes Mi közösségét létesíti. … a szeretet műve, hogy az ember önmagát önmaga odaajándékozása által valósítja meg.”
(Lényege): „… olyan értékeket adni és kapni, amelyeket sem megvásárolni, sem
eladni nem lehet, csak szabadon, kölcsönösen és bőségesen ajándékozni”
Belép a várva várt gyermek: „Az apaság és anyaság nem egyszerűen testi, hanem
lelki természetű feladatot jelent; a szülőkön keresztül halad előre a személy családfája,
amelynek örök kezdete Istenben van, és Őhozzá kell eljutnia is. … A család és a társadalom közötti helyes és építő jellegű viszony szempontjából kiindulópont a család
elsőbbségének elismerése. A család tehát nem a társadalomért és nem az államért van,
hanem a társadalom és az állam van a családért.”
Egyház és társadalom
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A nagyobb közösség:
,,A nemzet is rendelkezik a létezés jogával, mint alapjoggal, a saját nyelv és kultúra jogával, amelyek közvetítésével szellemi szuverenitását kifejezi és fejleszti; azzal
a joggal, hogy a maga életét saját hagyományai szerint tervezze meg, kizárva innen
természetesen bármely alapvető emberi jog megsértését és különösen a kisebbségek
elnyomását.”
  

A speciálisan korunkhoz szóló üzenetek alapja:
Kétségtelen, hogy az az irgalmas cselekedet, amely itt és most ad választ egy embertársunk valós, sürgető szükséghelyzetére, a szeretet cselekedete, ám de épp ennyire
lényeges szeretetcselekedet az az erőfeszítés, amely olyan társadalomszervezet és társadalomszerkezet létrehozására irányul, ahol az embertárs eleve nem kényszerül nyomorban élni. Különösen igaz ez akkor, ha emberek millióiért, sőt egész nemzetekért
folyik a küzdelem, vagyis abban a helyzetben, amikor a társadalmi kérdés arányait
tekintve világméretűvé vált.
Kiválasztott részgondolatok gazdaságról, társadalomról, politikáról:
Minden vállalkozásnak ama alkalmatosságával kell kitűnnie, hogy a társadalmi közjót hasznos javak és szolgáltatások előállítása révén szolgálja.
,,A gazdasági rendszernek rögzítenie kell olyan morális célkitűzéseket, amelyek a
piac autonómiáját biztosítják, és egyidejűleg megfelelő módon korlátozzák is.”
,,A köztes szervezetek által megszervezett civiltársadalom képes hozzájárulni a KÖZJÓ megvalósításához, amennyiben elfogadja az állammal és a piaccal való együttműködési viszonyokat és hatékony kölcsönösséget, és ezen a módon előmozdítja az
észszerű gazdasági demokrácia fejlődését.”
,,A demokratikus rendszerek legsúlyosabb torzulásai közé tartozik a politikai korrupció, mert egyszerre árulja el az erkölcs alapelveit, és a társadalmi igazságosság normáit… akadályozza az állam helyes működését… negatívan befolyásolja a kormányon
lévők és a kormányozottak között levő viszonyokat; növekvő bizalmatlansághoz vezet
a közintézmények iránt, kiváltja a polgárok növekvő érdektelenségét a politikával és
annak képviselőivel szemben, ami az intézmények gyengülését eredményezi.”
,,Az a pénzgazdálkodás, amely öncélúvá válik, arra kényszerül, hogy saját céltételezéseinek mondjon ellent, mert eloldozza magát saját gyökereitől, és létezésének sajátos alapjától, ami eredeti és lényegi feladata, vagyis attól, hogy a valóságos gazdaságot
és ezzel végső soron az emberi személyek és közösségek fejlődését szolgálja.”
Már hiányzó Földnegyedünk (ökológiai lábnyomunk) vonatkozásában a környezet- és természetvédelemről:
Tudatában kell lennünk annak a nagyon komoly kötelezettségünknek, hogy a következő generációknak Földünket olyan állapotban kell átadnunk, hogy ők is méltó
módon élhessenek, és képesek legyenek tovább művelni azt.
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A fejlődés témája ma szoros kapcsolatban van azokkal a kötelességekkel, amelyek
az embernek a természethez fűződő kapcsolatából fakadnak... A természet a szeretet és az igazság tervének kifejeződése. Létezésében megelőz bennünket, és életünk
színtereként Isten ajándéka számunkra. A Teremtőről szól hozzánk, és az Ő ember
iránti szeretetéről... magában hordja a maga sajátos grammatikáját, megadva önnön
értelmét és ismérveit (XVI. Benedek).
Összefoglalt gondjaink alapja:
„Amennyiben a társadalomban az élethez és a természetes halálhoz való jogot nem
tartják tiszteletben, ha az ember fogantatása, magzati élete és születése mesterséges
körülmények között történik, ha emberi embriókat áldoznak fel kísérleti célokra, a
humánökológia fogalma végső soron értelmét veszíti, és vele együtt a környezeti ökológia fogalma is eltűnik a köztudatból. Ellentmondás az új generációtól megkövetelni
a természeti környezet oltalmazását akkor, ha a nevelés és a törvények nem segítenek
nekik abban, hogy saját magukat is tiszteljék. A természet könyve egy és oszthatatlan
mind a természet vonatkozásában, mind az élet, a nemiség, a család, a társadalmi kapcsolatok, röviden: a teljes értékű emberi fejlődés tekintetében. A környezettel szembeni kötelezettségeink összefüggnek azokkal a kötelességeinkkel, amelyeket magával az
emberi személlyel szemben és annak a másik emberrel való kapcsolataiból fakadóan
viselünk. Egyes kötelezettségeket elvárni, másokat pedig elfojtani nem lehet. A mai
mentalitásnak és gyakorlatnak súlyos ellentmondása ez, amely megalázza az embert,
megterheli a környezetet, károsítja a társadalmat”(Caritas in veritate).
  

Az összes üzenet világos és szoros egységet alkot. Nekünk pedig ,,Mi dolgunk a
világon? küzdeni / Erőnk szerint a legnemesbekért.” Egy olyan fejlődésért, amely ,,az
egész ember, és minden ember fejlődése”.

Egyház és társadalom

 41 

Czakó István

A (nem) diadalmas világnézet
Diákcsoport tódult be a templomunkba. Olyan
érettségi előtt álló társaság lehetett, fiúk, lányok vegyesen. Úgy jöttek, mint általában jönni szoktak. Beszélgettek, tétován megálltak hátul, nézelődtek, aztán
néhányan előbbre mentek, néhányan megálltak hátul
tanácstalanul, hová menjenek.
Úgy jöttek be a templomba, mint általában egy műemléképületbe, vagy váróterembe. Legfeljebb azzal
tisztelték meg mégis a templomot, hogy nem beszélgettek hangosan.
Nem így jöttek be régen a templomba. Most műemléket nézni jönnek, akkor Isten házát nézték a
templomban, ahol az épület felemelő ívei alatt az ember lelke Istenhez emelkedett. Akkor zarándoklatnak,
búcsújárásnak, vagy templomlátogatásnak hívták, ha Czakó István
bementek a templomba, és imádkoztak.
Visszaemlékszem, hogy 1963-ban az erfurti dómban jártam és ott a sekrestyéssel beszélgettem. Ő szóvá tette, hogy jutalmazza azokat, akik a templomban Isten házához
illően viselkednek. Akik az oltáriszentség előtt elhaladva térdet hajtanak, azoknak ad
egy emlékképet a dómról, akik pedig még le is térdelnek és imádkoznak az Oltáriszentség előtt, azoknak egy kis füzetet ad a dóm ismertetésével.
A magyarok nem igen kapnak ilyet – mondtam.
Éppen a magyarok kapnak. Ők viselkednek a legkeresztényibb módon – válaszolta.
Örültem ennek a dicséretnek.
Most azonban már másképp van. Mint mondtam, a látogatók csak nézelődtek. Az
egyik nagy fiúnak sapka volt a fején. Templomunkban teremőr van, mert a templom
Miskolc központi temploma, kívánatos, hogy a templom midig nyitva legyen, viszont a
tolvajok miatt nem hagyhatjuk a templomot őrzés nélkül. Így hát állandó teremőr ügyel
a templom rendjére. Vagyis nemcsak arra, hogy ne tudjanak semmit ellopni a templomból, hanem arra is, hogy a templomlátogatók a szent helyhez illően viselkedjenek.
A teremőr meglátta, hogy a fiú nem vette le a sapkáját, rászólt: „Vedd le a sapkát!”
„Én ateista vagyok” – vágott vissza a fiú.
Ezt úgy mondta, mint valami hitvallást. Ide értünk: úgy beszél ateizmusáról, mint valami pozitívumról. Büszkén megvallja, hogy ő ateista. Mintha egy felsőbbrendű lény volna, valaki, aki már eljutott a tudásra. Az ateizmus hitvallás lett, amit büszkén megvall.
És ennek a jegyében nem veszi le a sapkáját. Nem veszi tudomásul a templom rendjét, sérti vele a keresztényeket, semmibe veszi őket. Felsőbbrendű lénynek képzeli
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magát, ateizmusa által feljogosítva érzi magát arra, hogy másokat semmibe vegyen.
Tapintatlan legyen.
Ahogyan a Szentföldet meghódító mohamedán török annak idején, aki felsőbbrendűségét azzal kívánta bemutatni, hogy lóháton bement Betlehemben a Születés templomba. A megalázott keresztények leszűkítették a bejáratot, most is így van. Aki a hatalmas templomba be akar menni, még gyalog is csak meghajolva tud bemenni. Lóháton
közlekedő felsőbbrendű lények már nem. Vagy Rajmundus Lullus, a középkori pökhendi katalán lovag, keresztény lovag (megkeresztelt lovag), a hívek megbotránkoztatására lóháton ment be a templomba a tizenharmadik században. Igaz, megérintette Isten
kegyelme, és egész életén keresztül siratta pökhendiségét, sírva kérte Isten bocsánatát.
A mi magyar látogatónk az ateisták felsőbbrendűségének érzésével lép be egy hívő keresztények által emelt épületbe. Nem ateisták által épített műemlékbe. Mert az ateisták
nem építenek műemléket. Az ateizmus ugyanis semmi. A hit hiánya. Semmiből nem lesz
valami. A semmi vallása nem teremtő erő. Azért nem igen van oka arra, hogy a felsőbbrendűség tudatával járjon. Nincs ateista műemlék. Az ateizmus csak rombolt, gyilkolt.
Egyébként: az emberiség legnagyobb része mégis csak hisz valami természetfelettiben.
Minden vallásban van valami az isteni kinyilatkoztatásból. Legalább annyi, hogy van
Isten és Istent imádni, tisztelni kell. Az ateizmus Európának a felfuvalkodott felvilágosultjai találták fel és tették tömegmozgalommá.
Azt mondtam: az emberiség. Kérdezzük meg az őseinket. Az őseink hívő emberek
voltak. És kérdezzük meg a világ más részein élő embereket! Az emberek milliárdjai
hisznek Istenben.
Egy barátom a magyar állam megbízásából egy nagy építkezést vezetett mohamedán
országban. Több mint kétezer magyar munkás dolgozott irányítása alatt. Az arabok a
munka indulásakor azt mondták neki: Biztosítunk a magyar munkások számára autóbuszokat, hogy vasárnap azokkal bemehessenek a városba misére. Kérdezd meg, hányan akarnak misére menni és jelezd, hogy mennyi buszt küldjünk. – Ő megkérdezte
a munkásokat. Négyen jelentkeztek a kétezerből. Ő maga hitvalló katolikus volt. Az
araboknak szégyenkezve, szomorúan mondta: Nincs szükség autóbuszra, csak négyen
jelentkeztek, azt a négyet pedig én a saját autómon beviszem a városba. – Az arab ránézett és azt mondta: „Emberek vagytok ti?”
Ennyit az ateista öntudathoz.
A szerző A Lélek szava kötetéből
(A könyv megvásárolható Miskolcon a Mindszenti Plébánián,
illetve a Glória Gyógynövény- és Kegytárgyboltban (Mindszent tér 10.)/
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• EGYHÁZ ÉS TÖRTÉNELEM •
Bátor Botond OSPPE

A pálos rend története Magyarországon
a történelmi dokumentumok fényében
Örömmel beszélek saját szerzetesi közösségemről, bár el kell mondanom, hogy nem vagyok történész, hanem pálos szerzetes, aki már
húsz éve él a rend kötelékében. Sokat tanulhattam az idősebb pálos
atyáktól, akik közül azok, akik már az ’50-es évek előtt is kolostorban
éltek, már senki sincs közöttünk.
Mielőtt elkezdeném a rend történetét, szeretnék előbb a lelki hátterére rávilágítani,
mert a rend gerincét és küldetését az a fajta lelkület határozta meg, ami a remeteségből
született. Ennek a gondolatvilága, amely elsősorban az Isten-keresésre és ezen belül az
embernek önmagával való viaskodására fordítja a figyelmet, egy belső küzdelmet tűz
ki célul maga elé. Ez mindig is jellemzője volt a pálosoknak, és ebből a közdelemből
tudtak nagyon sok olyan dolgot alkotni, ami aztán kézzel fogató formákban is megmutatkozott. Mi is jól tudjuk, hogy az igazi harc nem kívül, hanem belül zajlik az
emberben. Ha bennem nincs béke, hiába akarok magam körül békességet teremteni,
az csak egy reménytelen próbálkozás lesz. Ha viszont bennem béke van, a környezetemben is könnyebben tudok békét teremteni.
A remeteség az aszkéták közösségéből indult el, akik a felhígult keresztény közösségben a szigorúbb életformát választották. Kivonultak a közösségből és kezdetben teljes magányban, később közösségbe formálódva élték a maguk remete- és kezdetleges
szerzetesi életét. Nagyon fontosak az egyiptomi remeteségnek az írásban fennmaradt
dokumentumai. Amikor kivonultak a pusztába, és híre terjedt, hogy ezek a remeték
bölcs emberek, és tanácsot lehet tőlük kérni – a IV–VI. században volt ennek a virágkora –, elmentek és kérték: atyám, szólj egy szót! Nem beszéltek sokat, de az az egykét gondolat, mondat, amit mondtak, az őket megkeresők számára meghatározó volt,
és amikor visszatértek a saját életterükbe, ezek a mondások megmaradtak bennük,
leírták ezeket, és három kötetben tették közzé. A Paradicsom, A Paradicsom lépcsőfoka és a leghíresebb, amelyet magyarra is lefordítottak: Az atyák mondásai, ezekben
sok, bölcs tanítást olvashatunk.
A nagyobb remeték közül Remete Szent Pálról és Remete Szent Antalról fogok beszélni. Szent Makáriosz is meghatározó személyiség volt az egyiptomi remeték között.
Több mint egy évvel ezelőtt magam is elmehettem Egyiptomba, és ott néhány kopt
kolostort végigjártam. Érdekes, hogy a Makáriosz-kolostorban a hetvenes években
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csak négyen voltak, most 140 szerzetes él itt. A kolostornak van egy nagy ültetvénye,
amelyen hétszázan dolgoznak.
A pálosok nagyon sok remetét úgy tiszteltek, mintha azok is pálosok lettek volna.
Persze nem volt pálos sem Szent Gellért, sem Szent András és Szent Benedek, sőt ők
bencések voltak, mégis, mivel remeteéletet folytattak, a pálos rend történetében úgy
emlékeznek meg róluk, mint pálosokról. Sőt, Boldog Vácot, aki szintén nem volt
pálos, hiszen korábban élt, többször is pálos ruhában ábrázolták, például a budapesti
Egyetemi-templomban az egyik mellékoltárnál, balról az első vagy második mellékoltárnál ott látható Vác remete, akit pálos ruhában örökítettek meg.
A remeték az eldugott helyeket keresték. Aki járt a Mecsekben és a Jakab-hegyen,
láthatta ezt a gyönyörű helyet, Zsomborkőt, amelynek oldalában sok barlang volt,
ott is sok remete élt, akiket rendi hagyományunk szerint Boldog Özséb atya gyűjtött
össze egy nagyobb közösségbe. Róla Gyöngyösi Gergely pálos atya nagyon sokat írt,
megörökítette az életrajzát is. Leírta Özséb atya látomását – „a magyar erdők mélyén
fehér lángok gyúlnak” –, ami után mint esztergomi kanonokot sokszoros kérés után
Váncsa érsek elengedte. Özséb atya először magányban élt és remete akart lenni, de
látott sok kis apró lángot, amely egyetlen nagy fénycsóvává gyűlt össze, ebből megértette, hogy össze kell gyűjtenie a szétszórtan élt remetéket és remeteközösségeket kell
alakítania. Ez nagyon fontos, tudni kell ugyanis, hogy a pálosokról találunk forrásokat, mint remeteközösségekről, amelyek később a rendhez kapcsolódtak.
Most például Székelyföldön, a nagy ásatások, kutatások alapján kiderült, hogy sok
helyen voltak ilyen remete pálos közösségek. Darvas Kozma József atya, csíkszeredai
plébános beleásta magát a témába és írt egy negyvenoldalas tanulmányt a székelyföldi
pálosok történetéről. A Somlyó-hegy lábánál él egy volt ferences remete – ott mindig
éltek remeték –, és Remete Szent Pál képe is ott
van a Salvator-kápolnában, ami utal arra, hogy
ez egy pálosok által is lakott terület volt, pálos
remeteközösség élt itt valamikor.
A szétszórtan élő remetéket gyűjtötte össze
Özséb atya, és később a pálos rend. Ez miért
volt fontos? Maga a látomás is azt mutatja,
hogy a szétszórtan élő remeték egy közösségben erősebbé válnak. Közös imádsággal, közös
lelkülettel nagy lendülettel tudnak fejlődni. A
másik fontos dolog, ha közösségbe szerveződnek, meg tudják őrizni keresztény hitüket. Az
elmagányosodott remete hajlamos arra, hogy
sajátos teóriákat gyártson, a kereszténységhez
viszont hozzátartozott, hogy közösségben éljük meg közös hitünket.
Özséb atya pap volt és kiváló egyházjogász, Pálos kolostor és templom Martoszent életű ember, és isteni sugallatra kapta nyiban
Egyház és történelem
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meg ezt a feladatot. Tudta, hogy neki ezeket a remetéket össze kell gyűjteni és meg
kell őrizni a kereszténységüket. Hogy ez mennyire így volt, láttuk a régi kis kolostoroknál is – a középkorban maximum tízen laktak egy kolostorban –, hogy egy nagy
templom volt mellettük. Láthatjuk ezt Martonyiban, Bükkszentléleken és máshol
is. Olyan templomok, amelyekbe száznál is több ember befért. Ha ők remeték voltak is, volt közöttük pap is, aki bemutathatta a szentmiseáldozatot, őrizték az Oltáriszentséget, vagyis életük középpontjában Jézus Krisztus állt.
Özséb atya szerette volna a pápánál elnyerni a rend jóváhagyását, és
megkapni Szent Ágoston reguláját.
Ez akkor a szegényes és kezdetleges
körülmények között nem volt lehetséges, de aztán később, 1308-ban,
Özséb atya halála után erre lehetőség nyílt. Van egy hármas barlang
Kesztölc és Pilisszántód között,
amely mellett az első kolostor épült,
melynek a romjai ma is láthatók.
Mivel Özséb atya a szent keresztről
nevezte el a kolostort, ezzel talán Pilisszentlélek, pálos kolostorrom
prófétikusan megjelölte a pálosok
jövőjét, hogy mindig össze fog függni a szent kereszttel. Jézus Krisztus szenvedésébe
beleolvadt a pálosok élete, így talán jobban összekapcsolódik Krisztus szenvedése a
magyar nemzet szenvedésével, abból merített erőt az újjáéledéshez.
Most ismét a rend tulajdonába került a kesztölci, klastrompusztai első pálos kolostorrom, nagy örömünkre különböző pályázatok révén és külföldi segítséggel sikerült is rendbe hozni esztergomi barátaimmal, akik Özséb atya tiszteletére minden
évben, január 20-án zarándoklatot szerveznek ide.
Bertalan pécsi püspök nevét mindenképpen meg kell említeni a Jakab-heggyel kapcsolatosan, mert Özséb atya előtt, már 1225-ben ő gyűjtötte össze az itt szétszórtan élő
remetéket. Amikor Özséb atya a Pilisben, aztán később más vidékeken összegyűjtötte
a remetéket, Bertalan szabályzatát használták először. Ezért szintén ősi pálos kolostornak számít a Jakab-hegyi is, aminek az a különlegessége, hogy a pálosok olyan helyre
költöztek, ahol már több száz évvel korábban is élet volt. Több száz éves sírokat is
találtak az avar-korból. Komoly földvár veszi körül a kolostort, és a régészeti kutatások
azt bizonyítják, hogy családok is éltek ezen a vidéken. Szenzációs vízrendszere volt,
nem forrást használtak, hanem az esővizet gyűjtötték össze ciszternákban, és széles
kavicsfalon szűrődött meg a víz, amit a pálos atyák használtak. A fölösleges víz a halastóban gyűlt össze, a középkorban minden pálos kolostor mellett voltak ilyen tavak.
Bár ma teljesen ápolatlan, de ez a vízrendszer ma is létezik, működik.
Szent Jakab ünnepéhez kapcsolódóan ma is van itt szentmise. 1934-ben, mikor
újra visszatértek a pálosok, azt tervezték, hogy felköltöznek a Jakab-hegyre, el is kez-
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dődött az építkezés a negyvenes évek második felében, de 1950. június 10-én vitték
el az ávósok a pálosokat. Csak Pécs városából hétszáz szerzetest és szerzetes nővért
vittek el azokban a napokban. Akkoriban 50 körül volt a pálosok száma, újoncokkal,
jelöltekkel együtt.
A rend történetéhez hozzátartozik Boldog Özséb atyánk és Bertalan pécsi püspök
mellett a patrónusunk, Remete Szent Pál, akit Özséb atya korában is nagyon tiszteltek.
Szent Jeromos írta le az ő életét. Nagyon jó barátságba kerültünk legutóbbi zarándoklatunk óta a kopt keresztényekkel (Budapesten is élnek koptok, templomuk is épül és
papjuk is van). A kopt hagyományban megőrzött Remete Szent Pál-történetet hoztak
nekünk, mikor a pesti Sziklatemplomba eljöttek. A Szent Jeromosé az autentikus, de
emellett van még két másik történet is, amelyek lényegében hasonlóak a Jeromoséhoz.
Remete Szent Pál üldözést szenvedett, és azért ment volna remeteségbe, mert szemet
vetettek a vagyonára, és kiment a sivatagba a mai Egyiptom területén. Egy pálmafa tövében talált egy barlangot, ahol korábban – Szent Jeromos leírása szerint – pénzhamisító szerkezetek voltak. Ott élt Remete Szent Pál, és volt ott egy forrás is, amiből vízhez
jutott, és egy holló – ahogy a Királyok könyvéből ismerjük, Illés prófétát is – táplálta
kenyérrel. Amikor meghalt, két oroszlán ásott egy nagy gödröt, ahová Remete Szent
Antal temette el, ugyanis isteni sugallatra épp akkor ment el hozzá látogatóba, hogy
megkeresse ezt a nálánál idősebb és bölcsebb szerzetest, akitől tud tanulni.
Remete Szent Pál kolostora már a IV–V. században virágzásnak indult. Ő azon a helyen élhetett, ahol később ez a
kolostor felépült. Itt is megbirkóznak a mostoha környezettel. A Szent Jeromos-legendában le van írva, hogy Pál ruhája
pálmarostból készült. Nem a legfinomabb szövésű anyag,
de a remetéknek ez is megfelelt. Több, mint száz évig éltek
ebben a remeteségben. Itt is megtalálhatók a pálos címerhez
kapcsolódó szimbólumok, a holló, az oroszlán, a pálmafa.
Az ősi pálos címer is változott az idők folyamán, régen egyszerűbb volt, a barokk korban stilizálták, szerették a cirádásabb, díszesebb megoldásokat. A pálos címer lényege persze
azok a szimbólumok, amelyek rajta láthatók.
Remete Szent Pál sírja, pontosabban a sírhely megvan,
hiszen már nincsenek meg az ereklyék. A koptok is nagy A pálos címer
érdeklődéssel várták a mi látogatásunkat, mert tudták, hogy
a nyugati keresztények birtokában vannak ereklyék, és el is indult a folyamat, hogy
egyességre jussunk velük. VI. Pál pápa adta vissza nekik Szent Márk ereklyéit, és építettek is a székesegyházukban egy kis kápolnát, ahol ezeket őrzik. Ha mi adunk nekik
Remete Szent Pál-ereklyét, ők adnak cserébe Szent Márk-ereklyét nekünk.
„Te is, Magyarország, édes hazám, a pálosokkal fogsz növekedni és ugyanazokkal
fogsz hanyatlani” – írja Pongrác testvér, Pázmány Péter pedig díszesebben és cirádásabban fogalmaz: „te is édes Magyarország, ha tudni akarod Magyarország sorsos
állapotját, tekints a pálosok rendjére. Ha azt virágozni látod, tudd meg, hogy az orEgyház és történelem
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szágnak is jól áll a szénája, de ha azt hanyatlani látod, tudd meg, hogy az országnak
is rosszabb lett a sorsa”.
Elindult a nagy remeteközösségek szerveződése, aminek nagy lendületet adott az
1308-as pápai jóváhagyás. Gentilis bíboros járt Magyarországon, és az ő munkálkodása
és közbenjárása és a pálosokkal való baráti viszonyának köszönhetően megkapták az
engedélyt arra, hogy a rend Szent Ágoston regulája szerint, kivonva az egyházmegyés
püspökök felügyelete alól, közvetlenül Rómához tartozzon, tehát pápai jogú szerzetesközösségé legyen. Ez nemcsak a Kárpát-medencei fejlődésnek lett mozgatórugója,
hanem egész Európában elindult a pálos rend, Németországban, Franciaországban,
Portugáliában és Lengyelországban is, itt 1382-ben hozták létre a híres czestochowai
Jasna Gora-i kolostort, ahová Márianosztráról és a budaszentlőrinci kolostorunkból
mentek szerzetesek. Ez utóbbi kolostort nevezték Salus Monsnak, fényes hegynek,
Jasna Gora innen kapta a nevét, ami ugyancsak fényes hegyet jelent. Isteni gondviselés
volt, hogy éppen a lengyelek voltak, akik megőrizték az egyetlen magyar alapítású férfi
szerzetesrendet az utókor számára, amiért nagyon hálásak lehetünk. Ez is egy fontos
jele annak a nagyon szép történelmi kapcsolódásnak, ami összefonja a két nemzetet. Azt kevesen tudják például, hogy az, hogy az 1938-as eucharisztikus kongresszust
Budapesten rendezhettük meg, a lengyeleknek köszönhetjük, eredetileg ugyanis ők
voltak kijelölve, de a Trianon miatt
összetört Magyarországnak átadták
a szervezés lehetőségét, hogy az ezer
sebből vérző országnak legyen egy
fellendülési lehetősége.
Kolostoraink nyíltak Budaszentlőrinc mellett Martonyiban, ahol
felújítottuk a templomot, idén is
volt itt egy szentmise, amelyre nagyon sokan eljöttek, Nagyvázsonyban, ami azért volt jelentős, mert egy
nagyon jól működő kódexmásoló
műhely volt itt, Salföldön, itt is szépen helyrehozták a romokat, Bada- Bükkszentlélek: a boltívek még láthatók
csonytomajban, Bükkszentléleken
és más helyeken is. Bükkszentlélek elég rossz állapotban van, de a boltívek még láthatók. Zsámbék eredetileg premontrei kolostor volt, de amikor kiürült, Mátyás király a
pálosoknak adományozta. Ez előfordult más szerzetesközösségekkel is, hogy egy helyen
kihaltak, és más rend költözött a helyükre. Gyulafehérváron is volt egy kolostorunk,
erre az volt kiírva, hogy a ferenceseknek építette a Hunyadi család, de úgy tudjuk,
hogy a pálosok kapták meg, aztán a ferencesek átvették, később ismét a pálosoké lett.
Márianosztra az egyik olyan kolostorunk, amelyik Nagy Lajos királyunk idejében, a
középkorban jött létre, a barokk korban virágzó hely volt, és hosszú szünet után ma
ismét élnek itt pálosok, Borsos József atya most a házfőnök és plébános.
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Nemcsak kolostorokról, hanem kiemelkedő személyekről is kell beszélnünk. Gyöngyösi Gergely általános perjel, azaz a rend legfőbb elöljárója volt, Hadnagy Bálint Remete Szent Pál ereklyéinek átvitelét írta meg. Az ereklyék Egyiptomból átkerültek Velencébe, Nagy Lajos királyunk egy győztes csata után megkapta ezek egy részét, és átadta a
pálosoknak, akik a budaszentlőrinci kolostorukban őrizték, ami azért volt fontos, mert
a későbbiekben búcsújáróhely alakult itt ki, a gyermekek megáldásának hagyománya
ott alakult ki, Remete Szent Pál közbenjárására is gyógyultak meg gyermekek, ahogy
Szent Balázs püspök közbenjárására is. Nagyon sok csoda, csodás gyógyulás történt
itt. Csanádi Albert költő, hitszónok volt, Báthory László szintén a budaszentlőrinci
kolostor tagja volt, és az elöljárójától kapott engedély után kivonult remeteségbe, ahol
összegyűjtötte a már elkészült magyar Biblia-fordításokat és kiegészítette. Az első magyarnyelvű Szentírás-fordítást ő készítette el, illetve állította helyre.
Ezen a helyen nem kell bemutatnom Fráter Györgyöt, akit Alvinczen gyilkoltak
meg. Az élete végén már nagyon belefáradt abba a sok politikai kötéltáncba, ami jellemezte a működését, talán ez okozta a vesztét, imádság közben ölték meg.
A török pusztítása után – tragikus pusztulás volt, de ne a törököket szidjuk ezért
elsősorban, mert a magyarok akkor sem tudtak összefogni –, amelynek a pálos kolostorok többsége is áldozatul esett, próbálkoztak olyan kolostorokba visszamenni,
amelyek mégis megmaradtak. A budaszentlőrinci is ilyen volt, és Sajólád is, ahová
vissza tudtak menni. Ekkorra valamennyire átformálódott a pálosok élete. Úgy tartjuk, hogy a pálosok mindig azzal foglalkoztak, ami a nemzetnek éppen szükséges
volt. Megőrizték lelkületüket, a remeteséghez való ragaszkodásukat, de amit az adott
helyzet kívánt, aszerint cselekedtek. Lelkipásztori munkát végeztek, és a barokk korban kiemelkedő volt az irodalmi munkásságuk is. Ekkor alkotott Virág Benedek,
Ányos Pál és Verseghy Ferenc is, mind pálos szerzetesek. Iskoláink is nyíltak ezekben
az időkben, Sátoraljaújhelyen, Pápán is, ahol kifejezetten a magyar nyelv oktatására
helyezték a hangsúlyt, és több iskolát átvettünk a jezsuitáktól, például a székesfehérvári is pálos iskola volt.
A pálos könyvtárban irodalmi kör és a Magyar Hazafiúi Társaság alakult meg. A
Magyar Tudományos Akadémia előfutára volt ez utóbbi, ahová olyan férfiakat hívtak
meg, akik a tudományos életnek jeles képviselői voltak, és időközönként itt találkoztak. Ez szép kezdeményezés volt, de az 1786-os feloszlatás ezt is megszüntette.
II. József már korábban elküldte őket a budapesti kolostorból, ahol most a Központi Szeminárium működik, és a mellette álló Egyetemi-templom is pálos templom
volt. Átköltöztette őket onnan 1785-ben a Váci utcába, a most az Angolkisasszonyok
templomába és kolostorába, ami abban az időben domonkos kolostor volt. 1786-ban
oszlatta fel teljes egészében a közösséget.
Az eltörlésről szóló határozatot 1786. február 7-én írták alá és március 20-án hajtották végre. Ennek az időszaknak egyetlen előnye csak annyi volt, hogy pontos leltárt
készítettek. Azt, hogy mi tartozott a pálosokhoz, hány szerzetes élt az egyes kolostorokban, ma is pontosan tudjuk. Egy drasztikus, tragikus feloszlatás volt, 313 pálos
szerzetesnek kellett elhagynia a rendet. Szoktam mondani, milyen jó lenne, ha ennyien
Egyház és történelem
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lennénk és sok helyre mehetnének a pálosok, lenne újra iskolánk, mert 313 pálossal ezt
meg lehetne csinálni, huszoneggyel nem olyan egyszerű…
A pécsi Líceum temploma, a feloszlatás idején nagyon fontos hely volt, az itt élő
pálosokat Püspökszentlászlóra vitte Eszterházy püspök, aki pálos szerzetes volt, ő itt
püspöki nyaralót épített, de nem annak használta, hanem az elküldött pálosoknak
szánta, még ma is lehet látni a kiépített cellarendszert. A pálos rendtörténészek pontosan leírták a feloszlatás történetét, fájdalmát, keserűségét.
Voltak visszatelepítési próbálkozások. Ezek felülről jött kezdeményezések voltak.
Scitovszky érsek volt az első, aki szerette volna a pálosokat visszatelepíteni. Hivatások
hiányában ez nem sikerült. A második kísérlet 1902-ben volt, Vaszary Kolos hercegprímás volt a kezdeményező, de a közösségünk most sem tudott megtelepedni és
megerősödni. A harmadik próbálkozás pedig Zichy Gyula pécsi püspöktől eredt, aki
később kalocsai érsek lett. Meg is vásárolt egy területet egy szép szőlővel, présházzal
a letelepülő pálosoknak, akik közül Bodó Gellért atya az elöljárói engedélye nélkül
megszökött a chestochowai kolostorból, többekkel hazajöttek, de abban az időben
sem voltak új hivatások, valahogy kiveszett az emberek tudatából, hogy a pálosok az
egyetlen magyar alapítású szerzetesrend.
Alulról kellett elindulnia egy új kezdeményezésnek, hogy aztán sikeresen visszatelepüljenek a pálosok, ez 1934 májusában történt, ekkor érkeztek meg Lengyelországból
nagy ünnepélyességgel Budára, a Sziklatemplomba. Ekkor hihetetlen nagy elvárások
voltak velük szemben, visszajöttek tizenhatan, mint ahogy annakidején is 16-an mentek ki Chestochowába, persze közülük nem maradt itt mindenki. Nehéz volt azoknak
a lengyeleknek, akik idejöttek, mert először meg kellett tanulniuk magyarul. Jöttek
novíciusok is sokan, velük is foglalkozni kellett. Számos meghívást kaptak, és a kezdetekben szükségük volt a ferencesek és egyházmegyés papok segítségére is. Így, szép
lassan indult el a rend a fejlődés útján és nagyon bölcs döntéssel megvárták, amíg
megerősödnek, a szerzetesi életre, a remete lelkületre összpontosítottak, hogy kineveljenek egy olyan generációt, amelyik a szerzetesi élet szabályait megtartva megtartják a
hitüket és a magyarságukat is.
Hiába mondták sokan, hogy nem jól teszik, hogy nem használják ki a lehetőségeket, beigazolódott, hogy azért tudtak később helytállni a nehéz időszakban, mert
nem szóródott szét a közösség a meghívások és kihívások elfogadásával, nem ezeknek
akartak megfelelni, arra törekedtek, hogy egy Isten-kapcsolat, és a belső lelkiélet erősödjön meg.
A pécsi kolostorunkba 1934-ben mentek a pálosok, utána kezdték el építeni a templomot is, kiépítették a Jakab-hegyi régi kolostor mellett az újat, ahová egy kis remeteséget és újoncházat is szerettek volna építeni. Bauxitbetonból van a pécsi pálos
templom, de még mindig nem omlott össze…
Az Alföldre, Pálosszentkútra 1940-ben mentek a pálosok, itt egy érdekes búcsújáróhely volt, ahol nem volt pap, Kiskunfélegyházáról jártak ki a papok misézni. Jó
volt, hogy a pálosok odaköltöztek, mert a tanyavilág lelkipásztori munkáját megszervezték. Itt is felépítették a kolostort, ami még most is megvan, de mi építettünk
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ide egy másikat is. Ez a hely összepasszolt a pálos lelkiséggel, a tanyákon a csendet és
a visszavonultságot megélhették, ugyanakkor a lelkipásztori munkában, a plébánia
szervezésében aktívan részt vehettek. Búcsúsok és zarándokok jöttek oda, és mind
a mai napig ezek a legfontosabb tevékenységei a szerzeteseknek. Nagyon sok fizikai
munkát kellett elvégezni, ebben a kolostorunkban most is vannak jószágok, disznótól
kezdve a bárányig sok minden, hatalmas nagy erdőink vannak, ezeket gondoznunk
kell. Próbáljuk a pálos élet szegmenséből ezt a részt
is megélni. A gyerekekkel és az ott élő közösséggel jó
a kapcsolatunk.
Az 1934-től ’50-ig tartó időszak nagyon szép és lendületes volt, Pálosszentkúton egyszerű kis kolostorban éltek a pálosok. Vezér Ferenc atya nevét külön
is meg kell említenem. Őt 1951-ben felakasztották,
azzal a váddal, hogy orosz katonákat gyilkolt meg.
Harminc orosz katona meggyilkolásával gyanúsították. Ez nem volt igaz, mindössze annyi történt,
hogy szervezett egy polgárőrséget a kóbor orosz katonákkal szemben a világháború végén. Egyszer ezek
a polgárőrök valóban megöltek egy orosz katonát,
aki részegen garázdálkodott egy tanyán, elásták, de
ott a búza sokkal jobban nőtt, a gazda ezt észrevette,
megnézte, miért, megtalálta a holttestet és rögtön jelentette az ávón. Ebből elindult egy nagy koncepciós Vezér Ferenc atya
per, amelynek a végén kivégezték Vezér atyát. Kihallgattak nyolc pálosszentkúti parasztembert, azt ígérték nekik, hogy a vallomásuk után
hazaengedik őket. Nem akartak vallani, de összeverték őket, ezután az ő vallomásuk
alapján egy újabb pert indítottak, ami után ezeket az embereket is felakasztották.
Bolyos Ákos atya volt az én novíciusmesterem is, ő volt az egyik pálos, aki a legtöbb
börtönbüntetést kapta. Egy nagyon kényes és fontos dologra szeretném felhívni a figyelmet a pálos rend történetével kapcsolatban. A pálosok azok, akik arányaiban a legtöbbet szenvedtek börtönbüntetéssel. Azok, akik a börtönből kikerülve újra elindulhattak 1989/90-ben, ők vetették meg a pálos rend jelenlegi alapjait az újrainduláskor.
Akik a rend történetével foglalkoznak, többen is azt mondják, hogy ez nem az igazi
pálos rend, ez egy lengyel rend. Aki ezt mondja, csak azt szeretném megkérdezni, ha
ezek a pálos szerzetesek, akik között van vértanú, akik közül többen 4–6 évet ültek
börtönben, ilyen sokat szenvedtek a hazáért, a magyar nemzetért, utána nem működhettek Magyarországon, legfeljebb sekrestyésként, vagy kántorként húsz-harminc
éven keresztül, vagy más fizikai munkát végeztek, és csak titokban, egy oldalkápolnában miséztek, ezek az emberek nem magyarok? Az ősi pálos rend egy nagyon szép
mese. Ezek a történészek nem beszélnek se Bolyos Ákosról, se Gyéresi Ágostonról,
senkiről, pedig ők a szenvedésükkel tettek tanúbizonyságot arról, kicsodák. Végre
1989-ben újra indulhatott a rend, és egy olyan atyát választottak az ’50 előtt kolostorEgyház és történelem
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ban élő, majd börtönben szenvedő pálosok a rend élére, akit úgy hívtak, hogy Máthé
Tibor Péter, aki a II. világháborúban lovas tüzér volt, Nagyváradon a hadapródiskolában tanult, utána, amikor leszerelt, belépett a pálos rendbe, több évig élhetett még
kolostorban, és azért nem került börtönbe, mert elment egy bányába, ahol évekig dolgozott, majd egyházmegyés papként működött eldugott falvakban. Őt választották
ki, legyen a rend ügyvivője, egy ízig-vérig magyar ember. Aki ezek után azt mondja,
hogy ezek lengyel pálosok, az nem tudja mit beszél.
De miből indult el ez a vélekedés? Amikor megszüntették a rendünket, volt két
szerzetes, Arató László Botond és Bolvári Pál atya, akik elhatározták, hogy valamilyen formában megszervezik a pálos rend továbbélését. Nagyon ügyes volt Pál atya,
mert miután a cserkészet sem működhetett, ők indián törzseket szerveztek a gyerekekből, ez nem volt megtiltva. Ebből indult el egy kis csapat, akik megismerték
a pálos rend történetét. Mindkét atyát sokat zaklatták, Pál atyát le is csukták, mert
illegálisan akarta elhagyni az országot. Látta, hogy el kell hagynia az országot, mert
itt nem működhet tovább. Ugyanígy volt Botond atyával is, de ő fiatalabb volt, és
őt a püspöke laicizáltatta, Rómától megkapta az engedélyt, így itt maradt és világiként, keresztény családban, sok gyermeket nevelve élt tovább.
Valakit aztán kijelöltek az egyházmegyében, kispapként élő emberek közül,
aki később pap lett – ő volt Árva Vince –, és ő volt, aki a hatvanas években,
már a szemináriumban összegyűjtögette azokat a buzgó fiatalokat, akik egyházmegyés papként lettek felszentelve,
de titokban pálosok lettek, ideiglenes,
majd örökfogadalmat tettek. Ők nyilván nem részesülhettek szerzetesi kiképzésben, még Vince atya sem, mert nem
volt kolostor. Volt tehát az ’50 előtti generáció, akik annakidején kolostorban
éltek, és voltak a későbbiek, akik nem
élhettek, mert nem is volt rá lehetőségük. Ráadásul ez a két közösség nem Árva Vince atya
is találkozott a politikai helyzet miatt.
Időnként persze csak találkozgattak, nagyon rövid időre. Az idősebb pálosoknak
nagyon hányatott volt az életük, sokan voltak börtönben, és bár például Bolyos
Ákos atya szeretett volna legalább Lengyelországba kikerülni, hogy ott kolostorban élhessen, de a lengyel állam nem engedte be, pont mert büntetett előéletű
volt. Mások kimenekültek külföldre, de még közöttük is volt olyan, akit ott gyilkoltak meg. Ilyen volt Vincze Tihamér, akit Svájcban megmérgeztek, és Csellár
Jenő atya, aki az Egyesült Államokban a mai napig tisztázatlan körülmények között, autóbalesetben halt meg.
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A többiek, akik életben maradtak, s ki így, ki úgy folytathatta az életét, s jutottak
el 1989-ig, amikor újraindulhattak a szerzetes közösségek. A generális atya kijelölte
Máthé Péter atyát a magyar pálosok élére, mert az volt a legfontosabb, hogy elinduljon a szerzetesi élet. Ezen Árva Vince atya megsértődött, aki valóban sokat tett a
Sziklatemplom felújításáért, de nemcsak ő, hanem sokan mások is a többiek közül.
Márianosztra templomának a felújításáért is sokat tett, de nemcsak ő, hanem azok a
plébánosok is, akik pálosok voltak, és sokat invesztáltak bele, hogy a stallumok, és
más szükséges dolgok is elkészülhessenek.
Sajnos egy bizonyos csoport elragadta Vince atyát, és csak róla beszéltek, és egyszemélyes pálosságot próbáltak mindenki elé tálalni. Vince atyából egy olyan mártírt
próbáltak formálni, csak azért, hogy szembeállítsák valamivel. Amikor tartományfőnök lettem, felkerestem Vince atyát és sokat beszélgettünk. Akkor már eléggé beteg
volt, idősebb is volt, és éreztem, hogy nem minden tőle származik, amit elmondott,
csak rá lett kényszerítve, és odaállították valamiféle sámánként egy újfajta szemléletnek a képviselőjeként. Emellett szó sem esett a többiekről, és csak azt hajtogatják,
hogy ez egy lengyel kusztódia, ezek nem magyarok. Aki ezt mondja, nem tudom,
milyen jogon teszi, hiszen a többiek között is a magyar nemzetért nagyon sokat szenvedett emberek voltak.
Vince atya 2008 decemberében halt meg és a második generációs pálosok közül,
akiknek egyik képviselője volt, még Tölgyes Tibor atyát, Udvarnoki Istvánt, Temesvári Benedek Károlyt, Imre János Csanád atyát kell megemlíteni, illetve Ács Istvánt,
aki egri segédpüspök lett, és előtte Füzéren volt plébános.
Mi a jövő? Mindannyiunk számára rejtve van. Mi így szoktunk imádkozni minden
nap a kolostorainkban: Mindenható örök Isten, mindenekfelett akarunk szeretni, Téged
akarunk szolgálni minden embertársunkban. Hálát adunk az elmúlt évszázadok szenvedéseiért, üldözéseiért és névtelen áldozataiért, melyeket kegyesen fogadtál szent őseinktől a
lelkekért. Köszönjük, hogy korunkban bennünket választottál ki tanúságtételre, s kérünk,
növeld minden áldozatra kész választottaid fehér seregét, Amen.
(A Fráter György Katolikus Gimnáziumban
június 10-én elhangzott előadás szerkesztett változata)

Egyház és történelem
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Keresztény örökség – a keleti egyház hagyatéka
A közeljövőben két görög katolikus kiadvány, két könyv lát napvilágot
Miskolcon. Mindkettő korábbiak folytatása. Az egyik dr. Szarka János
diósgyőri parókus munkája, folytatva egyháztörténelmi kutatásait. „A
rotunda öröksége” címmel 2007-ben jelent meg a görög rítus középkori jelenlétét bemutató műve. Nemsokára kézbe vehetjük ugyanezzel a címmel a második kötetet. A másik folytatás a Görög Katolikus
Egyetemi Lelkészség kiadványa lesz. „Görög katolikus egyházi év”
címmel jelent meg a bazilita szerzetes, Julian J. Katrij liturgiatörténeti
munkájának angol nyelvből fordítása 2008-ban. Az állandó és változó
ünnepek történetének bemutatását a fordító (Papp András egyetemi
lelkész) a magyar görög katolikus gyakorlatot, szokásokat leíró jegyzetekkel egészítette ki. Katrij atya másik könyvé-nek fordítása áll megjelenés előtt a fenti címmel ugyancsak Papp András munkájaként. Ez a
mű az ősegyház, az első három évszázad keresztényeinek életét mutatja
be, azokat az alapokat, melyeket megtaláljuk mai liturgikus életünkben is. Ízelítőként két fejezetet lehet olvasni ez utóbbiból.

A KERESZTVETÉS TÖRTÉNELMI FEJLŐDÉSE
A leggyakoribb és legszentebb jel, amelyet a szertartásokon és saját imáink alkalmával magunkra rajzolunk, a kereszt jele. Ezzel jelöljük és szenteljük meg magunkat.
Ezt helyezzük a templomtornyokra, kupolákra, s megtalálható a templomi ruhákon,
könyveken, eszközökön és a sírköveken.
A keresztvetésnek hosszú története van. Az idők folyamán számos változáson ment
keresztül. Történelmi fejlődése három időszakot ível át: a) az egy ujjal, b) majd két
ujjal, c) s végül három ujjal végzett keresztvetést.
1. Keresztvetés egy ujjal
a) A keresztvetés egy ősi jel
A kereszt jele magunkra rajzolásának a szokása az apostoli időkből származik. A keresztény szerző, Tertullianus (+225 k.) írja: „Minden munkánk kezdetén és végeztével,
amikor bemegyünk a házba vagy kijövünk onnan, amikor öltözködünk, vagy idegenbe menni készülünk, a fürdőben, az asztalnál, fénygyújtáskor, mikor lefekszünk vagy
leülünk pihenni, sőt bárminemű dolgunk alkalmával keresztet rajzolunk a homlokunkra.” Nagy Szent Bazil az apostoli hagyományra vezeti vissza keresztvetésünket.
Aranyszájú Szent János ugyancsak ír erről a keresztény gyakorlatról: „A győzelem

 54 

Miskolci Keresztény Szemle

•

2010/4. (24. szám)

jelét mindenütt látjuk. Mély buzgalommal ábrázoljuk a templomokban, házfalakon,
ajtókon, a homlokunkon és gondolatainkba véssük.”
b) Keresztvetés az őskeresztényeknél
Hogyan vetettek keresztet az első keresztények? Kicsit másként, mint ahogyan azt
mi tesszük. Csak a homlokukra rajzoltak keresztet és csak egy ujjal, mégpedig a mutatóujjukkal. Először a függőleges vonallal jelölték a homlokot, majd a vízszintessel
keresztezték. Az első századok szentatyái és írói egészen Damaszkuszi Szent Jánossal
bezárólag határozottan állították a kereszt homlokra rajzolását. Aranyszájú Szent János említette, hogy egykor az egész arcot kereszttel jelölték, azaz a függőleges vonalat
a homloktól az orrig, a vízszintest pedig a homlokon, vagy a szemek előtt húzták,
esetleg még lejjebb. Sőt, egy sajátos kifejezést is használt: „arckeresztet rajzolni”. Az
egy ujjal végzett keresztvetésre vonatkozólag mondja: „Amikor a kereszt jelét rajzolod,
gondolj teljes jelentésére… Nem csak az ujjal, hanem lélekből fakadóan és teljes hittel
kell végezni.” Ciprusi Szent Epifániosz, Szent Jeromos, Küroszi Szent Theodorétosz,
Dialogosz Szent Gergely, Krétai Szent András, a történész Szozomen az egy ujjal
végzett keresztvetésről szólnak. Jeruzsálemi Szent Cirill ujjakkal jelölt keresztet említ: „Ne szégyelld megvallani a Megfeszítettet és az ujjakkal bátran keresztet jelölni a
homlokra és mindenre.”
A homlokra rajzolt kereszt a keresztények egy Istenbe vetett hitét jelképezte a pogányok sokistenhitével szemben.
c) Keresztvetés a későbbi évszázadokban
A keresztények egy ujjal végzett keresztvetésének a szokása csaknem az első hét
évszázadon át tartott, időközben fokozatosan bevezetésre került a két ujjal végzett
gyakorlat. A 787-es Niceai Zsinat (VII. egyetemes) aktái említették a mutatóujjal a
homlokra rajzolt kereszttel megjelölést. Krétai Szent András (+740) ugyancsak szólt
erről. Sztudita Szent Tivadar (+826) pedig arról számolt be, hogy az ő idejében a
keresztvetés egy ujjal történt, néha viszont több ujjal. Egyik epigrammájában írja
a keresztről: „Mindaz, aki magára rajzolja jelemet, mindegy, ha csak egy ujjal teszi,
azonnal elűzi az ördögöt.” Szerbiában egészen a XV. századig megmaradt az egy ujjal
végzett kereszttel megjelölés szokása.
A latin egyházban a keresztvetés mellett a mai napig megőrizték a szentmisében az
evangélium olvasása előtt a kereszt egy ujjal rajzolását a homlokra, ajakra és a mellre.
2. Keresztvetés két ujjal
A két ujjal végzett keresztvetés a monofizita eretnekség idején keletkezett. Ez a
tévtanítás tagadta Krisztus két, isteni és emberi természetét és a Krisztusban meglevő
csakis egy természetet tanította. A Kalkedoni Zsinat (451) ezt elítélte. A monofiziták
szemében az egy ujjal végzett keresztvetés a Krisztus egy természetébe vetett hit jelképévé vált. Az igaz hit követői azonban két ujjal kezdték a kereszt jelét magukra rajEgyház és történelem
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zolni, mégpedig a homlokukon és a mellükön a mutató és középső ujjal, így fejezték
ki Krisztus két természetébe vetett hitüket. Ez a gyakorlat fokozatosan általánossá
vált a görögöknél és meg is maradt a XI. század első feléig. Szent Péter, Damaszkusz
püspöke (+750) ezt így összegezte: „…mert a két ujj és egy kéz a keresztre feszített
Krisztus jelképe, akiben két természet egyesült”.
3. Keresztvetés három ujjal
Nehéz megállapítani, mikor lett három ujjal végzett keresztvetés a kettőből, ez
ugyanis egy nagyon lassú, évszázadokon át tartó folyamat volt. Dokumentumok a
IX. századtól kezdve szólnak világosan a három ujjal végzett keresztvetésről. Görögországban a XIII. században vált általános gyakorlattá. Valószínű, hogy a kettőről a
három ujjra váltás oka a Szentháromság jelölésének a vágya volt. Nyugaton IV. Leó
pápa (+855) szólt a három ujjal végzett keresztvetésről. A XIII. században Ince pápa
rendelte el a három ujjal végzendő keresztvetést, a homloktól a mellig és a jobb válltól
a balig. Később nyitott tenyeret használtak, s az irány is megváltozott, balról jobbra.
Az öt ujj Krisztus öt sebét jelezte.
a) Hogyan vetünk mi keresztet?
Bal kezünket a mellünkre helyezzük. Jobb kezünk első három ujját, a hüvelyk, mutató és középső ujjunkat egybeillesztjük, a gyűrűs és kisujjunkat pedig a tenyerünkbe
visszahajtjuk. Az első három ujjunkat a homlokunkhoz emeljük, majd a mellünk alá
visszük, azután a jobb és végül a bal vállunkat érintjük meg ezt mondva. „Az Atyának
és Fiúnak és Szentléleknek nevében. Amen.”
b) A három ujjal végzett keresztvetés jelképrendszere
Keresztvetésünkkel kifejezzük hitünket mindabban, amit Krisztus tanított és értünk tett.
Három ujjunk egybeillesztésével a Szentháromságba vetett hitünket mutatjuk. A
tenyerünkbe hajtott két ujjunkkal a földre szállt Isten Fiába, istenségét el nem törlő
emberségébe, azaz a benne egyesült mindkét, isteni és emberi természetébe vetett
hitünket fejezzük ki.
A homlok, mell és vállak érintése azon hitünk kifejezése, hogy a Szentháromságban
egy Isten megszentelte értelmünket, érzéseinket, vágyainkat és cselekedeteinket. Végül keresztvetésünkkel azt is kifejezzük, hogy Isten megszentelte lelkünket és kereszthalálával megváltott minket.
Megérintjük a homlokunkat, mellünket és mindkét vállunkat, mert a homlok az értelmünk helye, a mell a szívet jelölve az érzéseinket, vágyainkat és szeretetünket jelképezi, a
vállak pedig az erőt jelentik. A keresztvetéssel így megszenteljük testünk főbb részeit.
Ez a keresztvetés jelképrendszere, akár egy ujjal, kettővel vagy hárommal végezzük
is. Ez a szent mozdulat hitünk látható jele. Hitünk alapigazságait tartalmazza önmagában. Megváltásunk és üdvösségünk jelképe.
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Az ősegyház és a népnyelv
Jézus Krisztus mennybemenetele előtt megparancsolta apostolainak és tanítványainak az evangélium hirdetését minden népnek: „Menjetek el az egész világra, és
hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek.” (Mk 16,15) Az apostolok és
tanítványaik szétszóródtak az összes nemzethez és buzgón hirdették Isten szavát. Természetszerűleg adódik a következő kérdés: Milyen nyelven tanítottak?
Abban az időben a hatalmas Római Birodalomban két nyelven beszéltek: görögül
és latinul. Minden római szabad polgár tudott görögül, amely a filozófusok és költők
nyelve volt, míg a köznép az állam nyelvén, latinul beszélt. Palesztinában, mely a
Római Birodalomhoz tartozott, a zsidók arámul, a népnyelven beszéltek, tehát Jézus
és apostolai is.
Az első három évszázadban csaknem végig úgy a Keleti, mint a Nyugati Egyház liturgikus nyelve a görög volt, mivel ezt mindenki értette. A III. század kezdetén lassan liturgikus használatba került a latin, s végül a IV. században felváltotta a görög nyelvet.
Az egyház kezdettől fogva tiszteletben tartotta a népnyelveket, hiszen értelmetlen
lett volna olyan nyelven hirdetni az evangéliumot, amelyet senki nem ismer. Az első
évszázadok számos tanúja bizonyítja az anyanyelv, illetve népnyelv használatát az ősegyházban. Most a legfontosabb bizonyítékokat mutatjuk be.
1. Az első keresztény írók
Az író Órigenész (†254 k.) megerősíti: „A szertartásokon a görögök a görög nyelvet, a rómaiak a latin nyelvet használják. Mindegyikük a saját nyelvén imádkozik és ahogyan tudják, magasztalják Istent. S az Úr mindegyik nyelv imáját meghallgatja.”
Szent Jeromos (†420) leírva a tiszteletreméltó Paula temetését, aki nők részére alapított kolostort Palesztinában, megjegyezte, hogy a temetésen résztvevők görög, latin és
szír nyelven énekeltek zsoltárokat, a jelenlevők ugyanis ezeken a nyelveken beszéltek.
Caesarius, a franciaországi Arles püspöke (†543) elrendelte, hogy a zsoltárokat és himnuszokat a beszélt nyelvnek megfelelően görög, vagy latin nyelven énekeljék.
2. A hívek részvétele a zsoltározásban és imádságokban
Régen mindenki, a gyermekek is részt vettek a templomi szertartásokon. Ez a tény
azt igazolja, hogy olyan nyelven végezték ezeket a szertartásokat, amelyet a gyermekek is megértettek. A IV. századi Apostoli Konstitúciók ugyanezt bizonyítja: „Valahányszor a diakónus a népet válaszra szólítja fel, azt mondják, ’Uram irgalmazz!’, s
ugyanúgy a gyermekek is.” Nagy Szent Bazil (†379) a zsoltárok felváltva éneklésére
utasította az embereket. A gyermekek éneklésbe bekapcsolásának lelki és pedagógiai
értékéről mondja: „A kisgyermekek lelke, vagy általában azoké, akik még lelkileg nem
érettek, ténylegesen nevelődnek a zsoltárok harmonikus dallamai által, még ha úgy
tűnik is, hogy csupán énekelnek.”
Egyház és történelem
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Tiszteletreméltó Kinoviarkha Teodóziosz (†529), akinek palesztinai kolostorában
közel 700 különböző nemzetiségű szerzetes élt, előírta, hogy a szent szolgálatokat
görög, grúz és örmény nyelven végezzék.
3. A szentatyák mindig arra szólították fel a híveket, hogy figyelmesen hallgassanak, olvassanak és imádkozzanak
A szentatyák nem buzdították volna az embereket a figyelmes hallgatásra, olvasásra és imádkozásra, ha a nép nem értette volna a prédikációkat, a Szentírást vagy az
imákat. Nagy Szent Bazil rövidebben kifejtett szabályaiban írja: „Mikor ugyanis az
imádságok szövege érthetetlen azok számára, akik jelen vannak, az imádkozónak a
megértése gyümölcstelen, mivel senkin nem segít. Ha azonban a jelenlevők megértik
az imádságot, az imádkozó segítségükre van, mivel az nekik gyümölcsként hasznukra
válik.” (SR 278)
A szentatyák beszédeikben igen gyakran hivatkoztak úgy az Egyház imádságaira és a
felolvasott evangéliumra, mint amelyeket a hívek maradéktalanul megértettek.
4. A Biblia fordításai különböző nyelveken
Voltak vidékek, ahol a hívek különféle nyelveken beszéltek. Szíria és Palesztina
egyházaiban például egyesek csak a szír nyelvet ismerték, mások pedig csak a görögöt. Az afrikai egyházakban voltak, akik csak a latint beszélték, mások pedig csak
a púnt. Emiatt fáradozott nagyon sokat az ősegyház a Biblia különböző nyelvekre
fordításán. Amikor egy nép elfogadta a kereszténységet, a Szentírást azonnal lefordították a nyelvükre. A különböző helyi egyházaknak erre a célra megvoltak a saját
fordítóik, akiknek a feladata volt a Biblia más nyelvekre lefordítása. Aranyszájú Szent
János mondja erről: „A szírek, egyiptomiak, perzsák, etiópok és sok más nemzet mint
műveletlen nép, nagy bölcsességet tanultak, amikor a saját nyelvükre lefordították a
nekik adott tanítást.”
Az Antiochia melletti Kürosz püspöke, Theodorétosz (†457) ezeket a szavakat
intézte a pogányokhoz: „Világosan megmutatjuk nektek az apostolok és próféták
tanításának az erejét és hatalmát, a nap alatti összes ország ugyanis telve van ezzel
a tanítással. A héber nyelvet nem csak görögre fordították le, hanem a rómaiak,
egyiptomiak, perzsák, indiaiak, örmények, szkíták és szarmaták nyelvére is, vagyis a
nemzetek által ma beszélt összes nyelvre.” Szent Ágoston, Jeromos és mások ugyancsak megerősítették ezt a tényt. A történetíró Szókratész (†440) és Szozomen (†447
k.) lejegyezték, hogy Wulfila, a gótok püspöke (†383 k.) elkészítette a gót ábécét és
gót nyelvre lefordította a Bibliát. Szent Cirill, a szlávok apostola (†869) szláv nyelvre
fordította a Szentírást.
5. A Szentírást mindenki olvasta
Általánosan az volt a szokás az ősegyházban, hogy az anyanyelvre lefordított Bibliát
a templomban egy olyan alkalmas helyre tették, ahol mindenki olvashatta a szertartások előtt, illetve után. Paulinusz, az itáliai Nola püspöke (†431) egy külön feliratot
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helyezett el a sekrestyében, amely a templomban mindenkit a Biblia olvasására bíztatott. A történész Euszébiosz (†340) írja, hogy Nagy Konstantin császár szokása az
volt, hogy a templomban vagy a hívekkel együtt imádkozott, vagy a Bibliát olvasta
és elmélkedett. Azt óhajtva, hogy minél több ember olvassa a Bibliát, arra utasította
Euszébioszt, hogy Konstantinápoly templomai használatára ötven Szentírás másolatot készítsenek.
A korai időkben a keresztények örömmel vették azt a gyakori kiváltságot, hogy
otthon olvashassák a Bibliát a család épülésére és a templomi szertartásokra jobb felkészülés céljából. Senki nem vonta meg a hívektől ezt a jogot, kivéve csupán azokat
a zsarnokokat, akik az üldözések idején halálbüntetés terhe alatt elrendelték az összes
vallásos könyv elégetését.
C. Baronius egyháztörténész (†1607) legjelentősebb művében (Annales ecclesiastici)
megidézte számos vértanú és vértanúnő példáját, akik bevallották a bíróságnak, hogy
otthonukban Bibliát tartanak. Például Agapé és Eiréné vértanúságának aktájában a
bíró Eirénét kérdezte: „Ki buzdított arra, hogy ezeket a keresztény iratokat és a Bibliát mind a mai napig megőrizd?” Eiréné ezt válaszolta: „A mindenható Isten, aki azt
mondta, hogy őt mindhalálig kell szeretni. Ezért nem merészeltük kiszolgáltatni ezeket, hanem vállaltuk az elevenen megégetést vagy bármit, ami megtörténhet velünk,
semmint kiadjuk azokat.”
A szent egyházatyák, különösen Aranyszájú Szent János nagyon gyakran buzdították a híveket a Szentírás olvasására és az azon elmélkedésre.
6. A Bibliát olvasták a gyermekek és katekumenek is
Nemcsak a felnőttek, hanem a gyermekek is olvashatták a Bibliát az ősegyházban. A hitjelöltek (katekumenek) is jelen lehettek a Szent Liturgia meghatározott
részén, hogy hallják a Szentírás olvasmányait és a tanítást, mely ezek magyarázata
volt. Nüsszai Szent Gergely, Nagy Szent Bazil testvére írta le, hogy nővére, Makrina
gyermekkorától a Szentírásból táplálkozott. Különösen szerette a Zsoltárok könyvét
és soha nem vált meg tőle. Nagy Szent Bazil mondja magáról: „Keresztény szüleim
gyermekkoromtól oktattak és tőlük tanultam a Bibliát, mely az igazság ismeretét
adta meg.”
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Az aradi Golgota
Van mire emlékeznünk népünk történelméből ősszel is... Októberre két nagy
évforduló is jutott: 6-a és 23-a… Az aradi vértanúk előtt most egy összeállítással
tisztelgünk.

Az aradi minoriták
Az aradi minorita kolostor ebédlőjében található egy festmény, amely
1849. október 6-a szomorú, szívbemarkoló történéseinek egy részét jeleníti
meg. Az aradi vár közelében felállított kilenc bitófával szemben állnak a
halálra ítélt tábornokok,
akiket fegyveres katonák
őriznek. Az elítélt szabadságharcosok mellett fekete
csuhában, fehér karingben imádkoznak a minorita atyák. Ők voltak azok, Thorma János: Aradi vértanúk (részlet)
akik a tábornokok mellett
voltak életük utolsó óráiban, hogy rajtuk keresztül tegyék le Isten elé gyengeségeiket,
tévedéseiket, botlásaikat a szentgyónásban, bízva Isten irgalmában. Nekik mondták
el azokat a gondolatokat, amelyeket szerettek volna ebben a földi valóságban emberekkel megosztani. Ebben a megközelítésben az aradi vértanúk és az aradi minoriták
összetartoznak. Úgy is fogalmazhatok, hogy néhány óra alatt barátságok jöttek létre
az aradi vár börtönében gyónók és gyóntatópapok, foglyok és szabadok, halálba indulók és az őket imáikkal kísérő szerzetesek között.
Mi történt 1849. október 5-én és 6-án?
Az aradi minorita rendház elöljárójánál délelőtt fél tízkor jelentkezett egy katona,
aki a várparancsnok üzenetét hozva elmondta, hogy a haditörvényszék által halálra
ítélt tábornokok mellé kérnek kilenc gyóntatópapot. A kolostori elnök négy atyát tudott felszabadítani erre a szolgálatra, mivel a többiek valamilyen más feladattal voltak

 60 

Miskolci Keresztény Szemle

•

2010/4. (24. szám)

megbízva. Délelőtt tíz órakor az aradi várba érkezett P. Pléva Balázs, P. Vinkler Bruno,
P. Bardócz Sándor és P. Sujánszky György Euszták atya. A halálra ítélt tábornokok
már várták a szerzeteseket, akik hosszú órákon keresztül tartó barátságos beszélgetés
közben felkészítették őket a Teremtővel való találkozásra. Miután az atyák délután öt
óra körül elköszöntek az elítélt szabadságharcosoktól, Howiger tábornok, az aradi vár
parancsnoka várt rájuk, s visszarendelte őket hajnali kettő órára. Hajnali kettő órakor
a várba visszatérő gyóntatók imádságba merülve találták az elítélteket, akik virrasztva
várták a reggelt. Újabb mély beszélgetésre került sor, melyek után a tábornokok részesültek a bűnbocsánat szentségében, s magukhoz vették az Oltáriszentséget.
Elérkezett a halálos ítéletek végrehajtásának az ideje. A minorita atyák a vesztőhelyre
kísérték a tábornokokat, s végig mellettük maradtak. Először a „golyó általi halálra”
ítélt Kiss, Schweidel, Lázár és Dessewffy tábornokot végezték ki háromnegyed hatkor.
A katonai kíséret a kötél általi halálra ítélt kilenc tábornokot, s gyóntatóikat kísérve
elindult a közelben felállított akasztófák felé. A menet körülbelül fél óra múlva ért a
vesztőhelyre, ahol újra felolvasták a halálos ítéletet, s utána rögtön elkezdték annak végrehajtását a következő sorrendben: Poeltenberg, Török, Láhner, Knézic, Nagysándor,
gróf Leiningen, Aulich, Damjanich, gróf Vécsey. A halálra ítélt katonatisztek sorban
a hóhér elé vonultak, de előbb egy kézszorítással, egy öleléssel elbúcsúztak egymástól.
Az őket kísérő és körülvevő minorita atyák sírva imádkoztak mellettük. Ekkor érdekes
dolog történt. A halálba indulók vigasztalták gyóntatóikat, s arra biztatták őket, hogy
sírás helyett imádkozzanak együtt, hiszen õk néhány perc múlva meghalnak. Nagysándor József a mellette sírdogáló Vinkler Brúnó atyához a következőképpen szólt: „Eddig
ön vígasztalt engem, s jelenleg ön sír, jobb – úgymond –, ha imádkozunk.” Damjanich
tábornok pedig így vígasztalta Sujánszky Eusztákot: „Mit sír Tisztelendő Barátom,
hiszen akit a kezében tart, az is az igazságért akasztatott fel.”
A kivégzett hősök nagyobbrészt a kivégzés helyén lettek eltemetve, de néhányukat a
családi sírboltban, másokat pedig az aradi temetőben helyeztek örök nyugalomra.
Október hetedikén hálát adva a helyreállított és visszaszerzett békéért, ünnepélyes
szentmisét mutattak be, amelyen Kosztka Tibor kolostori elnök szónokolt. Az aradi
dalárda a mise alatt gyászdalokat énekelt. A templom gyászravatalát díszítő koszorúkat kivitték a temetőbe és a vértanúk sírjára helyezték. A sírnál Vass István a Negyvennyolcas Honvédegyesület elnöke mondott beszédet.
A minorita atyák számára ezzel nem ért véget a megpróbáltatások sorozata. 1854.
szeptember 20-án csendőrség érkezett a városba. Másnap hajnalban a minorita rendház házfőnökét arra kényszerítették, hogy a kolostor összes helyiségét nyissa ki és
mutassa meg nekik. Átnézték az összes iratokat, könyveket, s átkutatták a szekrényeket. Több szerzetest titkos összeesküvésben való részvétel vádjával letartóztattak, majd
Cseh- és Morvaország börtöneibe vitték őket. Néhányan a börtönben haltak meg, a
többiek 1857-ben nyerték vissza szabadságukat.
Így váltak az aradi minorita atyák az 1848–1849-es szabadságharc részeseivé. A halálraítélt tábornokokkal való találkozásaik jelentősebb mozzanatai megmaradtak az utókor számára, hogy tanulhassunk belőlük. Bardócz Sándor, Sujánszky György Euszták
Egyház és történelem
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és Vinkler Brúnó atyák visszaemlékezéseikben írnak róluk. Mi lehet ennek az üzenete? Talán ez: minden körülmények között kitartani Isten mellett, testvéreink mellett,
s megmaradni magyarnak.
Kalna Zsolt OFMConv

Írott emlékek
A korabeli forrásokból tudjuk, hogy az elítéltek mellé az aradi minorita kolostor
négy szerzetesén kívül az óaradi görögkeleti papot, illetve Baló Béni református lelkészt rendelték ki. A görög keleti lelkész Damjamichot, Baló Béni pedig evangélikus
lelkész hiányában Dessewffy Arisztidet és gróf Leiningen-Westerburg Károlyt volt
hivatva az utolsó útra lelkileg felkészíteni.(Evangélikus lelkész azért nem volt, mert
kolerában meghalt.)
Fennmaradt Kacziány Géza lejegyzésében Baló Béni református lelkész visszaemlékezése a kivégzést megelőző időszakról. Illetve ismert az a levél is, melyet Baló írt
gróf Leiningen feleségének, lelki vigaszt nyújtva neki, és tudósít benne a férj életének
utolsó perceitől is.
Részletek a visszaemlékezésből
Délután öt óráig voltak a papok a halálra szánt áldozatoknál, ekkor azon ígérettel
távoztak, hogy még az éjjel visszatérnek. Howiger várparancsnokhoz mentek írásbeli
engedélyért, hogy szabadon bejöhessenek….
  

Éjfél után két óra tájt tértek vissza a lelkészek ismét a halálraítéltekhez, kik igen
megörültek nekik. Most már nem sok idő volt, hiszen az első kivégzéseknek már
reggel fél hatkor kellett megtörténniök, s akkorra Istennel és emberekkel le kellett
számolniok. Vallásos áhítattal gyóntak meg a katolikusok, sőt a görögkeleti Damjanich is, ki a rác papot elutasítá, és heves szavakkal hányta szemére, hogy nemzete an�nyit vétkezett a magyarság ellen, Sujánszky Euszták minoritának gyónt meg, és előtte
az utolsó órában áttért a római katolikus vallásra. Legnyugodtabb, sőt teljesen vidám
volt a református Dessewffy Arisztid, kit Baló Béni lelkész keltett föl álmából. „Tiszta
lelkiismeretem van, s az hagyott aludni” mondta a papnak derülten, s azzal felöltözött, hatalmas szőke bajuszát huszárosan kipödörte, mintha csak ünnepélyre menne.
Az öreg Aulich Horatiust olvasgatta a két gyertya fényénél, Török Ignác pedig Vauban
munkáját a várerődítésről, melynek ő oly mestere volt. Láhner este, mikor neje eltávozott tőle, elővette fuvoláját s Lammermoori Lucia híres hattyúdalát játszotta el
rajta búcsúzóul. A többi kivégzendő családjával foglalkozott, Nagysándort kivéve (ki
nőtlen ember volt, de kinek szép arája megtébolyodott a nagy csapástól); Damjanich
még a kivégzésükre Grácból hozatott hóhért is magához hívatta, s megkérte, hogy
törött lábára legyen tekintettel, és kevés kínzással ölje meg….
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Reggel fél hat órakor Urticka főporkoláb két más porkoláb kíséretében megjelent Dessewffy Arisztid, Kiss Ernő, Lázár Vilmos és Schweidel József szobájában,
s őket az udvarra kivezette, hol már a zászlóalj díszben ott állott. Az egész várőrség
talpon és fegyverben volt, a falakra felvont ágyúk mellé égő kanóccal állottak ki a
tüzérek. A nyomorult osztrákok féltek Arad város polgárságától – ezért volt e szörnyű előkészület.
A négy vezér némán szorított kezet egymással, s a szomorú menet a leeresztett várhídon a sáncok felé megkezdődött. Baló, Bardócz, Marchot és Vinkler lelkészek egy-egy
elítélt mellett haladtak. Dessewffy mély megvetéssel beszélt hangosan a „németekről”,
a többi hallgatott…
  

Bardócz minorita kivette a kivégzett Schweidel kezéből a vérével befecskendezett
kis ezüstfeszületet, hogy a tábornok fiának adja át, ki honvéd százados volt atyja ezredében, és szintén az aradi vár foglya, a négy holttest ott maradt a sáncban, a katonaság
és a papok visszatértek a várudvarra…
  

Gróf Leiningen-nének írt levélből
…A gyászos emlékű nap előtti délután három órakor látogattam meg először a
Grófot. Tudtára adatván az ítélet, lelkészt kívánt. Mentem megtört szívemnek fájdalmával. Azt hittem, nem leend elég erőm a nehéz kötelességet végeznem, de a
Grófnak vallásos fölemelkedettsége – szemeiből kisugárzott hős bátorsága –, szellemi fensége erősítőleg hatottak reám. Hetek óta hozzá belépésem volt első öröme. Írással foglalkozott, midőn beléptem; amint észrevett, hirtelen fölkelt, és férfias
erővel szorította meg kezemet, és engem – az ismeretlent – elhalmozott a szeretet
drága csókjaival. „Meg kell halnom – monda –, de mint keresztény halok meg – az
úri szent vacsorában kívánok részesülni, és lelkemet az Istennek kezeibe ajánlani.” És
imádkoztunk szent áhítattal, részesült azon szent jegyekben, mik az idvezítő Jézusra,
az igazság legdicsőbb vértanújára emlékeztetik a keresztényt. Végezvén a vallásos
szertartást, beszélgettünk családi viszonyairól. Egy volt, mi leginkább nehezítette
neki utolsó óráit: a gondolat imádott hölgyére és gyermekeire; egy volt, mi ezen
éles fájdalmat némileg tompította: hogy szívének drága kedvesei az anyagi szükség
ellen biztosítva maradnak tőle el. Az est választott el egymástól, de éjfél után három órakor viszont meglátogattam. Ágyában ledőlve ébren találtam. Kérdésemre:
„Aludt-é?” – „Egy keveset”– felelé. Felkölt – kérésemre ismét ágyára feküdt, jobb
könyökére támaszkodva, és tenyerébe fektetve fejét. Ismét beszélgettünk. Ki volt
békélve nehéz sorsával, a megdicsőülés és átszellemülés minden nyomai látszottak
rajta. „Az éjen megírtam – úgy monda – végbúcsúmat a nőmhez, és egy ismerős tisztnek
át is adtam kézbesítés végett, önt csak arra kérem, írja meg nőmnek, mi ezután történik
velem, és – monda szakadozottan – vigasztalja.” – A nagy éjszakának nehéz percei
Egyház és történelem
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elmúltak, hajnalodott kelet felől – a Gróf megmosdott. – Ama rémes oct. 6-ának
reggeli hat órája volt. Menni kellett, karján vezettem, és mentünk; a Grófon kívül
még nyolc áldozat, mind hősök voltak, s e hősök hőse, Nagyságodnak, míg élt,
büszkesége – mostan pedig mély keserve, Gr. Leiningen volt. Egy óranegyedet tartott a menet, s talán többet is; ki tudja, talán akkor Nagyságod éppen szenderegte a
bánat miatt siralmak között keresztülvirrasztott éjnek fáradalmait, és a gyermekek
a borzasztó eseményekről semmit sem tudó ártatlanság bájos álmait; mi mentünk.
Annyi hetek óta először lengette a reggeli szellő a Grófnak szőke ifjú fürtjeit; keserű,
sóvár epedéssel nézett körül a világ minden tájai felé, és mondá mély sóhajjal: „Ah,
mily kedves az Istennek szabad levegője!” – „De dicsőbb világ van túl a felhőkön”– szólék. És valóban a vallásnak ezen lélekemelő hite volt az, mi bámulatos lelkierőt adott
kiállani hősies önmegadással a legnehezebbet, mit a kérlelhetetlen sors emberre mérhet. A menet megállott. Ott voltunk a rémes helyen… Nagyságod tudja, mi történt.
Az én hősöm volt az ötödik áldozat; „Az utolsó áldás imádságát kérem”– mondá hozzám fordulva; és így ajakainak utolsó rezgése – mint a Krisztusnak – imádság volt;
s amint annak utolsó igéje ajkairól elrebbent, alig három perc alatt – mondhatni a
testnek fájdalma nélkül – már ama szebb hazából nézett alá e nyomorult földre és
ennek mászó férgeire, az emberekre!!!…
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Salamon Konrád

1956, az első antikommunista forradalom
Ha az embert az ’56-os forradalom emlékünnepe kapcsán kérik fel beszámolóra, előadásra, akkor, ha egy mód van rá, nem szokott nemet mondani. Nemzeti múltunkkal,
nemzeti múltunk legnagyszerűbb dolgaival
úgy vagyunk, hogy annak ébren tartására nekünk van szükségünk. Nem a hősöknek van
rá szüksége, hanem nekünk. Remélem, nem
tűnik istenkáromlásnak, de ezt ahhoz tudom
hasonlítani, hogy Istenre is nekünk van szükségünk, nem fordítva: nem neki ránk. A múltunkat igenis saját érdekünkben kell ébren
tartani, emlékezni rá, különösen egy olyan
múltra, amit több mint 30 éven át rágalmaz- Salamon Konrád
tak, mocskoltak, elferdítettek, hazudtak róla.
És ennek az is a következménye, hogy vannak olyan mozzanatai az akkori és az azt követő eseményeknek, amelyeket valószínűleg pontosan soha nem tudunk megfejteni.
Például nem tudjuk pontosan, hogy hány embert végeztek ki. Sejtjük, most a mértékadó történész kutatók úgy 3-400 közé teszik a „kedélyes kádári konszolidáció”
idején kivégzettek számát. Haynau rémuralma idején 120-nál kevesebb volt a kivégzés. A kedélyes kádári konszolidáció idején majdnem 400! Ebből igazából kétszáz-valamennyi kivégzésről lehet egyértelműen megállapítani, hogy politikai okból történt,
de nagyon sok forradalmárt köztörvényes bűnözőként végeztek ki! Ebben is megmutatkozott a rendszer aljassága. Pl. azokat a katonákat – 20 év körüli fiatalokat –,
akik átálltak a forradalom oldalára, nagyon sok esetben, mint köztörvényes bűnözőt,
lopásért és gyilkossági kísérletért ítélték halálra. A lopás az volt, hogy ellopta a néphadseregtől a fegyvert. Gyilkosság vagy gyilkossági kísérlet „tényállást” meg aszerint
állapítottak meg, hogy sikerült-e rábizonyítani fegyverhasználatot vagy sem.
Ilyen múlttal állunk szembe, és az 56-os forradalom történetét pontosan ezek miatt
is tisztán és ébren kell tartani! Én most elsősorban nem az eseményekről kívánok
beszélni, hisz’ az ma már elég sok kézikönyvben rendesen elolvasható, hanem néhány,
forradalommal kapcsolatos kérdésre hívom fel a figyelmet.
Mindenekelőtt arra, hogy némelyek ma magát a forradalom szót sem nagyon szeretik.
És ezen nem csodálkozom, hisz’ 1945 óta mindenkinek a „Nagy Októberi Szocialista
Forradalmat” harsogták a fülébe. Ezzel aztán sikerült a kommunista rendszernek még a
forradalom fogalmát is lejáratni. Éppen ezért vissza kell térni itt is az eredethez, és véget
kell vetni e fogalom parttalan használatának. Mert ha a ’48-as forradalmakra gondoEgyház és történelem
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lunk, vagy akár a francia forradalom első szakaszára, akkor ez a magyar nyelvben és más
nyelvekben is úgy jelenik meg és úgy rögzült a gondolkodásban, hogy a forradalom az
elöregedett, zsarnoki társadalom megdöntése, és egy új, demokratikusabb, emberségesebb társadalomnak a megteremtése. Ez volt a forradalom célja. Ez történt a ’48-as forradalmakban és más európai forradalmakban is. Hozzá kell persze tenni, az a marxista
politikai erőlködés is hazug, hogy a forradalmat állítja be a történelem csúcspontjának.
Nem így van, a forradalom az egy szükséges rossz, amit adott esetben muszáj volt vállalni. Jobb lett volna elkerülni – igazán azok az országok boldogok, ahol nem kényszerültek rá –, de van, amikor vállalni kell, éspedig addig a pontig, míg megdöntik az elaggott
zsarnoki rendszert, és egy új, emberségesebb rendszert teremtenek a helyébe.
De mit látunk a kommunisták hatalomra jutása esetén!?
Akár Oroszországban 1917-ben, akár nálunk 1919-ben, vagy 1945 után a kommunista mozgalmakban, mindenütt éppen az ellenkezője történt annak, ami a forradalom esetén szokott. A demokráciát, a kibontakozó demokráciát számolták fel. ’17ben Oroszországban felszámolták a február óta kibontakozó új orosz demokráciát,
megdöntötték az orosz köztársaságot, és helyette egy új önkényuralmat, egy totális
diktatúrát vezettek be. Tehát a kommunista hatalomátvétel eredményében pont fordítottja annak, amit a forradalmak jelentettek Európában. Nem a zsarnokság helyére
állít demokráciát, hanem a demokrácia helyére állít egy új típusú zsarnokságot. És
ugyanazt csinálta a fasizmus és a nemzetiszocializmus is. Ezek is mindenütt demokratikus rendszert számoltak fel, pl. Olaszországban az alkotmányos királyságot, egy
parlamentáris rendszert, Németországban pedig a weimari köztársaságot, és annak a
helyére totális diktatúrát állítottak.
És van még egy lényeges különbség a forradalom és a kommunista hatalomátvétel
között. A forradalom más szóval népfelkelés. A forradalmat ugyanis nem szervezik, a
forradalom kitör. Az emberek elégedetlensége a gyűlölt rendszerrel szemben elér egy
olyan fokot, hogy elég valami apró szikra, hogy lángra lobbanjon, kirobbanjon. A forradalmaknál tömegek vannak kinn az utcákon, a nagyvárosok, fővárosok utcái tele vannak
emberekkel. A régi hatalom nem tudja helyreállítani a rendet, nem tudja lecsillapítani
az elégedetlen embereket, akik minden alkalmat kihasználnak, hogy elégedetlenségüket kifejezzék, és így a végén a régi hatalom kénytelen átadni a helyét, kisebb-nagyobb
áldozatok árán visszavonulni, elmenekülni, vagy harcba kezd, és vereséget szenved. A
forradalmakat észre lehet venni! Ezzel szemben hogy kerülnek hatalomra ezek a totális
diktatúrák? A kommunista forradalmat dicsőítő utolsó könyvek egyikében, Gyukró
Lászlónak a Lenin októbere című könyvében olvasható, hogy az akkori Péterváron 1917
október végén, november elején játszottak a mozik, a színházak, ki voltak világítva a
kirakatok, az emberek az utcán sétáltak, és nem is vették észre, hogy néhány utcával
odébb milyen nagy változások történnek. Merthogy a bolsevik párt vezetése előre megszervezte a fegyveres csoportokat és azt, hogy ki, mikor, melyik fontos középületet (postát, pályaudvart, kormányépületet stb.) foglalja el, és így átveszi a hatalmat. A tömeg
nem vesz benne részt, észre sem veszi a menetet. Tehát, amit nem lehet észrevenni, és
amit „sötétben” megszerveznek, az nem forradalom, hanem puccs vagy államcsíny.
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Ha logikusan végiggondoljuk, akkor látni kell, hogy a forradalom az népfelkelés,
és a demokráciát akarja. És ez történik nálunk – talán a legtisztábban – ’56-ban. A
legszabályosabb magyar forradalom 1956. Valóban úgy történt, ahogy a forradalmak
történni szoktak. Senki nem szervezi, hanem a tömegelégedetlenség egyszer csak kitör. Természetesen miután az elégedetlenség kitört, akkor az addigi különféle ellenzéki csoportok igyekeznek átvenni a vezetést és az irányítást, mert valakinek azért
mégiscsak kell irányítani.
S mivel az ’56-os forradalom épp a kommunista zsarnokságot, a kommunista önkényuralmat döntötte meg, és teremtett a helyére demokráciát, még az is felvetődik:
ha a kommunisták hatalomra jutását forradalomnak tekintjük, akkor ’56 mégis csak
ellenforradalom?! Persze ezt is ki lehet magyarázni, de az hiszem, egyszerűbb lenne
visszatérni a forradalom tiszta fogalomhasználatához.
Azért mondhatjuk, hogy 1956-ban antikommunista forradalom történt Magyarországon, mert a tömegelégedetlenség következtében az „kitör”, és a kommunista
zsarnokságot dönti meg, helyre állítja a demokráciát. Igaz, megpróbálták belénk sulykolni, hogy nekünk nincsenek demokratikus hagyományaink. Kérem, ezt senkinek
ne higgyük el, ugyanis vannak demokratikus hagyományaink, és nem is csak 1848 óta,
hanem korábbról is, önkormányzati demokratikus hagyományok. A magyar önkormányzatiság gondolata nagyon régi időre vezethető vissza.
Tehát ne áltassuk magunkat, ne higgyük el azt a magyarázatot, hogy nálunk azért
nem lehet valamit megtenni, mert nincsenek hozzá meg a hagyományaink. Az embereket nem kell lenézni: ha olyanok voltak a viszonyok, akkor igyekeztek részt venni
a közéletben. Persze az utóbbi évekről nem akarok beszélni, mert ez egy más dolog,
ez már a tévéfüggők története. De a korábbi időszakokban az emberek érdeklődtek
a közügyek iránt, különböző társaságokban, egyletekben beszélgettek a mindenkit
érdeklő kérdésekről, a közügyekről, idegen szóval: a politikáról. Ezért sajnálom, hogy
napjainkban divatossá vált: „engem nem érdekel a politika”. Társdalomban élünk,
valamennyiünket kell, hogy érdekeljenek a közügyek, nem mindegy, hogy mi lesz
velünk! Persze értem én, hogy olymértékű volt az agymosás, hogy az embereket leszoktatta, hogy erre gondoljanak.
Annak megértéséhez, hogy a magyar társadalom mennyire tisztában volt a demokráciával, vissza kell mennünk 1945-ig. A II. világháború végétől kezdve a magyar társadalom ugyanis hihetetlenül hősies kísérletet tett annak érdekében, hogy megmentse
a magyar demokráciát. Abban lehetett reménykedni, hogy talán úgy történik ’45-ben
is, mint eddig mindig a történelmünk során: bármekkora volt a vesztés, a békeszerződés után a megszállók kivonultak. (Ez volt az első eset, hogy nem így történt!) És
hogy a magyar társadalom mennyire felkészült volt ebben a helyzetben, mutatja, hogy
megvoltak azok a reformerők, amelyek valóban a nagytöbbség érdekeit figyelemmel
tartó reformprogramot akartak megvalósítani. Voltak jól felkészült pártok és – már
a két világháború között megfogalmazott – jól kidolgozott reformok! És amikor 1945
novemberében megrendezik a megszállt országban az általános, titkos választást, az akkori, állítólag nem eléggé iskolázott magyar társadalomban a választásra jogosultakEgyház és történelem

 67 

nak 92,6%-a elment szavazni. És tudta, hogy kire kell szavazni! A kommunisták 17%-ot
sem kaptak a megszállt országban! A többi szavazatot demokratikus pártok kapták. És a
’47-es választáson a terror ellenére hasonló volt a helyzet. Nem volt ennyire jó az eredmény, mert sok mindenkit erőszakkal nem engedtek szavazóurnához, és a kékcédulás
választásokkal a kommunisták 22%-ra tornázták fel magukat. Nos, ez a magyar társadalom, amelyik ’45-ben és ’47-ben is egyértelműen a kommunisták ellen szavazott, amely
belekóstolt egy kicsit a demokrácia védelmébe, rendkívül nehezen tűrte a kommunista
zsarnokságot, és azt az ÁVH-s önkényt, ami ugye már ’47-tel megkezdődik, és igazán
’48-tól bontakozik ki. 1948-ban megtörténik az úgynevezett pártegyesülés, amikor a
szociáldemokratákat beolvasztják a kommunistákba, és ezzel létre jön formálisan is a
proletárdiktatúra. 1949-ben pedig vége a köztársaságnak és már népköztársaság van, új,
szovjet típusú alkotmánnyal… Tehát ami ezt megelőzően történt, az egy nagyon fontos
védekező szakasz, a magyar demokrácia védelmére tett talpra állása a világháborúban
megint vereséget szenvedett nemzetnek. A kommunista terror hihetetlen kiábrándulást jelent. ’53-ban Nagy Imre rövid miniszterelnöksége alatt van valami enyhülés, de
’55 áprilisától ismét megpróbálnak keményíteni, Rákosi kezébe kerül a hatalom, bár
a miniszterelnöki tisztséget már nem merik visszaadni neki. Rákosinak egy bábja, az
akkor 33 éves Hegedűs András lesz a miniszterelnök. (Tehát a magyar történelemnek ő
volt a legfiatalabb miniszterelnöke!) Hegedűs András maga vallja be, hogy ő báb volt
Rákosiék kezében. Azt is leírja: oly mértékben tisztelte őket, hogy úgynevezett csendőr-pertuban volt velük: Rákosiék tegezték, de Hegedűs részéről nem volt visszategezés,
magázta őket. És bármit végrehajtott, amit mondtak neki. A visszarendeződés nem
sikerül már nekik, mert azt a magyar társadalmat, amelyik a ’45 utáni demokráciavédelem iskoláját végigjárta, amelyik Nagy Imre rövid miniszterelnöksége idején egy
kis lélegzetvételhez jutott, már nem lehetett teljes egészében visszaterelni ebbe a teljes
diktatúrába. A politikai válság állandóvá válásához még két fontos nemzetközi esemény
is hozzájárult. Egyrészt az, hogy 1955. május végén, június elején Hruscsov Belgrádba
látogat, és kibékül Titoval. (Mint tudjuk, Tito az imperializmus láncos kutyája volt.)
Azért jelentett külön gondot Magyarország vezetőinek a Titóval való kibékülés, mert
mindenkinek eszébe jutott: annak idején Rajk Lászlót épp azért végezték ki, mert összeesküdött Titóval. Nyilvánvalóvá vált, ha Tito nem volt láncos kutya, akkor Rajk László
sem lehetett bűnös. Tehát elő kellett venni a korábbi koncepciós pereket. Hozzáteszem:
Rajk László épp olyan elvetemült kommunista volt, mint a többiek. Tehát semmivel
sem volt jobb, mint Rákosi vagy Gerő, csak épp neki pechje volt. Van ilyen. Erre szokás
cinikusan mondani: „a párt adta, a párt vette el, legyen áldott a párt neve”.
Rajknak az volt a pechje, hogy több ízben járt nyugaton. Tehát egy koncepciós pert
rá lehetett építeni. Felvetődött ugyan Nagy Imre neve is, de ő szinte az egész életét a
Kreml fala mellett töltötte, így hát képtelenség lett volna nagy nyugati kapcsolatokkal
megvádolni. Rajk viszont részt vett a spanyol polgárháborúban, ott is összeveszett a
Gerő-féle kommunistákkal, volt vitája a trockistákkal is, meg másokkal is, aztán Franciaországban járt, ott internálták, a II. világháború vége felé, mint foglyot elhurcolták
Németországba, onnét tér vissza Magyarországra…, ráadásul egy testvére nyilas ál-
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lamtitkár volt. (Nagy volt a család, mindenhova jutott valaki…) Voltak nyugati barátai, akikkel együtt volt itthon féllegalitásban, és nyugaton élték át a világháborút…
Tehát Rajk volt a legalkalmasabb arra, hogy egy koncepciót építsenek rá.
Rajk László újratemetése 1956. október 6-án volt. Jellemző, hogy véletlenül és nem
tudatosan választották éppen ezt az időpontot. Semmiféle hazafias gesztus nem volt
ebben. A temetésen hatalmas tömeg gyűlt össze, néma tüntetéssé vált a fennálló
rendszer ellen. Rajk László egyik barátja ott jegyezte meg: „Szegény Laci, ha ezt látná!
De közénk lövetne!”
A korabeli helyzetet jól jellemzi egy nálam idősebb barátom esete. 1955. június elején még megbuktatták az egyetemen azért, mert nem tudta felsorolni az úgynevezett
titoizmus ismérveit. A szeptemberi pótvizsgára már kiderült, hogy nincs is titoizmus,
mert közben ugye lezajlott Hruscsov látogatása Berlinben. Azon röhögött a barátom
egyfolytában, hogy őt abból buktatták meg, ami nem is volt. Hát ennyit a marxista
tudomány komolyságáról…
Tehát ez volt az egyik, ami a magyar párt helyzetét lehetetlenné tette. A másik
pedig a szovjet kommunista párt XX. kongresszusa, amit 1956 februárjában tartottak. A Hruscsov-féle vezetésnek itt szembe kellett nézni a sztálini örökséggel, azzal
a csőddel, ami jellemezte akkor a Szovjetuniót. Miután azonnal ismertté vált Hruscsov itt elmondott híres beszéde, már nem volt megállás. Ha a szovjet kommunista
párt szembe nézett a múltjával, akkor a magyar pártnak is meg kell tennie ezt. Ettől
kezdve a magyar társadalom – először a különböző értelmiségi csoportok – egyre
erőteljesebben követelik a változást. A Petőfi Kör ekkor válik fontos ellenzéki gócponttá. Ők nem forradalmat akartak, hanem egyszerűen az igazságot, változást. Még
akik október 22-én elhatározták, hogy másnap tüntetnek, ők sem gondolták, hogy
forradalom lesz. Sőt, még másnap az október 23-i tüntetők sem! A Sztálin-szobor ledöntői közül valaki utólag elmondta: előző nap megbeszélték, hogy másnap ledöntik
a Sztálin-szobrot, de úgy gondolta, hogy este meg majd moziba megy a menyasszonyával. Meg is vette a mozijegyet. Fogalma sem volt, eszébe sem jutott, hogy ha a
Sztálin-szobrot ledöntik, akkor abból forradom lesz vagy lehet!
(Épp ezért kell mindig nagyobb tisztelettel tekinteni az elődeinkre. Ők nem látták
akkor azt, amit mi utólag már tudunk. Mi más ismerjük a végkifejletet. De ők ezt
nem ismerhették. Azt sem tudták, hogy mit hoz a holnap, mint ahogy mi sem, hogy
mi történik velünk a közeljövőben. Amit mi látunk utólag, az nekik csupa bizonytalanság volt. Ezért nem szeretem, amikor valaki lebecsülően beszél a történelemről, a
történelmi szereplőkről, hogy milyen rövidlátóak voltak… Voltak gonosz, embertelen
áramlatok, amelyekről nem érdemes megbecsüléssel beszélni. De más a helyzet az
útkeresők esetében, akik a legjobb szándékkal tévelyegtek a történelemben.)
Visszatérve történetünkhöz, 1956 nyarán a szovjet vezetés is tisztában volt azzal,
hogy Magyarországon baj lehet. Néha lehet olyat is olvasni, hogy a Szovjetunió szinte
tudatosan provokálta ki azt, ami Magyarországon történt. Hát ez nem igaz, ugyanis
nem volt értelme ilyet kiprovokálni, nem volt érdekük ekkora öngólt lőni. Az tény,
hogy már 1955 nyarán létrehozták elővigyázatosságból a különleges hadtestet. Nem
Egyház és történelem
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azért, hogy provokáljanak, hanem, hogy elhárítsanak. 1956 júniusában, amikor be
kellett látni Moszkvában, hogy Rákosival Magyarországon már nem mennek semmire, Budapestre utazott Mikojan, és a júniusi központi vezetőségi ülésen leváltatta
Rákosit. A fiatal Hegedűs Andrást szerették volna megtenni pártvezetőnek, de Hegedűs ezt nem merte vállalni. Így került Gerő Ernő a párt első titkári tisztségébe, és
Hegedűs továbbra is miniszterelnök maradt. Az új első titkár, Gerő Ernő, éppúgy
könyékig véres volt, mint Rákosi. Sőt. Gerő Ernőnek a „kedves” mellékneve még a
spanyol polgárháborúból: „a barcelonai mészáros” Ugyanis a spanyol polgárháború
szüneteiben az elvtársak azt csinálták, hogy egymást irtották. Ennek azért néha volt
jó következménye is. Egy példa erre: elment egy lelkes brit kommunista, egy bizonyos Eric Blair, a spanyol polgárháborúba. A saját elvtársai mindenféle vádak alapján
majdnem meggyilkolták, alig tudott megmenekülni… Nos, ő lett George Orwell!
’56 nyarán, júniusában aztán arra is utasítást adtak, hogy a különleges hadtest dolgozzon ki egy haditervet a szocialista rendszer ellen esetleg bekövetkezendő lázadás
elfojtására, illetve esetleg a szocialista rend helyreállítására. Tehát még azt is feltételezték, hogy esetleg helyre kell állítani a szocialista rendet! Ebből viszont nem lehet
összeesküvés-elméletet kiolvasni. Azért dolgozták ki ennek a tervét, mert ügynökeik
révén tudták, hogy milyen a helyzet az országban.
A rendszer hitele ekkorra már a nullára zuhant. Hisz az ÁVH terrorja az egész magyar társadalmat sújtotta, a szerencsétlen átlagembereket is megalázták minden területen. Egy példa rá: Pap Béla református lelkész, aki a Magyar Út-nak volt a háború előtt
a főszerkesztője, 1951-tól 56 májusáig koncepciós per alapján börtönben volt, aztán
’57-ben máig ismeretlen körülmények között meggyilkolták. Az ő özvegye mesélte a
következőt: segédmunkásként dolgozott, és nagypénteken akkora húst kaptak, amilyet
egész éven nem láttak. Bevallotta, hogy majdnem nekiállt az evésnek, mert olyan éhes
volt. De döbbenten látta, hogy eltolják az emberek maguk elől a húst. Bár éhesek voltak ők is. Az emberek nem hagyták magukat megalázni! Ez az eset is mutatja, hogy ez
a rendszer mennyire primitíven aljas módon próbált mindenkit a mindennapjaikban
is megalázni. Ezért válhatott teljesen általánossá ennek a hatalomnak a gyűlölete.
És maga a rendszer, amit rá akartak kényszeríteni az országra, teljes egészében idegen
volt a magyarság számára. Ahogyan azon országok számára is, amelyek a nyugati kereszténységhez tartoznak. Ez a kultúrkör nyitott a változásra, változtatásra, még a kommunizmusra is azt hitték sokan, hogy egyfajta modernizáció. A modernizáció viszont csak
akkor lehet sikeres, ha az tényleg egy emberséges és korszerű programot rejt magában, és
illeszthető mindazokhoz a hagyományokhoz, amelyek ott vannak, ahol a modernizációt
meg akarják valósítani. Ezek alapján a kommunista modernizáció csődje kétszeresen be
volt biztosítva: egyrészt embertelen, másrészt pedig teljesen idegen volt, illeszthetetlen
volt mindazon hagyományhoz, ami a mi országunkat és ezt a térséget jellemezte.
1956. október 16-án megalakult Szegeden a MEFESZ (Magyar Egyetemisták és Főiskolások Szövetsége), és utána az ország egyetemein sorra alakulnak MEFESZ szervezetek. Általában is elmondható, hogy egyre szervezettebbé vált a változást követelőknek a tábora. És ebben vezető szerepet játszott az egyetemi ifjúság. MEFESZ gyűlést
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hívtak össze a Műegyetemre október 22-én. Itt határozták el, hogy másnap rokonszenvtüntetést rendeznek a lengyelek mellett. E gyűlésen megfogalmazódik végleges
formájában az a 16 pont, amelyben 2 pont olyan, ami minden korábbi reformelképzelést felülmúlt. Az egyik pont a szovjet csapatok kivonását, nemzeti függetlenséget, a
másik pedig többpártrendszerű demokratikus választást követel.
Ez volt a forradalom alapprogramja. És ezért időztem előadásom során annyit a ’45
utáni helyzetnél, mert hazug volt az a kádári propaganda, mely szerint valamifajta
horthysta restauráció kezdődött volna ’56-ben. Nem, ugyanis az emberek a ’45-ös
alaphoz akartak visszatérni, többpártrendszerű demokráciát akartak. Nagy Imre is így
jelentette be október 30-án, hogy a ’45-ös pártok koalíciójához tér vissza. És amikor az
emberek meghallották, hogy a szovjet csapatok kivonulnak Budapestről, és tárgyalásokat kezdenek a szovjet csapatok kivonásáról, és hogy többpártrendszerű demokrácia
kezdődik, akkor azt mondták: rendben van, ezt akartuk.
A forradalom történetét nem mesélem végig, mert az úgyis ismert, de a következő
ívet látni kell: az október 23-i tüntetés átmegy népfelkelésbe, majd a szovjet katonaság beavatkozásával fegyveres felkeléssé, szabadságharccá válik. Végül is hagyományos
módszerekkel a népfelkelést, a forradalmat nem tudják elfojtani. Tehát győzedelmeskedik, nagy viták árán, a pártvezetésben is az az irányzat, hogy ki kell egyezni, és be
kell vonni a politikába a volt koalíciós pártokat. (Egyébként ez Nagy Imrétől nem volt
idegen, mert ő már ’54-ben a népfront megalakítása helyett arra gondolt először, hogy
a volt koalíciós pártokat újra aktivizálni kellene. Akkor viszont ezt teljes egészében
elutasították.) Így érünk el október 30-hoz, amikor Nagy Imre bejelenti, hogy a koalíciót helyreállítják. Október 30-án erre még a szovjet kormánynyilatkozat is rábólint
lényegében. És nagyon fontosak azok a mozzanatai a nyilatkozatnak, hogy a szovjet
kormány és a szovjet nép nagyon sajnálja, hogy Magyarországon vérontásra került sor.
Figyelembe véve, hogy a szovjet csapatok magyarországi tartózkodása a helyzetet még
jobban kiélezné, a kormány utasítást adott a katonai parancsnokságnak az egységek
Budapestről való kivonására – áll a szovjet kormánynyilatkozatban, amit Mikojan október 30-án adott át Nagy Imrének. Majd még hozzáteszi: „A szovjet kormány ugyanakkor kész arra, hogy a Magyar Népköztársaság és a Varsói Szerződés többi államainak
a kormányaival a szovjet csapatok magyarországi tartózkodásával kapcsolatban tárgyalásokat folytasson.” Ez annyit jelent, hogy kész a szovjet csapatok kivonásáról tárgyalni. Október 31-én viszont a szovjet vezetésben felülkerekedik a másik irányvonal, hogy
mégiscsak legyen inkább katonai beavatkozás, mert a magyarok túl messzire mentek.
És erre akkor áldását adja Mao Ce-tung, (aki kezdetben – hogy az oroszokat csipkedje
– támogatta a lengyelek és a magyarok törekvéseit). Ez megpecsételte a magyar forradalom sorsát. Ezt követően azonnal hozzáláttak a szovjet katonai erők a Forgószél nevű
hadművelet kidolgozásához, amit alapján november 4-én hajnalban meg is indult az
offenzíva Magyarország ellen…
(Elhangzott október 19-én a Lévay József Közművelődési Egyesület által szervezett
rendezvényen, a Református Egyházkerületi Székház nagytermében)
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1956 tanulságából merítettünk hitet
és bátorságot
Ahogy végignéztem az ünneplő, derűs arcokon, az első gondolatom és
pozitív érzelmem annak szólt, hogy végre egy olyan állami ünnepség,
ahol az átlagéletkor nem 60 év fölött van. Itt a teremben együtt vannak
az őszülő hajúak és a szőke- és barnahajúak, tehát azok, akiknek még
személyes emlékeik vannak ’56 forradalmáról és szabadságharcáról, és
azok, akik számára mindez már történelem.
Én magam is ahhoz a korosztályhoz tartozom, akiknek csak homályos, gyerekkori emlékképei vannak ’56-ról. Egy vidéki
kisvárosban azt éltük meg, hogy milyen jó,
hogy nem kell iskolába járni. Ugyanakkor
a félelemre is emlékszem, amikor a tankok
átvonultak a városunkon. Aztán hosszú éveken, évtizedeken keresztül az iskolában szinte
semmit nem hallottunk erről. Ha édesanyáink, édesapáink meséltek valamit otthon,
akkor szembesültünk azzal, hogy mi is volt
’56. Az iskolában még ellenforradalomnak
tanították, aztán meg kellett várnunk 1989et, amikor kezdetben népfelkelésnek, majd
forradalomnak, szabadságharcnak nevezték Hoffmann Rózsa
ezt az emléknapot, azt a történelmi eseménysort, amely mára már bevonult a magyar nemzet dicsőséges történelemkönyvébe,
és egyre inkább úgy emlékezhetünk rá, mint egy fényes pontra, amely iránytűként
szolgál a jelenünkben és a jövőnkben.
Négy évvel ezelőtt, amikor az ’56-os forradalomnak a félévszázados emlékét ünnepeltük, végeztek egy olyan kutatást, kíváncsiak voltak arra, mit tudnak a mai fiatalok
’56-ról. Bizony ennek az eredménye lehangoló volt. Buszmegállókban megszólított
fiataloknak több mint a fele nem tudta, hogy mit ünneplünk október 23-án. Úgy
élték meg, mint annak idején a mi korunkban, hogy jaj de jó, nem kell iskolába
menni. Csak akkor én még kislány voltam, ezek a fiatalok pedig középiskolások.
Ugyancsak megkérdezték tőlük, hogy vajon miért lyukas az ’56-os zászló? Alig volt
olyan fiatal, aki erre válaszolni tudott volna. Ugyanakkor az idősebb nemzedék, azok,
akiknek személyes élményeik fűződtek ’56 forradalmi napjaihoz, rendre-sorra elme-
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sélték ezeket, és megdöbbentették az olvasókat, a nézőket és a hallgatókat azzal az
élménnyel, hogy mennyire elevenen élnek bennük ezek a ragyogó napok. Ezért tehát
időszerű, és nagyon sokáig időszerű és szükségszerű lesz még, hogy október 23-án
vagy ahhoz közeledve, fiatalok és idősek együtt emlékezzünk erre a ma még élő történelemre, amely jóllehet, be fog vonulni a magyar történelem lapjaira, amikor már
nem lesz élő emlékező, de hiszem, és ez mindannyiunk dolga, hogy úgy vonuljon be,
olyan elevenséggel, olyan ragyogással, mint ahogy mindannyiunk emlékezetében,
tudatában és szívében ott él 1848 és ’49-nek az emléke.
Nem véletlen ez a párhuzam, ahogy az sem véletlen, hanem örömteli találkozás,
hogy Széchenyi István emlékévében, a Széchenyi István Emléktársaság kezdeményezésére felelevenítjük ’56 forradalmának dicső eseményeit. A távolról jövők kérdezhetnék, hogy miért pont Széchenyit és ’56-ot hozzuk egymással kapcsolatba,
hiszen Széchenyiről nem úgy tanultunk az iskolában, hogy heves forradalmár volt,
miközben ’56. október 23-a bizony az volt. Nos, akik tanulták és egy kicsit ismerik
a magyar történelmet, számukra ez nem kérdés, hiszen 1848–49 üzenete ugyanaz,
mint ’56 forradalmáé.
A reformkorral előkészített ’48-as forradalom, majd azt követő szabadságharc
ugyanazokat a célokat tűzte maga elé, amelyeket – fájdalom – száz évvel később
ismét célként kellett kitűzni, és még akkor sem lehetett teljesen sikerre vinni. Nemzeti függetlenség és szabadság: ez volt a két legfontosabb követelménye, hívószava
mind a két olyan történelmi eseményünknek, amelyek tehát a magyar történelem
aranynapjaira tartoznak.
1848–49-ben a Habsburg Birodalomtól való nem első, kudarcba fulladt elszakadási kísérletnek lehettünk tanúi. 1956-ban pedig a terjeszkedő és kegyetlen vaskarmait
kimutató szovjet birodalom elleni szabadság jegyében fogtak össze az akkori fiatalok
és idősek.
A függetlenség a magyar történelemben mindig olyan cél és olyan érték volt, amelynek elérése érdekében nemzetünk legjobbjai nem kímélték önmagukat, nem sajnálták
otthagyni családjukat, a meleg fészket, és sokszor nem sajnálták az életüket sem adni.
Ezt tették a ’48–49-es hősök, és ezt tették az ’56-os hősök is. A szabadság és a függetlenség tehát olyan érték, amelyet kétszer is megcéloztunk eme kudarcba fulladt történelmi események kapcsán, és valahogy elérni, megközelíteni csak 1990-ben, illetve
talán csak napjainkra sikerült.
Párhuzamot vonhatunk még 1848–49 és ’56 között a tekintetben is, hogy mind
a kettőnek véres következményei lettek. A kegyetlennek mondott Habsburg Birodalomban a magyar forradalom és szabadságharc megtorlásaként mintegy százhúsz kivégzés és sok börtönbüntetés történt. Az ’56-os forradalom áldozatai sokkal
magasabb számban írták be magukat történelmünk fekete könyvébe. Nincsenek
egyértelmű adataink az elhunytakról, de az biztos, hogy több mint 300 embert
végeztek ki a börtönökben, annak a Kádár-korszaknak a börtöneiben, amelynek
névadóját sajnos még ma is sokan dicsőítik, mint valami nemzeti hőst. Több mint
300 ember vesztette tehát életét, köztük olyanok is, akik gyermekfejjel kerültek
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börtönbe, majd a jogállamiság látszatát fenntartva megvárták a nagykorúságukat,
és aznap végezték ki őket. Több mint 3000 ember halt meg sortüzekben és utcai
harcokban, és ami legalább ilyen fájdalmas magyar nemzetünk és történelmünk
szempontjából, hogy körülbelül háromszázezer ember, legtöbbjük fiatal és fiatal értelmiségi, szakmunkások vagy tanulók, hagyták el kényszerűségből, egzisztenciális
veszélyeztetettségből az országot.
A történelemben és az életben minden kétszínű. Ez a háromszázezer fiatalember,
aki disszidált, elhagyta az országot, a magyarság dicsőségét vitte el a nagyvilágba.
Egészen a mai napig azt tapasztalhatjuk, Európa és a nagyvilág országai (Svájc,
Svédország, Brazília, Kanada és sorolhatnám, hol) az ’56-os disszidenseinken keresztül – akiknek nagy része beépült már a külföldi országokba, s ott állampolgárságot
szerzett – alakította ki a pozitív képet a magyarságról. Ezért tehát van remény, a
legkegyetlenebb történelmi időszakban is, a legnagyobb megtorlások idején is, a legnagyobb tragédiákból is születhetnek eredmények. Ez is ’56 egyik tanulsága, mint
ahogy 1848–49-nek is egyik tanulsága az, hogy a következménye két évtized múltán
a kiegyezés volt, és az az óriási fejlődés, amelyből Magyarország még ma is profitál,
és amelyből kinőttek azok a történelmi nagyságok, mint az általam nagyon tisztelt
gróf Klebelsberg Kunó.
Az eredményeket tekintve talán sokan ismerjük Kossuth szavait, amelyek rámutatnak arra, hogy nincs elveszve a remény, nincs elveszve a történelmi esély akkor
sem, ha látszólag kivéreztünk, ha látszólag gúzsba kötöttek bennünket. Kossuth így
emlékezik az 1848–49-es szabadságharc eredményeire: „nem győztünk, de harcoltunk,
nem törtük meg a zsarnokságot, de feltartóztattuk. Nem mentettük meg hazánkat,
de védelmeztük, és ha egykor megírják történetünket, elmondhatják majd, hogy ellenálltunk”. Ugyanígy az ’56-os hősökről is, akiket kivégeztek, akik elpusztultak, akik
megsérültek, elmondhatjuk, hogy ellenálltak. Ez az a példa, amely történelmi útmutató lehet mindannyiunk számára.
Ha már emlékezünk itt Miskolcon, akkor illik emlékeznünk a miskolci sortűz áldozataira is. Talán a miskolci fiatalok közül nem mindenki tudja, az idősebbek emlékeiben és szívében nyilvánvalóan ott él az a tragikus nap, amikor október 26-án
tömeg vonult ki a rendőrkapitányság elé, hogy tiltakozzon a bebörtönzött egyetemisták érdekében. Egyszer csak azt tapasztalták, hogy kézigránátokat dobnak közéjük, és
sortűzzel pásztázzák őket. Kilenc halottja és ötven sebesültje volt a statisztikai adatok
szerint a miskolci sortűznek. Ugyanúgy, ahogy országszerte több mint száz helyen hasonló kegyetlenséggel és brutalitással ártatlan, jóakaratú, reménykedő emberek közé
gátlástalanul odalőttek, és ezzel a hatalom megmutatta az igazi arcát. Hiába szépítette
ezután éveken keresztül, hiába ámított ezzel nagyon sok embert, és sokan el is hitték,
hogy meg tudja változtatni ez a hatalom az arcát. Bizony nem változtatta meg. Mindig ugyanolyan erőszakos, kegyetlen hatalom maradt, amelyik változtatott a módszerein, hiszen Európához tartozunk, és nem lehetett már ugyanazokkal a módszerekkel
elnyomni az ellenállást, de a gyökerek ugyanoda vezettek.
Mi maradt tehát ennyi tragédia, ennyi emberáldozat, ennyi vér után ’56-ból? Na-
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gyon sok minden. Erre kell emlékeznünk. Megmaradt a bátorságunk, az ami ahhoz
kellett, hogy egy kegyetlen korszak után, amikor éjszakánként jött az emberekért a
fekete autó, ami elvitte őket és soha nem hozta vissza a családba, és Recsket, Andrássy
úti kínzókamrákat eredményezett, egy ilyen korszak után, ’56. október 23-án és utána,
százezrek mertek kimenni az utcára. Mai ésszel, fiataloknak mondom, szinte felfoghatatlan, miért kellett ehhez bátorság? Azért, mert elvittek utcáról embereket, börtönbe
vagy a kínzókamrákba, sokszor azért, mert meg mertek állni az utcasarkon és halkan
kimondták egymásnak az igazságot. Óriási bátorság kellett ahhoz, hogy kimenjenek
az utcára. Érdemes megnézni a régi filmhíradók képeit. Szintén a fiatalok figyelmébe
ajánlom. Figyeljék azokat az arcokat, amelyeket látni lehet, a felvonulókét. Mind
gyönyörű szép arcok. Ócska lódenkabátban, de derűsen, boldogan, reménykedve,
egymás karjába kapaszkodva vonultak az igazságért, a szabadságért, a függetlenségért
és reménykedtek. Lehet, hogy közülük tízet, húszat, százat másnap hajnalban agyonlőttek, és mégis mentek. Igen, a bátorság, amely az ókorban is az egyik legfontosabb
erény volt, nagy tanulsága az ’56-os forradalomnak.
Egy másik ilyen emlék, amit vigyünk magunkkal, mert a mai napra elgyengült, az
a fajta közösségi élmény, amely csodával határos módon az egymástól elszeparált, az
egymás torkának ugrasztott emberekből néhány óra leforgása alatt nemzetet, közösséget tudott kovácsolni. Ismertek azok a történetek, hogy a betört kirakatüvegeken
keresztül senki nem nyúlt be, és nem lopott el sem élelmiszert, sem más használati
cikket, amire szüksége lett volna. Hamar elkezdték a gyűjtést a sebesültek, az áldozatok javára, és az utcákra kitett spórkasszákhoz nem nyúlt senki. Mindenki egyet akart,
az emberek mosolyogtak, s bár korgott a gyomruk, de adtak annak, aki szükséget
szenvedett. Ezek olyan ritka szép példái a magyarság, az emberiség, a bajba jutott
emberek összefogásának, hogy ebből tanulni kell.
Mindaz, amit elért, vagy el nem ért ’56, lassan érett ebben a társadalomban, és
1990-ben történt itt valami, ami – ma már látjuk – nem hozta meg azt az eredményt
teljes mértékben, amit szerettünk volna, de mégis nagy változást hozott. Ezt hívjuk
rendszerváltozásnak. Az, hogy ’90-ben ez a fordulat megtörtént, nem csak a magyar
nép érdeme. Mi is megtettük a magunkét, de ezt is a helyén kell látni és értékelni.
Az, hogy itt most szabad ember beszélhet önökhöz, szabad emberekhez, hogy ezeket
a szavakat kimondhatom, és nem kell attól rettegnem, hogy hol hallgatnak le, és hol
fognak engem másnap emiatt bezsúfolni valami pincébe és ott ütlegelni, azt bizony
1990-nek, a rendszerváltoztatásnak köszönhetjük. Mint ahogy azt is, hogy kialakultak
a politikai életnek azok a formái, amelyekkel a demokráciát szoktuk jellemezni, és
amely jellemzőket sokan nem teljesen ismerik, sokan félreismerik. Amit látnak belőle,
az csak a felszín, az sokszor visszataszító, de mégis, mióta az emberiség él, ennél jobb
formát még nem talált ki az együttműködésre.
Az tehát, hogy szabadon választhatunk, az hogy Miskolc város élén olyan polgármestert köszönthetünk, aki szabadon, valóban elnyerhette a többség bizalmát, az
hogy az országban megfélemlítés nélkül, szabadon, úgy dönthettek az emberek ez év
áprilisában, hogy elég volt, hogy vessünk véget örökre annak a hazugságfolyamnak,
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amitől több mint fél évszázadon keresztül szenvedtünk, annak a gyümölcsét megint a
’90-es rendszerváltozás tette lehetővé.
Ezzel persze még nem fejeztük be ’56 munkáját, hiszen megéltük az utóbbi nyolc
évet is, ahol azt kellett tapasztalnunk, hogy kordonok között ünnepelnek a hatalmasok, és a nép ünnepét, ’56 ünnepét, amit a pesti srácok, amit a nagyvárosokban a
magyar fiatalok és a magyar emberek alkottak meg, a forradalom dicsőségét, és ennek
ünneplését, elzárták előlünk. Olyan kordonokkal, amelyek mögül csak nagyítóval
vagy távcsövön keresztül nézhették a kíváncsiak, hogy éppen a hatalmon lévők milyen
álságos arckifejezéssel, pozőr módon, szívre tett kézzel hallgatják a Himnuszt. Nos,
ennek is vége. A magyar nép azt mondta, elég volt. Hiszem, hogy ’56 tanulságából
merítettek ehhez hitet és bátorságot.
De érdemes megnézni, mi az még, ami ’56-ból ránk maradt. Önökre, főleg a fiatalokra tartozik, hogy ’56-ban, az 1848-as 12 pont mintájára a pesti egyetemisták 16
pontban foglalták össze követelményeiket. Nem fogom felolvasni mind a 16 pontot,
de egy-kettőt igen.
„Követeljük, hogy a Rákosi-korszak minden bűnös vezetőjét azonnal váltsák le.” A
mai korra lefordítva ezt úgy fogalmazhatjuk meg, hogy követeljük, és mindent megteszünk annak érdekében, hogy azok, akik gallyra vitték az országot, akik kiürítették
az ország pénztárcáját, akiktől el kellett szenvednünk, hogy a hazugságot igazságnak,
és az igazságot hazugságnak mondták, akik nem átallottak 2006. október 23-án ismét
a tömegbe lövetni, azok végleg tűnjenek el, nemcsak a hatalomból, hanem a közélet
szereplői közül is.
A következő pont így szólt: „Követeljük, hogy szakemberek bevonásával szervezzék
át a gazdasági életet a hazai adottságok és a nép érdekei alapján”. Ezt a mai helyzetbe átültetve úgy fogalmazhatjuk meg, hogy követeljük, olyan emberek foglalják el a
gazdasági élet irányító pozícióit, akik nem önös érdeküknek, nem a saját zsebükre
dolgoznak, hanem a nép, a közösség javát keresve, szakértelmükre, tudásukra, tudományukra alapozva, a világ legkorszerűbb ismereteit behozva ebbe az országba,
próbálják megkísérelni a majdnem lehetetlennek, de azért valósnak látszó feladatot,
hogy újra építsék a romba dőlt gazdasági szerkezetet.
A következő követelés így hangzott: „Követeljük a beszolgáltatási rendszer új alapokra helyezését.” Ma nincs beszolgáltatási rendszer, de talán jól emlékszünk még
a történelemkönyvek lapjairól, esetleg saját élményekből arra, hogy söpörték le a
padlásokat. Én magam emlékszem, mikor a falusi, éjjel-nappal dolgozó nagymamám
korgó gyomorral nézte, hogy vitték el baromfiudvaráról az utolsó csirkét vagy az utolsó sertést, és bizony a gyerekek vagy az unokák szinte éheztek, mert ilyen időket
éltünk. Ma azért nem ilyesmi történik, de mit követelhetünk? Azt, hogy igazságos
teherviselés legyen, hogy a családok fejlődhessenek, hogy nyugodtan vállalhassanak
új életek világra hozását. Ne attól kelljen félniük, hogy a jövedelmüket elviszi az adó,
mert nem veszik figyelembe, hogy hány gyermeket tartanak el. Erről szólnak azok az
intézkedések, amelyek a terveinkben szerepelnek, amelyeket a miniszterelnök úr már
bejelentett és sokunk előtt ismeretesek. Ugyanerről szólnak azok az intézkedések is,
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amelyek az elmúlt évek kártevéseiből hasznot szerző, nagy multinacionális cégeket és
nagy bankokat keményen megadóztatják, annak érdekében, hogy a fájdalmasan nagy
különbségek, amelyek kialakultak az országban, kiegyenlítődhessenek.
Teljes vélemény- és sajtószabadságot is követeltek elődeink ’56-ban, amikor nagyon kemény cenzúra volt. Mi csak azt követelhetjük, és azt fogjuk megtenni, hogy
az új médiahatóság a korábbinál sokkal szigorúbban őrködjön azon, hogy a sajtó
az igazat közvetítse. Olyan értékeket közvetítsen, amelyre fel akarjuk építeni ezt az
országot.
És akkor itt van a pillanat, hogy néhány szót az oktatásról is szóljak, hiszen ha
országot építünk, akkor azt csak az oktatáson keresztül lehet. Ennek szilárd alapja
kell, hogy legyen: az az értékrend, az az igazság, az a felismerés, amelyet ’56 október
23-a hordozott, az a tananyag, amely lehetetlenné teszi, hogy ne tudják a magyar
fiatalok, miért lyukas az ’56-os zászló, amely biztosítja, hogy minden magyar gyerek
tanulja Trianont, és tanulja ’56 forradalmát. Nem azért, hogy felmondja, mint egy
leckét, hanem azért, hogy aktív, cselekvő, érzelmileg is a magyarsághoz tartozó tagja
legyen ennek a társadalomnak. Az ilyen emlékezésekkel és ünneplésekkel, az ember
életében mindenkor szükséges megálláson és magába forduláson kívül van egy másik célunk is. Mégpedig az, hogy erősítsük nemzetünk minden tagjában a nemzeti
azonosságtudatot, az együvé tartozás élményét, azt, amit ’56. október 23-a is hozott.
Ezt nem lehet csak könyvekkel, csak iskolával elérni. Kell a cselekvő részvétellel,
kell, hogy alkalmakat teremtsünk évről évre, és természetesen az iskolákban is a
tanítási órákon arra, hogy megéljük ezeknek a napoknak a szépségét. Megéljük azt,
hogy a magyar nemzet semmivel sem alábbvaló, mint más nemzetek, hogy megtanuljuk azt, hogy büszkén, felemelt fővel járjunk a világban, hogy ne kelljen szégyenkeznünk amiatt, hogy „merjünk kicsik lenni” jegyében lekicsinylett nemzetnek a
tagjai vagyunk. Végső soron pedig azért, hogy megint csak igaza legyen ezen emlékünnepség névadójának, Széchenyi Istvánnak, aki azt mondta, „sokan azt gondolják,
Magyarország volt. Én azt szeretném hinni: lesz”. Nos, ennek a tudatában kívánok
önöknek örömteli, szép órákat, az emlékezés óráit, sok reményt, hitet és szeretetet
ahhoz, hogy legyen erőnk együttesen újjáépíteni ezt az országot.”
(Az október 21-én, a Földes Ferenc Gimnáziumban – az 1956-ban néhány hónapig
Széchenyi István Gimnáziumban – elhangzott ünnepi beszéd szerkesztett változata)
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Jeney Edit

Ötezer év…
Emlékszünk még az olyan fotókra, amikor két eseményt, két különböző baráti kört
véletlenül egymásra exponáltunk a még nem digitális fényképezőgéppel? Valami ilyesféle tapasztalati kép marad meg bennünk egy egyiptomi, pontosabban nílusi hajóút
után. Az idősíkok úgy keverednek össze, ahogyan azt az irodalomban csak a múlt
században találták ki.
Egyszerre látjuk a Nílust az évezredek szent folyójaként, s a jelenlegi, csaknem 20
milliós Kairónál, szennyes áradatként… E különös duplaság figyelhető meg a főváros
gombamód szaporodó, modern-sikátoros városnegyedeiben is. Mindenütt az elsők
között épül fel a városrész szakrális központja, a mecset. De a minaret már nem magaslik ki, hanem sok helyütt eltörpül a toronyházak között.
A mai fővárostól pár kilométerrel áll az ókori világ hét csodája közül a Kheopszpiramis. S mintegy ezer kilométerrel odébb pedig a mai világban fellehető száz csoda
egyikeként aposztrofált Asszuáni Nagy-gátat szemlélhetjük meg. (Nem nehéz kitalálni, hogy melyik éli túl a mai civilizációt…) No nem is a nagy-gát látványa miatt hajózunk fel Asszuánig. Sokkal inkább azon templom megtapasztalásáért, amelyet épp a
gát építése miatt helyeztek odébb 65 méterrel. A nagy technikai bravúr következtében
II. Ramszesz Abu-Szimbel-i temploma megmaradt művészettörténeti emlékként, turisztikai bevételi forrásként. De szakrálisan már soha többé nem működik, a szentéjt
az évnek nem azon két napján ragyogja be a „sólyom fejű napisten” sugara, amelyeken
az áthelyezés előtt.
Aztán a régmúlt peremén állva, a lenyűgöződés statikus állapotát akkor váltja fel
bennünk az érdekesség dinamikája, amikor az átmenetet is sikerül nyakon csípnünk.
Jó példák erre a görög–római korban épült egyiptomi templomok. De ha ezt még az
ismerősség érzésével is szeretnénk megtetézni, akkor Kairóban a kopt negyedbe kell
feltétlenül elzarándokolni. Több itt az európai arc, és más lesz hirtelen az élet ritmusa
is. Az őskeresztyén koptok művészetében az egykori egyiptomi istenek kezében lévő
„élet kulcsa” Krisztus keresztjévé lényegül át, a görög istenek arcvonásai ott vannak a
freskókon, a szentek ábrázolásában. S aztán a szarvas (csodaszarvas?) agancsa hirtelen
ággá, a kereszt meg angyallá változik. Amott egy faág vége válik kígyófejjé, a páva meg
akár egy rábaközi hímzett párnáról is ideszállhatott volna... Olyan szerves művészet
ez, mint a magyar népművészet. S ez megnyugtat.
Az istenhit s a valódi, ősképekből merítkező művészet olyan, mint Ariedné fonala.
Kivezet bennünket a labirintusból. Nem csak a történelmiből, hanem a jelen útvesztőjéből is.
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Gaudí és mesterműve, a Sagrada Família
A Sagrada Família a modern építészet egyik remekműve. Építése 127
évvel ezelőtt kezdődött el, és egyelőre befejezetlen, előre láthatóan
2030-ra lesz kész. Az UNESCO befejezetlenül is az európai örökség
részévé nyilvánította ezt az építészeti csodát, ami kétmillió látogatót
vonz évente.
Gaudí negyven évet szentelt az
életéből a templom építésére, formába öntötte a templom teológia
fogalmát: az eukarisztia és az Istent
dicsőítő szertartás helye. Lluìs Bonet
i Armengol, a Sagrada Família plébánosa, Gaudí kanonizációjának
posztulátora a Zenit hírügynökségnek beszélt a templomról és tervezőjéről. Elmondta, hogy Gaudí híres
fiatal építész volt, amikor vállalta a
feladatot. Ahogyan egyre jobban belemélyedt a tervekbe, egyre inkább
magával ragadta az elképzelés, és
minden más, dicsőséget és gazdagságot hozó munkáját hátrahagyta,
hogy teljesen ennek a végtelen mű- Barcelona egyik ékessége
nek szentelje életét. A templom plébánosa így ír róla: „Nem vágyott pénzre, dicsőségre, szenvedély égette, amely mély
vallásos hitéből fakadt, és egész munkásságát folyamatos imádsággá változtatta.
Minden művét Istennek szentelte, igyekezett a polgári alkotásokon is vallásos jelet
hagyni, egy Mária-szobrot, keresztet, vagy hasonlót”.
Az építkezés úgy kezdődött, hogy Szent József tisztelőinek társasága templomot
akart építeni a Szent Család tiszteletére. Az eredeti tervben két építész szerepelt, ők
azonban nem értettek egyet egymással. Az eredeti koncepció egy neogótikus templom
lett volna. Ekkor, 1883-ban kérték fel az akkor már híres Gaudít, aki új, meglepő, a
legkisebb részletekig kidolgozott tervet alkotott. Rengeteg pénzre lett volna szükség,
de senki másra nem számíthatott, csak a Szent József társaságra. Mindennap imádkozott, és halála előtt azt mondta, Szent József fejezi majd be a művet. Amikor nem volt
elég pénz, Barcelona utcáin koldult, sokan őrültnek nézték emiatt. Az adományokból folytatta az építkezést. Ezt vallotta: „A Sagrada Família teljes egészében az isteni
gondviselés műve, beleértve az én építészként való közreműködésemet is”. Sajnos nem
Egyház és művészet

 79 

tudta befejezni művét, 1926-ban elgázolta egy villamos. A részleteket azonban előre kidolgozta, rengeteg
rajzot, vázlatot készített, így aztán munkatársai folytathatták művét. A polgárháború alatt azonban Spanyolországban ateista szelek fújtak, vandál csoportok
Gaudí alkotása ellen fordultak, sok vázlatot megsemmisítettek, megszentségtelenítették az építész sírját, és
megpróbálták megrongálni a templomot is. A háború
végeztével a munkálatok újra kezdődtek.
Gaudí mélyen hívő keresztény volt. Minden reggel
elment misére, teljes szegénységben élt, még megfelelő ruhája sem volt. Amikor elgázolta a villamos, nem
ismerték fel és a hajléktalanok kórházába vitték. A temetésén viszont hatalmas tömeg vett részt. Halála után
megjelent egy kötet, amelyben tizenhét ismert író val- Antoni Gaudí, „Isten épílott róla, és már akkor nyilvánvaló volt, hogy szent éle- tésze”
tet élt. Az egyik fejezet címe ez volt: „Isten építésze”.
1992-ben barcelonai katolikusok egy csoportja létrehozott egy társaságot Antoni
Gaudí boldoggá avatásáért, összegyűjtötték a szükséges dokumentumokat. Az eljárás
egyházmegyei szakasza 2003-ban lezárult, a dokumentumok már Rómában vannak.
A katedrálisnak nem csupán építészeti, hanem vallásos jelentősége is van. Úgy épült,
mint a nagy középkori katedrálisok, a hit különleges emlékműve akart lenni, kőből
írott könyv, amely Istenről, a teremtésről, és az emberi történelemről szól. A Sagrada
Família belsejében nincsenek képek, szobrok, nincsenek oldalkápolnák, semmi nem
vonja el a figyelmet az oltárról, a tabernákulumról, a szentmiséről. Három ábrázolás
látható csupán: Jézus, Szűz Mária és Szent József ábrázolása, vagyis a Szent Család.
Minden más szimbólum a templomon kívül
található: a liturgikus év
menetét követve ábrázolja az egész keresztény
misztériumot. A szentek alakjain és a bibliai
jeleneteken túl Gaudí
minden egyes részletet a
katalán növény- és állatvilág jeleivel, jelképeivel
díszített, hogy a templom a lehető legteljesebben szimbolizálja a
XVI. Benedek pápa november elején felszentelte a bar- katalán népet is. Amikor
celonai Sagrada Família-templomot
Francesco Ragonesi bíbo-
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ros – aki 1913 és 1921 között spanyol apostoli nuncius volt – meglátogatta az épülő
templomot, megdöbbent annak szimbolikájától és így szólt Gaudíhoz: „Maga az
építészet Dantéja”.
A templom eddig 60 százalékában készült el. Amikor teljesen elkészül, valószínűleg
a világ legnagyobb temploma lesz. Készen van a főhajó, a padlózat, az üvegezés, a
főoltár. Három homlokzata van, amelyeket Gaudí maga nevezett el a születésről, a
szenvedésről és a dicsőségről. Mindhárom homlokzatnak három kapuja van, a három
teológia erény szimbólumai: a hit, a remény, és a
szeretet kapui. A Születés
homlokzata napkelet felé
néz, és az életet jelképezi.
Gótikus stílusban épült,
modern elemekkel egészül ki, és számos, természetből vett megjelenítéssel, virág- és állatábrázolással, teknőcökkel,
csigákkal, kacsákkal, kakasokkal, baglyokkal, amelyek élénkséget kölcsönöznek a homlokzatnak. A Születés homlokzat részlete: Pásztorok
A Szenvedés homlokzata
Jézus szenvedésére és halálára emlékeztet, az elkeseredést és a fájdalmat jeleníti meg:
csupasz, egyszerű formákkal, mértéktartó díszítéssel, őszi-téli hangulattal. A Dicsőség
homlokzata még befejezetlen, dél felé néz, és az embert ünnepli a teremtésben.
A templom másik oldala egy erdőre emlékeztet, magas, ég felé törő fákkal. Gaudí
azt akarta ábrázolni, hogy a természet a teremtő Istenhez vezet. Úgy vélte, a teremtés nem fejeződött be, hanem folytatódik azokon a teremtményeken keresztül, akik
Isten lelke szerint munkálkodnak. Azt mondta: „Akik a természet törvényeit választják új műveik alapjául, együttműködnek a Teremtővel”. A Sagrada Família-templom
építményén 18 különböző magasságú torony emelkedik az ég felé. Tizenkét torony a
tizenkét apostol szimbóluma. A négy magasabb torony a négy evangélistát jelképezi,
az ő hagyományos szimbólumaik díszítik csúcsaikat. Még magasabb a Szűz Máriának
szentelt torony, ezen egy csillagkorona áll. A legmagasabb pedig Jézus tornya, amelyen
egy nagy kereszt áll. Ez a torony 170 méter magas és messziről látszik. Nappal csillognak rajta a mozaikok, éjjel pedig a többi torony felől rá vetített fénytől ragyog.
A Sagrada Familia adományokból épül, amelyeket egy civil egyesület felügyel. A
Sagrada Familia történetéről, építéséről és a hozzá kapcsolódó dolgokról első kézből
tájékozódhat a templom honlapján.
(Magyar Kurír)
Egyház és művészet
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Sipos Ete Álmos

Hol kezdjük a reformációt?
A reformáció nem csak évente visszatérő ünnepe, de örökzöld témája is
a protestáns egyházaknak. Érdemes lenne felmérni, hogy a „reformáció”
szót hallva, mire gondolnak lelkipásztoraink vagy egyházunk tagjai.
A nagy többségnek – talán – Luther Márton 1517. október 31-én, a wittenbergi
templom ajtajára szegezett tételei jutnak eszébe, esetleg még az, hogy a pápa kiátkozta
Luthert az egyházból, mire ő válaszként az átokbullát nagy nyilvánosság előtt elégette.
Vagyis a reformáció általában a múltat, a történelmet eleveníti fel.
Ugyanakkor egyre többen vannak, akik a „reformáció” szót hallva, a ma működő
egyházak megújítására, esetleg teljes átalakítására gondolnak. Szinte valamennyi,
ún. történelmi egyházban találkozhatunk olyan mozgalommal, amely az egyházi
struktúra (szervezet) reformját sürgetve szeretné megváltoztatni a régi szertartásokat, az egyházi tisztségeket, vagy demokratizálni a belső irányítást, eltörölni az egyházi hierarchiát, a megválasztott lelkipásztor életfogytig tartó helyben maradásának
lehetőségét stb.
Azonban minden túlzás nélkül megállapíthatjuk, hogy ezek a reformszándékok hazánkban rendre meghiúsultak, és lényeges változást nem eredményeztek. A reformerek ezután vagy elhallgattak, vagy pedig az egyházi és állami hatóságok közös erővel
elhallgattatták őket.
De van a reformációnak egy olyan formája, amiről jóval többet kellene beszélnünk,
mert több eredménnyel kecsegtet, mint a struktúra és a szertartások megváltoztatásának sok, eddig hiábavaló kísérlete. Ez pedig a helyi gyülekezeti élet reformációja.
Mit is értünk tulajdonképpen ezen? Változást! Mozgást! Előrelépést! A változás és
mozgás, a megállás és mozdulatlanság ellentéte. Ugyanis a gyülekezeti élet nagy veszélye az, ha üres hagyománnyá merevedik, és ezzel az egyházi élet hagyományőrzéssé
silányul. Mert a beteg gyülekezeti életből nő ki mindig az egyház romlása. Hiába
szeretnénk reformációt elérni az egyház alkotmányában, törvényeiben, szervezeti felépítésében, a hierarchiában, ha közben a gyülekezeti élet halálosan beteg. A rendszerváltás óta sok minden megváltozott: új törvénykönyv született, új tisztségviselőket
választottunk, itt-ott új liturgiát vezettek be, tataroztunk, építettünk, szerveztünk,
konferenciáztunk, de a gyülekezetek belső élete, a templomlátogatók száma, az ifjúság
jelenléte, bizony nem változott; sőt!
Úgy tűnik, mintha egy hagyományőrzésre és ápolásra berendezkedett egyház nem
kell sem az ifjúságnak, sem az idősebb nemzedéknek. Immár nyílt titok, hogy orszá-
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gosan egyre kevesebben járnak templomba, vagy kérnek egyházi temetést, a keresztelést igénylőkkel beszélgetve pedig kiderül, hogy a szülők, nagyszülők abban csupán
szép hagyományt, illetve mágikus szertartást látnak. Ha egy-egy gyülekezeti tag valahol hitre jut és megtér, akkor a legtöbbször csatlakozik valamelyik kisegyházhoz,
neoprotestáns közösséghez, esetleg szektához, mert talán még arra sincs lehetősége,
hogy kiálljon a gyülekezet elé, és bizonyságot tegyen öröméről – nemhogy hitben
növekedni tudjon. Mert ez nem szokás nálunk.
A bibliaórák egyre több helyen „kis istentiszteletek” lettek, ahol néhány résztvevő
előtt a lelkipásztor egyszemélyes monológot tart. Azt a közösséggyakorlási formát,
ahol beszélgetni lehet az Igéről, vagy a hit dolgairól, esetleg együtt imádkozni a gyülekezet ügyeiért, ahol emberek elmondhatják megtérésük történetét, megbeszélhetnék
az őket igazán foglalkoztató kérdéseket, alig ismerik.
A gyülekezeti élet egyéb, fizikai munkával járó teendőit pedig sok helyen a lelkipásztor és családtagjai végzik. Ez is immár legalább 50 éves hagyomány egyházainkban. Az is elfogadott lett, hogy a gyülekezeti élet a lelkipásztor személye körül forog.
Abban az esetben, ha szelíd és gyenge egyéniség, akkor mindent maga végez el, ha
pedig erőszakos, akkor az ő parancsai szerint kell történnie a dolgoknak. Ő a mindent
tudó, aki egy személyben tervez, engedélyez vagy tilt. Annak pedig, aki a lelkész prédikációját bírálni, netán korrigálni szeretné, olyan „hagyományos korlátokat” kellene
áttörnie, amik évszázadok óta ennek a kísérletnek keményen ellenálltak. Márpedig az
igehirdetések nagy része érthetetlen és unalmas.
Ezt a minősítést nem e cikk írója teszi, hanem azok a protestáns tömegek, akik a
mozdulatlan gyülekezeti életre nem vevők, inkább elhagyják az egyházat, vagy immár
a tájára se mennek. Sem az „álló”, mozdulatlan gyülekezeti élet, sem az ott hangzó,
alig érthető „szokványos” prédikáció nem vonzza többé az embereket. Mintha újra
érvényes lenne egyik egyháztörténészünknek a 19. század kiürült templomainak okát
indokoló mondása: „a nép megunta a száraz beszédet.”
Egyre többen vannak azon a véleményen, hogy ideje lenne a helyi gyülekezetekben
elkezdeni egy olyan reformációt, aminek lényege a mozgás, a változás. A biblikus
reformációnak mindig a fejben, a szívben, a szemléletben kell kezdődnie. Azon kellene egyre többeknek fáradozni, hogy a helyi gyülekezetnek a templomba még eljáró
tagjai, de a lelkipásztor és a presbiterek előtt is világos legyen az új reformáció iránya.
Vagyis az, hogy merre kellene mozdulni. Mert mozdulni kell! Nem Isten Igéje szerint
való az, ami és ahogyan most van.
Mozdulni kell az olyan gyülekezeti élet felé, aminek középpontjában nem a lelkipásztor, esetleg nagyobb anyagi befolyással bíró presbiter, vagy magát extra hívőnek
valló csoport, hanem az élő Jézus Krisztus és Igéje, a Biblia áll! Az Ige tekintélye előtt
hajoljon meg mindenki, és kezdjék el keresni a gyülekezet tagjai azt, hogy mit mond a
Biblia az Istennek tetsző gyülekezeti életről! Keresse először a lelkipásztor, majd pedig
hirdesse meg bátran. A gyülekezet pedig követelje meg tőle ezt!
A passzív, csak a templomban ülő egyháztagok pedig – kegyelmi ajándékaik szerint – épüljenek össze szolgáló közösséggé, mert a biblikus gyülekezet Istent imádó
Keresztény, keresztyén belügyek
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közösség, s az imádatban mindenkinek helye és feladata van! Olyan, szeretetet gyakorló közösséggé kell formálódnia gyülekezeteinknek, ahol egyrészt egymást segítik,
másrészt ahova készek mást is befogadni. Kezdjék talán azzal, hogy havonta egy-egy
vasárnapi istentisztelet után kávé, tea és néhány szelet sütemény mellett beszélgetnek.
De vigyázzanak, hogy ne lelkészük legyen itt is a főszereplő!
Változtassunk a bibliaórák monoton és unalmas együttlétein is! Legyen ez olyan
alkalom, ahol a lelkész legfeljebb húsz(!) percet beszél, majd megfogalmaz néhány
kérdést, amiről beszélgethetnek a résztvevők. Ezután pedig közösen imádkozzanak!
A változtatást segíti az is, ha nem csak a lelkész készül az igehirdetésre, de a gyülekezeti tagok is, amikor az istentisztelet előtt – akár hosszabb – imaközösséget tartanak.
Szembesítse a lelkipásztor az imádkozó közösségét ezzel a lehetőséggel, úgy, mint egy
komoly feladattal!
Válasszon hitben elöl járó presbitereket a közösség! Mert Istennek tetsző, biblikus
döntéseket kell majd hozniuk, ehhez pedig szükséges az újjászületett életű vezetőség.
Ne az legyen legfőbb törekvésük, hogy elégséges mennyiségű pénzt tároljanak a kas�szában, vagy, ha nincs, akkor hogyan szerezzenek, illetve a többletet mire költsék –
sajnos, ugyanis a presbiteri gyűlések legfőbb témái mindig ezek –, mert a presbiterek
felelőssége sokkal nagyobb ennél; Isten Igéje és akarata szerint kell kormányozniuk a
gyülekezetet.
Ehhez a reformációhoz olyan tagokra és presbiterekre van szükség, akik jól ismerik
a Bibliát, és az evangélium lényegét mások felé is egyszerűen meg tudják fogalmazni.
Az igehallgató közösségtől tovább kell lépni az Igét hirdetni képes gyülekezet felé.
Ennek az útja a bibliaiskolai tanfolyamokon, az ún. csendes heteken és gyülekezeti
konferenciákon át vezet.
Örvendetes, hogy egyházunkban már vannak olyan gyülekezetek, ahol ezeket már
gyakorolják néhány éve, bibliaiskolai tanfolyamokat szerveznek, csendes napokat tartanak, csendes hétre mennek a gyülekezet kisebb nagyobb csoportjával. Fontos lenne
a jó tapasztalatokat közreadni, és legalább ilyen fontos lenne ezeket a tapasztalatokat
meghallgatni, megbeszélni.
Ha a reformáció megerősödik egyházainkban, akkor elérkezhet a „felüdülés ideje”,
mert – ebben a sötét és erkölcsi rendjében felbomlott világban – úgy lehet jelen a
keresztyén gyülekezet, mint „hegyen épített város”.
Kezdje tehát a reformációt először minden lelkész és presbiter a saját gyülekezetében, beszéljen róla, dolgozzék, tusakodjék és imádkozzék érte!
(www.parokia.hu)
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Harminc éve helyezték át Kelemen Didák
hamvait a Minorita-templomba
Idézzük fel Kelemen
Didák atya alakját, életszentségét, példáját és fogalmazzunk meg szívünkben egy Istenhez szálló
fohászt az ő boldoggá avatásának érdekében. Ebben
az országban, s különösen
is a mi vidékünkön, már
csaknem háromszáz éve
ismerik a szentéletű atya
életét és tetteit. Nem neki
van szüksége arra, hogy az
egyház hivatalosan is elismerje életszentségét – hiszen ő már régen részesült Isten szolgája, P. Kelemen Didák új koporsója 1980.
a legnagyobb jutalomban augusztus 27-án Miskolcon, a templomba vitel előtt
és elnyerte a derék és hűséges szolga jutalmát a Mennyei Atya házában. Nekünk van rá szükségünk és országunknak, hogy a mindennapi küzdelemben, amit életünk krisztusibbá tételéért és az
evangélium hirdetéséért folytatunk, egy újabb megerősítést nyerjünk.
Emeljünk ki néhány fontos és számunkra tanúságos vonást Kelemen Didák atya
életéből.
Az első szempont egy egészen nyilvánvaló tény: Kelemen Didák az életszentségre
itt, ezen a vidéken jutott el. Az evangéliumi erények gyakorlásában, a krisztusi szeretet
megélésében itt, Miskolcon, Egerben, Nagybányán, Nyírbátorban, a mi falvainkban
és a mi városainkban alkotott maradandót. Ami Isten kegyelméből neki sikerült,
ugyanazzal a segítséggel másnak is lehetséges: lehet szentté válni itt Miskolcon, el
lehet jutni az életszentségre itt, a mi vidékünkön is.
A második szempont: döntő hatást gyakorolt életének alakulására a ferences iskola, ahol ő tanulhatott, ahol értékrendszert, hivatást és életre szóló impulzusokat
kapott. Ezért kiemelt figyelmet fordított arra, hogy iskolákat alapítson és működtessen. Nekünk is meg kell látnunk iskoláinkban azt a lehetőséget, amit Didák atya
Évfordulók
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is kristálytisztán látott: az iskola a hit átadásának, az evangélium megismertetésének
is helye. A mai pogányabb világunkban mennyivel inkább kell nekünk figyelmet
fordítanunk az iskoláinkra, az iskolai hitoktatásra, arra, hogy megadjuk gyermekeinknek a hit megismerésének lehetőségét, és fontos, hogy tudjunk áldozatot hozni
az iskoláinkért.
A harmadik szempont: Kelemen Didák atya saját bőrén tapasztalta meg korának
viszálykodását és gyűlölködését. Akkor a politikai megosztottság mellett a protestánsok
és a katolikusok közötti felekezeti gyűlölködés, a türelmetlenség és az előítéletek jeleivel találkozhatott nap mint nap. A felebaráti szeretet evangéliumi alapelve nagyon
gyakran sérült. Didák atya tudta, hogy a gyűlölködés ördögi körét csak a krisztusi
szeretet tudja megtörni. Előítéletekre, türelmetlenségre és gyűlölködésre ma is számtalan alkalom adódik. Ha nem is vallási és felekezeti alapon, de a politika, a hétköznapi élet súrlódásai, az elszenvedett sérelmek és igazságtalanságok gyakorta keltenek
bennünk olyan indulatokat, melyek nem egyeztethetőek össze az evangéliummal, a
krisztusi szeretettel. Ha felidézzük Didák atya emlékét, mert példaképnek tekintjük
és a boldoggá avatásáért imádkozunk, akkor fel kell idéznünk szelídségét és azt, ahogyan le tudta győzni a rosszat a jóval és meg tudta akadályozni, hogy az elszenvedett
sérelmekből gyűlölet fakadjon a szívében.
A negyedik szempont: Didák atya szelídsége mellett valami más is hozzájárult
ahhoz, hogy képessé vált megszelídíteni az elvadult emberi szíveket, az irgalmasság
testi cselekedeteinek gyakorlása. Szinte közhely, hogy mennyire nyomorúságos, nehéz
időkben munkálkodott ezen a vidéken. Korában a legnagyobb pusztításokat a pestisjárványok okozták. A Rákóczi-szabadságharcban a becslések szerint mintegy nyolcvanezer ember halt meg, az 1708 és 1711 között pestisjárványban 410 ezer! Didák atya
életében négy nagy pestishullám söpört végig azokon a vidékeken, ahol működött.
Ezekben az embert próbáló járványokban Didák
atya meglátta a lehetőséget a szeretet tetteire.
Meglátta a szenvedőkben
a szenvedő Krisztust, a
szenvedők pedig ráismertek benne az irgalmas
Isten szolgájára. Az emberi szenvedésnek számos
jelével napjainkban is
találkozhatunk. Testi és
lelki betegségektől szenvedőkkel, nincstelenekkel, anyagi gondokkal
küzdőkkel sajnos igen Az érseki helynök úr és az általa kinevezett bizottság
gyakran találkozhatunk. megtekinti a sírt és a porladó maradványokat
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Ha azt kívánjuk, hogy
Kelemen Didák atyára
az egyház által elismert
boldogként
tekinthessünk, akkor még inkább
kívánnunk kell azt, hogy
meglegyen bennünk is az
az önzetlenség, az a krisztusi szeretet, az a kitartás
és elkötelezettség, ami
megvolt benne a szenvedők iránt.
Mindezekből láthatjuk, hogy erejét, életét
Isten ügyének szolgálatá- Aránylag épségben P. Kelemen Didák sarui és rózsafűba állította: imádkozott, zére – máig ható művének anyagi és eszmei fegyvertára
hirdette Isten igéjét, tanított, iskolát, templomot épített, élelmet adott a szegényeknek, ápolta a betegeket,
gyógyította a széttört emberi kapcsolatokat.
Ezekért a tulajdonságaiért fogalmazódott meg halála után rövid idővel az emberekben, hogy nemcsak ők, hanem az egész egyház is állítsa példaként maga elé
Kelemen Didák alakját. Ez a folyamat már hosszú évtizedek óta tart. 30 évvel ezelőtt, 1980. augusztus 27-én ért el arra az állomásra, amire most emlékezünk. Akkor dr. Kartal Ernő plébános hathatós tevékenységének eredményeként, P. Rákos
Rajmund, Ambrosio Sahha és az érseki helynök úr felügyelete alatt, szakavatott
orvosok végezték a sír feltárását és a hamvak új urnába való helyezését. A hamvakat a
templom bal oldali oldalfalában helyezték el. (A sírban aránylag épen találták Didák
atya saruit és rózsafüzérét, máig ható művének anyagi és lelki fegyvertárát. Ezeket
megtalálásuk után egy ideig Korompai Károly és Lőrinc Ilona őrizte otthonában.) A
folytatás feladata innen a mienk.
Adjunk hálát Istennek, hogy Kelemen Didák sok-sok fáradozás után bevonulhatott a menyegzői lakomába, hogy elnyerje jutalmát, nekünk pedig hátrahagyta buzgósága, életszentsége emlékét. Idézzük fel őt és nyerjünk erőt tőle a magunk útján az
örök üdvösség felé.
N. I.
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Balogh Judit

Oktatás és iskola
a reformáció korában Miskolcon
A reformáció és az iskolarendszer, az oktatás reformja a köztudatban egymástól
el nem választható. Mivel az egész mozgalom egyik fontos igénye a Biblia ismerete,
ennek természetes következménye, hogy Luther bibliafordítását követték a nemzeti
nyelven megjelenő Bibliák. A reformáció termékeként lát napvilágot nálunk is Károlyi Gáspár gönci protestáns prédikátor fordítása. A terjedelmi korlátok nem teszik lehetővé, hogy az anyanyelvű Bibliák, az anyanyelvű oktatás kérdését európai
távlatokban vizsgáljuk. Azt azonban bizonyosan leszögezhetjük, hogy a reformáció
és az anyanyelvi iskolázás összekapcsolódásának teológiai okai vannak. Luthernek és
követőinek – legyenek azok kálvinisták vagy evangélikusok –, tehát a protestantizmusnak általában fontos tétele a Szentírás, Isten Igéje tekintélyének a visszaállítása.
Míg a katolicizmusban az Írás és a tradíció egymás mellett áll, és mindkettő egyenlő mértékben tartatik Isten kijelentésének, addig a reformáció egyetlen tekintélye a
Szentlélek által megelevenített Ige. A reformáció célja éppen az isteni kijelentéshez
való teljes visszatérés. Mivel pedig egy másik sarkalatos pont a protestáns teológiában az egyetemes papságról szóló tanítás – amely szerint Isten közvetlenül, Igéjében,
Szentlelke által szól az emberhez –, ezért természetes szüksége volt a reformátoroknak,
hogy nemzeti nyelvre fordítsák a Bibliát. Ahhoz azonban, hogy a nemzeti nyelven is
olvasni tudják az Igét akár a legegyszerűbb emberek is, törekedni kellett az oktatás,
az iskolai rendszer kiépítésére. Így az iskola válik a protestantizmus fontos „fegyverévé”, eszközévé annak terjedésében, sőt megőrzésében is. Egyes kutatók feltételezik,
hogy például a magyarországi protestantizmust az ellenreformáció támadásainak az
időszakában az iskolarendszere őrizte meg, illetőleg a kiépült oktatási struktúra, a
sok kollégium fontos oka a reformáció északkelet-magyarországi megőrződésének.
Ellenpéldaként Lengyelországot szokás említeni, ahol bár jelentkezik a reformáció
első hulláma, kiépült iskolahálózat híján szinte nyomtalanul el is tűnik.
Mindezen érvek ellenére a kérdés, azaz a protestantizmus és oktatás kapcsolata nem
ennyire egyértelmű. Tudjuk ugyanis, hogy már a reformáció előtt jelennek meg anyanyelvű Bibliák. Közismert tény továbbá, hogy az oktatás fellendülésében a reformáció
mellett mindenhol rendkívül nagy szerepük van a jezsuitáknak. Oláh Miklós püspök
Magyarországon is jóformán az első protestáns kollégiumok létrejöttével egy időben
alapítja a nagyszombati iskolát, hívja be a jezsuitákat.1
A kérdés tehát az először megfogalmazottnál összetettebb. Mára azt is tudjuk, hogy
a protestáns oktatás mélypontokat, válságokat élt át; a XVI. századi rendkívüli nekirugaszkodást, a falusi iskolák számának gyarapodását, a középfokú iskolák és az új
1

(Gunst 1995.) 67.
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kollégiumok megjelenését egy visszaesés követte a XVII. század elején.2 A XVI. század
középső és utolsó harmadában olyan kiváló tanárokról tudunk, mint a világkrónikát
író Benczédi Székely István,3 a Bártfán az egész oktatási rendszert megteremtő Stöckel
Lénárd,4 vagy a bártfai rendszert Sárospatakra átvivő és azt továbbfejlesztő nagy tudású Szikszai Fabricius Balázs. A XVI. század végén és a XVII. század elején megerősödő
protestáns ortodoxia5 azonban nemcsak az intézmény, az egyházi hierarchia szintjén
hoz megmerevedést: az iskolák is szigorúan ragaszkodni kezdenek a nehézkes, skolasztikus tematikához és módszerhez.6 A cél a hitvédelem lesz, tudatosítani és besulykolni
a protestantizmus száraz érvrendszerét. Így fordulhat elő, hogy maga Bethlen Gábor,
a „református fejedelem” is a jezsuitákhoz adná az unokaöccsét, az ő iskoláik színvonalasabb volta miatt. Ezen a helyzeten is változtatni akarnak az 1639-ben fellépő hazai
puritánok, akik közül Tolnai Dali János sárospataki rektorként igyekezett megreformálni a kollégiumi oktatást. De közéjük tartozott Keresztúri Pál, a Rákócziak udvari
tanítója, valamint a magyar kartéziánus Apáczai Csere János is. Az ő hatásukra hívja
meg Lorántffy Zsuzsanna Johannes Amos Comeniust, a korszak és a pedagógiatörténet
máig egyik legizgalmasabb személyiségét, aki éppen Sárospatakon dolgozza ki oktatási reformjait.
A XVI–XVII. század tehát teli van az oktatás történetére nézve jelentős változásokkal. Ezeknek a változásoknak pedig az egyik gyújtópontja a sárospataki kollégium,
amelynek a miskolci iskola az egyik partikulája.
A városnak már a reformáció előtt is volt iskolája, s hogy minden bizonnyal jó
színvonalú oktatást biztosított, mutatja a viszonylag magas száma azoknak a miskolciaknak, akik a vallásváltás előtti évtizedekben külföldi egyetemekre beiratkoztak.
Az új vallás megszilárdulását követően azonban az iskola egyre jelentősebb fejlődését
regisztrálhatjuk a források tükrében.
Bár az adatok legnagyobb része a XVII. századból, s annak is inkább a második feléből való, a peregrináció irányának a változása már az 1560-as években megtörténik.
Ebben az évtizedben Wittenbergben négy „miskolci” előnevű diák tanul, azaz pontosan annyi, mint amennyien a XVI. század első felében összesen Bécset és Krakkót látogatták. A XVII. században pedig hét ilyen előnevű diákot jegyeztek be a wittenbergi
egyetemi anyakönyvbe.
A magyarországi református zsinatok egyik legfontosabb kérdése éppen az oktatás
ügye. Több ízben elrendelik, hogy minden településen a lelkész mellett külön tanító
tartassék. Ennek értelmében valószínű, hogy Miskolcon is megjelenik a lelkészi hivatal mellett a tanító; az elsők egyike lehetett az a Sárközi Dohi Bálint, aki 1587-ben
2

(Péter 1995.) 77-98.
(Péter 1995.) 66-77.
4
Stöckelről és tevékenységéről (Frankl 1873.) passim.
5
(Révész 1938.) 27-33.
6
Különösen érdekes lesz mindez Sárospatak esetében, ahol Tolnai Dali János és társai sokáig reménytelenül kísérleteznek a modern metódusok és eszmék meghonosításával. A helyi lelkész, Tolnai István és a zempléni esperes,
Miskolczi Csulyak István számára azonban e törekvés veszélyes újítás: (Zoványi 1911.) 56-76. és (Makkai 1952)
70-78. Ugyanez volt a helyzet Gyulafehérvárott, az erdélyi fejedelmek kollégiumában: (Makkai 1952) 79-92.
3
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miskolci rektorság után megy Rákóczi Zsigmond pénzén Wittenbergbe tanulni. Az
az 1598 januárjában hozott magisztrátusi határozat, amely a lelkész és a tanító jövedelmeiről rendelkezik, megemlíti, hogy minden a „régi törvény szerint” történik,
tehát mindez egy jól kialakult gyakorlatot mutat már a XVI. század végére. Ilyen
módon nagyjából megrajzolható a korabeli miskolci iskola képe.
A különböző lelkészi gyűlések anyagaiból tudjuk, hogy 1648-ra a tiszáninneni kerületben a miskolci iskola az úgynevezett „nagyobb városi iskolák” közé soroltatik a
rimaszombati, szikszói, tállyai, szántói és ungvári iskolákkal együtt – ez a besorolás
már önmagában is mutatja, hogy az iskola jelentős fejlődésen megy át a megelőző
évtizedekben. Ugyanez a rendelkezés külön veszi számba a partikuláris iskolákat,
ami pedig azt jelenti, hogy erre az időre Miskolc iskolája már nem tekinthető partikulának.
Az iskola fenntartásáról, mint az egyházról magáról is, a konzisztoriális rendszer
értelmében a városi tanács gondoskodik. Így a tanács rendelkezik 1655-ben az iskolamester asztaltartásáról, egész jövedelméről és az iskola karbantartásáról is. Bőkezű földesúri patrónus hiányában azonban nincsen az iskolának magánvagyona
vagy állandó jövedelemforrása, mint például a sárospataki kollégiumnak. Ezért léte
fenntartását illetően ki van szolgáltatva a magisztrátusnak. A XVII. század második
felétől kezdve az adatok alapján elmondhatjuk, hogy a város valóban gondoskodik
az iskolájáról, mert az épület folyamatos bővítésének vagyunk a tanúi, ami bizonyosan összefügg az oktatás anyagának és színvonalának a növekedésével. Lássunk
néhány példát az iskolával való törődésre. 1658-ban, Lakatos György főbíróságának
idején kerítik be a templomot és az iskolát, s a kerítést is bezsindelyezik. 1662-ben
megépítik az iskola hídját, 1668-ben kőből való pincét toldanak az épülethez és két
új teremmel is bővítik az iskolát, ami nyilvánvalóan mutatja a hallgatók számának
gyarapodását és az oktatás kiterjedését. Emellett ugyanebben az esztendőben zsindelyezik be az iskolamester házát is. 1669-ben és 1670-ben a Szinva felől is bekerítik az
iskolát, ezt a kerítést is bezsindelyezik és még palánkokkal is megerősítik.
Az 1682 és 1686 közötti évek a pusztulás időszakát jelentik természetesen az iskola
számára is. 1682-ben „az török járás miatt nagy ínségben lévén az egész város lakosi, úgy
annyira, hogy praedicatorinkat, deákinkat, bíráinkat szekerekre rakatván, a táborra gyalázatosan hurczolták” – írja a városkönyv. Ugyanebből az évből való egy másik bejegyzés, amely szerint „ezen esztendőben Istennek bölcs tetszéséből mind a két praedicatorok,
schola mester, kántor változást szenyvedtünk, kik az halál által, kik penig helyeknek változtatásával.” 1685-ben a császári csapatok pusztítását kíséri a templom, az iskola és
a parókia részleges pusztulása. Nyilvánvaló, hogy ilyen körülmények között a tanítás
sem lehetett zökkenőmentes. 1686-ban azonban már új iskolarektor érkezéséről értesülünk, 1700-ban és 1701-ben pedig azt vezetik be a város jegyzőkönyvébe, hogy
először az iskolát a templommal összekötő hidat javították meg, majd pedig „az oskolabeli nagy auditoriumoknak s egyéb classisoknak s házaknak fő falai, ahol mellynek mi
defectussi voltanak, renováltattanak.”
Azzal kapcsolatban, hogy hogyan folyt az oktatás a miskolci iskolában, nincsen
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más forrásunk, csak azok az egyházi határozatok, amelyek Borsodban, a tiszáninneni
kerületben, esetleg az egész Kelet-Magyarországon előírják a tanítandókat.
Az iskolában, noha állandóan gyarapodik, mégis mindvégig egyetlen iskolamester
marad. A másfél évszázad alatt Miskolcon működő iskolamestereknek csak részleges
névsorát ismerjük. Az 1580-as évekből két rektort is ismerünk név szerint: 1584-ben
egy Varsányi Pál nevű férfi, 1586 és 1587 között pedig az előbbiekben már említett Sárközi Dohi Bálint a város iskolamestere. 1602-ben Szenczi Molnár Albertnak ír levelet
Félegyházi Máté, aki ekkor a miskolci iskola igazgatója, és az iskolába betörő német
vértesek megsebesítik. A következő adat 1626-ból származik, amikor Padányi Mihály,
a későbbi diósgyőri prédikátor látja el az iskolarektori hivatalt. 1658-ban és valószínűleg 1659-ben is egy bizonyos Ladmóczi István, korábbi sárospataki diák, 1686-ban és
utána nem tudjuk meddig, a Debrecenben végzett Debreczeni Ember András a miskolci iskolarektor. 1702-ben Simándi István, 1708-ban pedig az a Buzinkai Mihály
tanít a város iskolájában, aki korábban hosszú időn keresztül töltötte be a második
prédikátori tisztet. Érdekes módon tehát mind a két irányban való mozgás megfigyelhető: a lelkész – igaz, hogy csak második lelkész – is lehet később tanító, noha a másik
irány a gyakoribb, vagyis a rektorok gyakran lesznek később lelkészekké. A prédikátor
és a rektor között nincsen egyenlőség; már az 1567. februári debreceni zsinat XL.
cikkelye elrendeli, hogy az iskolák rektorai és tanítói lelkészeik iránt köteles engedelmességgel és alázattal viseltessenek; a LXV. cikkely pedig, hogy ruházatukban a tisztes
középszerre vigyázzanak, s a tanulni nem akaró tanítványokat ne tűrjék meg. Az 1595ös felső-magyarországi cikkelyek is rendelkeznek arról, hogy a tanítók és tanulók a
lelkészeknek engedelmeskedjenek, elégedjenek meg a lelkészüktől kapott élelemmel,
szorgalmasan és értelmesen tanítsanak.
A lelkész és tanító közötti különbséget a jövedelmeik közötti különbség is mutatja.
Emellett azonban a prédikátor köteles volt asztalánál vendégül látni az iskolamestert.
Ez azonban valószínűleg nem történt meg mindig, mert a miskolci egyházlátogatás
alkalmával feljegyzik, hogy a prédikátor az asztaltartást borral és lőrével is kiválthatja.
Sőt, később a város magára vállalja ezt a kötelességet. Erre szükség is van, mert az
iskola nem rendelkezik magánvagyonnal. Két olyan esetről tudunk ugyan, amikor a
város polgárai valamilyen összeget hagynak kifejezetten az iskolának, tehát a diákoknak – az egyiket azonban, bizonyos Vas Gergelyné által a diákoknak hagyott szőlőt a
város a diákok kezéből kivévén, az első prédikátornak adja.
Az iskola, az oktatás belső rendjéről értesít az a városi statútum, amelyben megszabják
a diákok tandíját. Eszerint vannak úgynevezett abecedarius gyermekek, rudimentisták,
vannak etimológiai, grammatikai, szintaxista pétai, orátori és logikai osztályok is –
mindez egy fejlett, többszintű oktatási rendszerre utal. Mivel a források nem említenek
sehol egy tanítónál többet, feltehetőleg a felsőbb osztályosok oktatták az alsóbb osztályokba járókat, csakúgy, mint Sárospatakon. A tanítás differenciáltságát tekintve a
sárospatakitól csak abban különbözik, hogy Patakon vannak lelkészképzéssel foglalkozó
osztályok is. A tandíj valószínűleg fontos része volt az iskola fenntartási költségeinek,
ezért egyrészt különbséget tesznek vidéki és miskolci diákok között a miskolciak javára,
Évfordulók
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másrészt a felsőbb osztályok diákjai egyre többet kötelesek fizetni. Sajnos, a diákok
létszámáról jelenleg nem áll a rendelkezésünkre semmilyen információ, így azt sem
tudjuk, hogy vajon mekkora jövedelemhez juttatta mindez az iskolát? Nem ismerjük
továbbá azt sem, hogy – mivel a tandíj is a várost illette – a magisztrátus vajon a teljes
összeget az iskola céljaira fordította-e, vagy annak csupán egy részét? Az iskolamester
fizetését tekintve azonban feltételezhető, hogy az utóbbi esetről van szó.
Az oktatás színvonaláról szintén nem maradt fenn adat, illetve csupán közvetettnek
tekinthető az a megjegyzés, amely szerint 1650-ben Nagykőrös városa fizeti a mesterhozatal költségeit Miskolcon, mivel a nagykőrösi lelkész fiai itt tanulnak. A nagykőrösi lelkész személye könnyen azonosítható: Maklári Zubor Mártonról van szó, aki
1646-ban volt Miskolc második prédikátora. Személyes tapasztalatai lehettek tehát az
itteni iskoláról, s valószínűleg nem véletlenül küldte ide tanulni a gyermekeit sem.
Egy további információforrás lehet még annak számbavétele, hogy hányan jutnak
el a városból egy ilyen iskolai előképzés után külföldi egyetemre, illetve hány miskolci
lesz később „értelmiségi”, azaz lelkész vagy tanító?
A XVI. században az 1560-ban Wittenberget járt Miskolczi Miklós, az 1561-ben végzett Miskolci Nyíri Lukács után 1652-ben szintén wittenbergi diák Miskolczi Demeter, 1654-ben Miskolczi János, 1568-ban Miskolczi Puah Pál, 1575-ben Miskolczi Imre,
1586-ban Miskolczi Boldizsár. A XVII. századtól kezdve már Heidelbergben találunk
miskolci diákokat: 1602-ben egy bizonyos Miskolczi Istvánt, majd 1617-ben Miskolczi
Jánost és egy szintén Miskolczi előnevet viselő István peregrinust. 1692-ben pedig
Franekerben, a puritán teológia fellegvárában Ráczkevi István, egy miskolci származású ifjú iratkozik be az egyetemre.
A XVI–XVII. században a megyében tartott zsinatokon részt vevők névsorából kiderül, hogy több helységnek van Miskolcról elszármazott lelkésze. Így például Bánfalva,
Bánhorvát és Nagybarca prédikátora Miskolczi István, Vadna és Barca lelkésze pedig
Miskolczi Ozsvát. Ez az utóbbi személy később Gesztely és Hernádkak lelkésze lesz,
helyére pedig Vadnára és Barcára – amint az az 1649. évi vizitálás jegyzőkönyvéből
kiderül – egy ugyancsak innét elszármazott személy: Miskolczi János kerül. Végül
Szakály Ferenc kutatásaiból tudjuk, hogy a XVI. században a borsod-gömör-kishonti
egyházmegye 1575 és 1599 között tizedből részesült református lelkészei közül nyolcat
hívtak Miskolcinak.
A reformáció felvétele és a XVII. század utolsó évei között eltelt nem egészen másfélszáz év alatt Miskolc korábban is látogatott iskolája jelentős változásokon megy át.
Mint láttuk, nemcsak az iskolaépület gyarapodik, hanem az osztályok száma is eléri
a korszak középfokú tanintézeteiben szokásosat. Ezzel párhuzamosan nyilván növekszik a tanulók létszáma, és az iskola jó hírét mutatja, hogy még más mezővárosokból is
jönnek ide tanulni. Mindez annál is inkább lényeges, mert az iskolát teljes egészében a
város tartja fenn. Tipikus példáját láthatjuk tehát az iskola kapcsán is annak, ahogyan
a polgárok közönsége és az azt képviselő magisztrátus gondoskodik az oktatásról, és
a XVI–XVII. század adatai egyértelműen bizonyítják, hogy ez a rendszer Miskolcon
működőképes, prosperáló rendszer volt.
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(Az előadás „A református iskoláztatás felső-magyarországi történetének
meghatározó fordulatai, különös tekintettel Miskolcra” címmel október 16-án
tartott tudományos konferencián hangzott el. A MAB székházában
tartott konferencia része a 450 éve alapított Lévay József Református Gimnázium és
Diákotthon tiszteletére szervezett jubileumi év rendezvénysorozatának.)
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a HÍDÉPÍTŐ Csopor t tagja

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

ADEPTUS-H

Mély- és Magasépítő 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-H 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 (Béres Borászat) kivitelezéséért.
Fentieken túlmenően hosszasan sorolhatnánk az elmúlt 20 év alatt
felépített létesítményeket, melyek között kórházak, missziós központok, templomok, iskolák, szociális létesítmények, hidak, erőművek 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, akár egészségügyi probléma, akár lakásfelújítási
gondok megoldása terén.

Az ADEPTUS-H

Mély- és Magasépítő Zrt.
közepes nagyságú vállalkozás. Vezetői jól tudják, mit jelent az emberek
számára a segítség, és örömükre szolgál, ha a vállalatnak anyagi lehetősége
nyílik egy-egy jó ügy támogatására.

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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