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Tárkányi Béla – Versek és műfordítások

Dávid első zsoltára

Boldog ember, aki nem jár
A gonoszok útjain,
Nem hajol a rossz tanácsra,
S nem nyög a bűn láncain.
 
Aki éjjel és naponta
Istenében lel gyönyört;
Aki hűn figyel szavára
És minden törvényt betölt.
 
Mint a partra ültetett fa
Szép s hervadatlan ő,
Mert a partra ültetett fa
Gazdagon gyümölcsöző.
 

Ó, nem így, nem így a bűnös:
Lengő ő, miként a por,
Melyet a szelek hatalma
Felragadva szerteszór,
 
És azért nem állja majd ki
Az ítélet ércszavát;
Zárva fogja ő találni
Az igazak szent lakát.
 
Mert a jók erényes útján
Isten a biztos vezér;
Amit a gonosz cselekszik
Mind mulandó, s célt nem ér!
              (Ford.: Tárkányi Béla)

A keresztfához megyek, 
Mert máshol nem lelhetek 
Nyugodalmat lelkemnek. 
S ott talállak, ó, Szűz Anya, 
Fájdalom közt, bágyadozva, 
Tőr veré át lelkedet. 
 
Mely gyötrelem volt Neked 
Isteni szülöttedet 
Látni szegény jászolban! 
S midőn annyi ellenségek 
Romlására esküvének: 
Tőr veré át lelkedet. 
 
De midőn ezek felett 
Láttad, mennyit szenvedett, 
Szenvedett az ártatlan! 
Láttad őt a Kálvárián, 
Két lator közt a keresztfán, 
Kínodat ki mérje meg! 

A nap elsötétedett, 
Ennyi kínt nem nézhetett, 
Borzadván rengett a föld! 
Sírt, kesergett, gyászolt minden 
Az egész nagy természetben: 
De gyötrelmed nagyobb volt! 
 
Ezt, ó, fájdalmas Anya, 
Mind értem tűrted vala, 
Értem, háládatlanért! 
Ki Fiadat megvetettem, 
És keresztre feszítettem, 
Ó, én kárhozat fia! 
 
Most a lelkiismeret 
Életemnek átka lett, 
Istenem, hová legyek? 
Nincs lelkemnek csendessége, 
Rettent a bűn szörnyűsége: 
Jaj, kétségbe kell esnem! 
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Ah, de fülembe hata 
Szent Fiad e szózata: 
„Ím Anyád, ó, tanítvány!” 
Tanítványa én is voltam, 
Míg a bűnre nem hajlottam, 
Ő engem is rád bízott. 

Ne nézd bűnös-létemet, 
Hanem a szeretetet, 
Mely értem a fán vérzett! 
Fájdalmaid, ó, Szűz Anya, 
Indítsanak bűnbánatra, 
Hogy kegyelmet nyerhessek.

Zálogát adtad, ó Jézus, 
Örök szeretetednek. 
Rendelvén e nagy Szentséget, 
És adván híveidnek, 
Hogy tevéled egyesüljünk, 
S téged viszont szeressünk; 
Örök hála és imádás 
Légyen azért nevednek. 
 
Irgalmadban nem vizsgáltad 
A mi gyarlóságunkat, 
És ellened elkövetett 
Sok hálátlanságunkat. 
Megmenteni így akartál, 
Azért értünk meghaltál; 
Eltörölvén a keresztfán 
Régi adósságunkat. 

S hogy halálod szent emlékét 
Mindennap megülhessük, 
Hagytad ezt a nagy Szentséget, 
Hogy magunkhoz vehessük. 
Csodálatos kincset adtál, 
És közöttünk maradtál; 
Véghetetlen jóságodért 
Add, hogy mindig szeressünk. 
 
Ekkép a Tieddé tettél 
Kegyes Jézus, bennünket. 
Add, hogy Tőled semmi többé 
El ne vonja lelkünket. 
Védjen e Szentség oltalma, 
Kövessünk élve, halva; 
Uram, Jézus, áldd meg, kérünk 
E szent föltételünket.

Uram, Jézus, légy velünk, 
Mi egyetlen örömünk! 
Nálad nélkül keserűség 
Itt a földön életünk. 
Ó, egyetlen örömünk, 
Uram, Jézus, légy velünk! 
 
Uram, Jézus, Tégedet 
Szívünk, lelkünk úgy eped! 
Mert kívüled nem találhat 
Sehol biztos nyughelyet. 
Boldog mással nem lehet, 
Uram, Jézus, csak Veled. 
 
Uram, Jézus, kérve kér 
A szív, mely Benned remél! 
Add meg néki a nyugalmat, 

Mely minden kinccsel fölér. 
A szív, amely bíz s remél, 
Uram, Jézus, kérve kér. 
 
Uram, Jézus, adj erőt, 
Vigasztald a szenvedőt; 
A bűnbánó lélek nyerjen 
Kegyelmet az Úr előtt. 
Segítsd föl a küzködőt, 
Uram, Jézus, adj erőt. 
 
Uram, Jézus, el ne hagyj, 
Ki szívünknek üdve vagy; 
Legfőkép a végső harcon 
Végig velünk megmaradj. 
Te, ki lelkünk üdve vagy, 
Uram, Jézus, el ne hagyj!
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•  ÜNNEPEK – ALKALMAK  •

Csögör Orsolya

A 139. zsoltár húsvéti szirmai

Böjtre készülve az utóbbi napokban sokszor elém jön a 139. zsoltár őszinte 
vallomása. A mindennapos jövés-menés közben olyan irigylésre méltó az a 
kitárulkozás, mely minden álarc nélkül odaáll Isten elé, és elsősorban nem 
kéréseivel, hanem hódolatával árasztja el Istent. 

Talán erre gondolt Pál apostol, amikor „felkiált” egyik levelében: „Nekem az élet 
Krisztus…!” Miért tette ezt nagy felszabadultsággal? Mert nem volt kínos, vagy ké-
nyelmetlen számára, hogy az Úr átvizsgálta az életét. 

„URAM, TE MEGVIZSGÁLSZ ÉS ISMERSZ ENGEM.” (Zsolt. 139,1)
Néha egy-egy rutinvizsgálat furcsa dolgokat tár fel a szervezetünkben, s bizony a 

munkahelyi ellenőrzésekkor is kicsit görcsbe rándul a gyomrunk. Így voltak ezzel 
Jézus kortársai is. Mennyivel könnyebb volt számukra csak az otthonaikból kitaka-
rítani a kovászosat, és milyen felháborítónak tartották, amikor Krisztus rámutatott 
a szívükre és az üres vallásosságukra („…a pohár és a tál külsejét megtisztítjátok, de 
belül telve vagytok rablásvággyal és gonoszsággal.” /Lk. 11,39/).

Mennyire nem értette még Nikodémus sem, hogy érett felnőttként is szükséges az 
újjászületés. S aztán ott voltak a tanítványok, akik talán zokon is vették, hogy Meste-
rük előre figyelmeztette őket: szét fogtok széledni mellőlem.

Húsvétra készülve engedjük hát, hogy Isten megvizsgáljon bennünket is! 

„HOVA MENJEK LELKED ELŐL? ORCÁD ELŐL HOVA FUSSAK?”
(Zsolt. 139,7)

Érdemes számba vennünk, hogy a Szentírás hogyan örökíti meg a nagyheti lépé-
seket.

A húsvéti vacsorát előkészítő tanítványok Jézus szavára hűségesen építő lépései.
Az Olajfák hegyére énekszóval lépdelő tanítványok.
A Gecsemáné kertben imádkozásra félrevonuló Jézus és tanítványai lépései.
Az elfogatásra kész Jézus „Menjünk!” (Mt. 26,46) parancsszava.
A csókkal érkező áltanítvány lépései.
A kardokkal és botokkal jövő sokaság kivonulása.
A Jézust távolról követő Péter sírásba torkolló léptei.
Jézus lépései a Via Dolorosán. 

Ünnepek – Alkalmak
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A Jézus halálát távolról figyelő asszonyok lépései.
Arimátiai József hitvalló lépései Jézus temetésekor.
A feltámadást örömmel hírül vivők futása.
Vajon a mi ünnep felé tartó lépéseink milyenek? Bátrak, fáradtak, hitehagyottak, 

vagy örömmel és reménnyel telítettek? „Hová menjek lelked elől? … Ha a hajnal szár-
nyaira kelnék és a tenger túlsó végén laknék, kezed ott is elérne, jobbod megragadna 
engem.” (Zsolt. 139,7a. 9)

„TE ALKOTTAD VESÉIMET, TE FORMÁLTÁL ANYÁM MÉHÉBEN. … 
KÖNYVEDBEN MINDEN MEG VOLT ÍRVA, A NAPOK IS, MELYEKET 
NEKEM SZÁNTÁL…”  (Zsolt. 139,13. 16)
„Vegyétek, egyétek, ez az én testem!” (Mt. 26,26b) – mondta Jézus tanítványai-

nak. A páskavacsora kenyere és bora új értelmet kapott: Eddig a bárány testét és vé-
rét, most a szeretett Mester végsőkig lehajló áldozatát jelentette. „Az Ige testté lett” 
(Jn. 1,1) – írja János apostol evangéliuma elején. A jó hírt, az örömhírt azzal kezdi, 
hogy Isten ígéretei valósággal megtapasztalhatóvá váltak Krisztus születésével. Íme, 
az isteni szeretetnek számotokra is van kézzelfogható bizonyítéka. 

A húsvét ünnepe arra is figyelmeztet bennünket, hogy várjuk állhatatosan és fi-
gyelő szívvel az Úr terveinek megformálódását és megvalósulását egyéni és közös-
ségi életünkben is. „Tudunk mindenről, amit fent tesznek értünk” – nyilatkozta az 
egyik chilei bányász 700 méteres mélységben rekedve. Urunk, tudunk mindenről, 
amit Te teszel értünk húsvét idején. Az ünnep napjait Isten nagy odaadással készíti 
elő. De vajon mi készen leszünk-e arra, hogy azokat Krisztussal szent közösségben 
töltsük el?

„NÉZD MEG, NEM JÁROK-E TÉVES ÚTON ÉS VEZESS AZ ÖRÖKKÉ-
VALÓSÁG  ÚTJÁN!” (Zsolt. 139,24)
Újratervezés! Hallják sokszor a GPS-szel közlekedő sofőrök. Az eltévesztett út sok 

bosszúságot okoz az utazónak. Sokszor az emberi, de még a gépi irányítás is kudar-
cot vall. 

A legjobb példa a húsvét utáni újratervezett életre Péter apostol, aki tagadása után 
visszament otthonába és régi munkáját folytatva járta a maga választotta utat. De 
nem volt öröme benne. 

Mennyire másabb az a kép, amikor a Tibériás-tenger partján megpillantja a feltá-
madt Mestert. „…belevetette magát a tengerbe.” (Jn. 21,7b)

Legyen az a húsvéti kérésünk a Mindenható Isten színe előtt megállva, hogy hús-
vét ideje alatt újratervezhessük – de már Krisztussal együtt – életünk útjait és lépé-
seit, hogy az ünnep után Péterhez hasonlóan belevethessük magunkat mindennapos 
feladatainkba, de már helyreállított szívvel!
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Papp András

A kereszt és az üres sír között

„Ez a legáldottabb szombat,
melyen Krisztus elszunnyadván, harmadnap föltámad.”

(Nagyszombati ikosz)

Nagyhét eseményeinek ki-
emelkedő pontja Krisztus Gol-
gotán magasodó keresztje, a 
szomorúság ideje. A feltámadás 
hajnala, az öröm napja követi 
ezt. Úgy érezzük, hogy az öröm 
egyszerűen felváltja a szomorú-
ságot. Valójában nem, hanem a 
szomorúság változik át örömmé. 
A feltámadás előtt ugyanis van 
egy nap, van egy esemény, ami-
kor a győzelem a vereség méhé-
ből kicsírázik: Krisztus halállal 
legyőzi a halált. 

A keleti egyház ábrázolásai 
közül hiányzik Krisztus feltáma-
dásának a képe. Nem véletlenül. 
Azt a pillanatot ugyanis senki 
nem látta. A húsvéti ikonon az 
angyal az üres sírt mutatja a ke-
nethozó asszonyoknak. A győze-
lem másik képe a leszállás az alvilágba. Krisztust „test szerint megölték, de Lélek 
szerint életre kelt. Így ment el a börtönben sínylődő lelkekhez” (1Pt 3,18–19). „Jézus 
nevére hajoljon meg minden térd a mennyben, a földön és az alvilágban” (Fil 2,10). 
Amikor Krisztus meghalt a kereszten, a halál az ő lelkét is követelte az alvilág számára. 
Azonban nem azt kapta, amit várt – az életet kapta, aki lerombolta az alvilág hatal-
mát. Krisztus összetöri a börtön zárait, kézen fogja és kihúzza a sírból az ősszülőket, 
Ádámot és Évát. Az ó- és újszövetségi igazak előtt megnyílik az örök élet kapuja.

Krisztus megtestesülésének az a végső célja, hogy elpusztítsa a halált. A halállal 
való találkozás az ő órája: „ezért az óráért jöttem” (Jn 12,27). Az ókeresztény kor atyái 
általában úgy írták le ezt a pillanatot, mint a Krisztus és a halál közti párbajt, mert 
e párbaj végeredménye a gonosz döntő veresége. A párbaj több részletben zajlik le. 
Először úgy tűnik, hogy a gonosz erők győznek: az Igazat megfeszítik, mindenki 

Ünnepek – Alkalmak
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elhagyja, gyalázatos halált szenved, majd a sötétség és kétségbeesés helyének lakója 
lesz. De ugyanabban a pillanatban feltűnik Krisztus halálának igazi értelme. Aki 
meghal a kereszten, önmagában birtokolja az életet. Nem úgy, mint kívülről kapott 
ajándékot, amit valaki elvehet tőle, hanem mint saját lényegét: „Benne az élet volt, s 
az élet volt az emberek világossága” (Jn 1,4). Isten azért veheti magára, győzheti le és 
rombolhatja szét az emberi halált, mert Krisztusban az Isten és az ember összevegyü-
lés, változás, megosztás és elkülönülés nélkül egyesült. Az üdvösségnek minden más 
módja ellenkezett volna az emberi természettel. Ezért van szükség a megtestesülésre 
és erre az isteni halálra. Krisztusban áll helyre az emberi engedelmesség és szeretet. 
Krisztus által az ember legyőzheti a bűnt és a rosszat. Lényeges volt, hogy a halált ne 
csak Isten rombolja szét, hanem az ember győzze le és semmisítse meg magában az 
emberi természetben.

Krisztus szabadon fogadja a halált, hisz életéről mondja: „Nem veszi el tőlem senki, 
magam adom oda” (Jn 10,18). A halál mindenekelőtt az élet hiányát, annak az életnek 
a széthullását jelenti, mely el van vágva egyedüli forrásától. S mivel Krisztus halála az 
Isten iránt érzett szeretet áramlása, az engedelmesség és a bizalom, a hit és a tökéletes-
ség cselekedete, ezért az élet cselekedete, mely szétrombolja a halált. Ezt jelenti Jézus 
leszállása az alvilágba, halála győzelemmé vált. A szomorúság és az öröm harcra kel 
egymással és az öröm kerekedik fölül. Az élet és a halál közötti párbaj befejeződik.

A szombat, a hetedik nap fejezi be és egészíti ki az üdvösség történetét, melynek 
utolsó mozzanata a halál felett aratott győzelem. A szombat után az új teremtés első 
napja, a sírból született új élet következik. A keresztény ember az új hetet nem a 
munka hétfői felvételével kezdi, hanem a feltámadás örvendezésével, a vasárnap – a 
hét első napja – ünnepével. Legyen ez az új időszámításunk! Minden vasárnap húsvét, 
Krisztus feltámadásának az ünnepe. A szomorúság örömmé változása. Minden vasár-
nap adjon erőt megszentelésével a hét többi napjára! 
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Az egyetemes imahét ökumenikus záró 
alkalma Miskolcon

A Miskolci Egyetem díszaulájában tartották az egyetemes imahét öku-
menikus záró alkalmát január 23-án, vasárnap. A jeles alkalmon a római 
katolikus, a görög katolikus, az evangélikus, a református, a baptista és a 
metodista egyház tagjai képviseltették magukat.

Prof. Dr. Patkó Gyula, a Miskolci Egyetem rektorának köszöntését követően igehir-
detéssel elsőként Kocsis Fülöp görög katolikus püspök szolgált az I.Mózes 33, 1–4. alap-
ján, aki szolgálatában mindenekelőtt Jákob és Ézsau fájdalmas előzményekkel teli, de 
csodálatos találkozásáról beszélt, melyet az Isten egészen különleges módon készített 
elő. Elmondta, hogy „a jeruzsálemi egyház azért tárta elénk ezt a találkozást, hogy az 
Isten igéje által tanítson bennünket az egymásra találásra.” A püspök Jákób és Ézsau 
példája alapján kiemelte, hogy saját erőnk fitogtatásától és az egymáshoz való köze-
ledés hajlandóságától még nem lesz egymásra találás, nem lesz kiengesztelődés. Ez 
csakis egy módon történhet meg: „Ha imádságban kimerült emberként gyengeségünket 
felismerve közeledünk egymáshoz, akkor ez megindítja a lelket, és ezen az úton fog tudni 
maga az Isten kibékíteni egymással.”

A képen (jobbról) prof. dr. Patkó Gyula, az egyetem rektora, Kocsis Fülöp gö-
rög katolikus püspök, Krámer György evangélikus püspökhelyettes, dr. Ter-
nyák Csaba római katolikus érsek, Csomós József református püspök
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Ezt követően Krámer György evangélikus püspökhelyettes a Zsoltárok 96, 1–13. ige-
szakaszt választotta igehirdetésének alapjául. A püspökhelyettes először Artur Scho-
penhauer német filozófus egy történetén keresztül mutatta be az emberi közösségek 
modelljét, majd arról beszélt, hogy az Istenről szóló különböző tanítások még ma 

is újra meg újra távol-
ságot teremthetnek kö-
zöttünk. „Nem szabad 
elfelejtenünk, hogy ben-
nünket, keresztyéneket az 
Istentől kapott hívásunk 
és a Krisztus testében való 
közös részesülésünk köt 
össze” – mondta Krámer 
György, hangsúlyozva, 
hogy az ökumenikus al-
kalom nem egyfajta „op-
timális távolság”, ahol 
már érezzük az egymás-

sal való közösség örömét, de még nem szúrjuk egymást tüskéinkkel túlságosan. „Az 
ökumenizmus élő tapasztalat az Istenről, és ez az a tapasztalat, ami felekezeti hovatarto-
zástól függetlenül az élő közösségnek alapja és ereje kell, hogy legyen!” 

Az igei szolgálatok sorát dr. Ternyák Csaba római katolikus érsek folytatta a 2 Ko-
rinthus 5, 17-21. kiengesztelődésről szóló versei szerint. Az érsek szolgálatában nyoma-
tékosította, hogy „nem kerülhetünk közelebb egymáshoz, ha az egységet csupán emberi 
útakon keressük!” Elmondta, hogy a kibékülés és az együttműködés, bár nagyon fontos 
lépcsőfok az egység útján, ám nemcsak egymással, hanem Istennel is ki kell engeszte-
lődnünk: „Minél őszintébb az Istennel való kiengesztelődésünk, és minél közelebb kerü-
lünk Őhozzá, annál közelebb kerülünk egymáshoz” – mondta a katolikus érsek – ami 
ezáltal a keresztségben kapott kiváltságunk visszanyerését jelenti, vagyis azt, hogy új 
teremtmények legyünk. Dr. Ternyák Csaba az ökumenikus alkalom kiemelkedő sze-
repére és a közös imádság fontosságára hívta fel a figyelmet, majd kiemelte, hogy „a 
mi igazi egységünk az Istenben van!”

Végezetül Csomós József református püspök szólt az egybegyűltekhez Máté 5, 21–26. 
alapján. A püspök azt mondta, hogy az imahét végeztével az erkölcsi, a társadalmi 
és a gazdasági válság túlélésének egységében élhetjük tovább életünket: „Abban az 
egységben, amit a körülöttünk lévő világ a maga hétköznapjával teremt.” Felhívta a 
figyelmet egy jelentős kérdésben való döntés meghozatalára, mely szerint mi is-
merjük-e jól ezt az életet, vagy a Názáreti, „aki által teremtetett minden, akiben 
és aki által újjá lehet minden?” Csomós József hangsúlyozta, hogy próbáljuk meg 
olyannak látni egymást, mint amilyennek Isten lát bennünket, majd elmondta, 
hogy egyedül a Názáreti képes megtörni a mi sajátos „szentség fogalmainkat.” Az 
igehirdetés végén felhívásként minden ember életére a következőt kérte: „Cseréld fel 
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a felcserélendőt! Változtasd meg a megváltoztathatót! Így legyenek ne ítéletesek, hanem 
ígéretesek a holnapok.”

Az egyetemes imahét ökumenikus záró alkalmának programját az egyetemi gyü-
lekezet kórusának szolgálata színesítette. Az ünnepi alkalmat a négy egyházi elöljáró 
áldása, majd az Evangélikus Énekeskönyv 268. énekének közös eléneklése zárta, mely-
nek első versszaka a következőképpen szól:
   „Bár szétszakadva él az egyház, 
   Jézusban mégis egy lehet. 
   Ha el is választ annyi korlát, 
   Testvérnek adj testvér kezet! 
   Ha egy a Pásztor, egy a nyáj, 
   Őnála mind helyet talál.”

Kojsza Péter
(www.tirek.hu)

Ünnepek – Alkalmak
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•  EGYHÁZ ÉS TÁRSADALOM  •

Seregély István

Ha nem lesz család, nem lesz élet sem

Előadása bevezetőjében az érsek úr örömét fejezte ki, hogy ismét a Szent 
Anna Kolping-házban tarthat előadást, ahogy évek óta mindig, az új 
esztendő első kolpingos rendezvényén. Bízik benne, hogy a házat hama-
rosan Zachár Géza Kolping-háznak fogják nevezni, utalva a korábbi, a 
házat építtető plébános érdemeire.

A Magyar Katolikus Egyház a Család Évének 
nyilvánította a 2011-es évet. Lehet hivatkozni – 
ha az ember ennek az évnek a programját szem 
előtt tartja – arra a riasztóan divatos szociológiai 
megállapításra, amelyek szerint a családot helyet-
tesíteni tudják új együttélési formákkal. Én, aki 
Jézus Krisztusra mertem építeni az életemet, csak 
a Krisztus-követés szempontjából tudok szólni a 
családokról, mégpedig nem riasztva, hanem báto-
rítva, biztos jövőt megalapozottnak tekintő üze-
netet képviselve.

Jézus Krisztus születésnapját nem régen ünne-
peltük. A választott nép várta a Messiást, számon 
tartotta mindazt, amit a próféták mondtak, de sa-
ját maguk próbálták meghatározni, hogy mindez 
hogyan váljon valóra. Ami a próféták jövendölé-
sében nem volt ennek az elképzelésnek hasznos, 
arról hallgattak. Amikor a napkeleti bölcsek Jeruzsálemben keresték az újszülött Mes-
siást, Heródes az írástudókhoz fordult, akik mindent tudtak, amit a Messiásról szá-
mon tartott az Ószövetség népe. Megmondták, hogy Betlehemben kell születnie, de 
nem mentek el oda, sőt azt mondták, egy ilyen sárfészekben, ahol a város alja lakik, 
nem születhet a Messiás. 

Jézus Krisztus viszont állta az ígéreteket, és ezek szerint váltotta valóra történelmi 
jelenlétét, küldetését és országát megalapozó jövőjét ezen a földön. Mi jellemezte a 
születését? Nem igényelt hatalmat. A római császár rendeletére otthonából elűzött 
házaspár szállást keresett Betlehemben, de nem kaptak, ezért jött a világra egy istál-
lóban, ahol a hatalomról álmodozni sem lehetett. Gazdagságról, kényelemről szólni 
sem érdemes. De egyről nem mondott le, arról, hogy mellette álljon Mária és József. 

Seregély István
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Sőt, harminc éven át, ennek a két embernek a szorgalmából teremtett otthonban 
tanult meg járni, beszélni, sajátította el az akkori időkben szükséges ismereteket, az 
ácsmunkát, amelyből 30 éves koráig kereste a kenyerét, béréből élő emberként. A 
család harminc esztendőn keresztül állt mellette. Azóta senkinek sincs kétsége afelől, 
hogy a Krisztus-követés és a családpártiság egymástól elválaszthatatlan. Ha az emberi 
közösségben nem lesz, megszűnik a család, akkor már kereszténység sem lesz.

Hozzáteszem: emberi élet sem lesz. Ezért az egyháznak, amely Jézus Krisztus ügyé-
nek képviselője a világban, egyetlen feladata van, ha a családdal kapcsolatban véle-
ményét kérdezik, s ezt akkor is vállalja, ha a mást képviselők szembeszállnak vele, és 
vállalja, hogy mivel az egyház is emberi közösségekből, családokból áll, ezeken keresz-
tül tartsa fenn a mindenható Isten a földi életet a családra építő programját. Az Isten, 
aki közösség: Szentháromság, a saját képére és hasonlatosságára teremtett embert is 
közösségre teremtette. Olyan közösségre, amelyre rá merte bízni az új ember „létre-
hozását” is, mivel az új ember nem egy megtermékenyített petesejt egy laboratórium 
lombikedényében, hanem két ember szerelmében tud kibontakozni. 

Ezt az életet vállalta Jézus Krisztus is, amikor a világra jött, noha az ő „programja” 
nem ennek a világnak a megváltoztatása volt, hanem átsegítése a beteljesült életbe, 
az üdvösségre. Van más vélemény is? Van. Az európai püspöki karok tanácskozásán 
egyszer egy meghívott angol úr felállt, és azt mondta, itt az ideje, hogy az egyház 
belássa, hogy nincs többé szükség családra, csak gyermeket nevelő felnőttre. Böl-
csődében, óvodában, iskolában, főiskolán nevelődő felnőttre, mert a család ezt úgy 
sem tudja biztosítani. Akkor ez, ott megütközést keltett. Sajnos, ma már nem kelt. 
Ma már nyíltan merik vállalni azt a véleményt, hogy nincs szükség családra, min-
denki éljen magában, és ha mégis megszületik egy gyerek, arról gondoskodjék az 
állam. Az állam nem gondoskodik, és ez a társadalom befejezi szerepét az emberi 
történelem színpadán.

Ezzel szemben áll a világ egységes fejlődésének a korok tévedéseihez nem igazodó 
mindenség, a világ rendjére épülő, az emberiség fejlődését szolgáló kereszténység, nem 
evilági küldetésében a család védelme, szolgálata és szeretete. Ha az Isten ennek a vi-
lágmindenségnek parányi bolygóján megengedte, hogy az emberi nem uralma alá és 
szolgálatába állítsa ennek a világnak kincseit és erőit, akkor ahogyan arra az Úristen le-
hetőséget adott teremtményének az élet nemzedékről nemzedékre megújuló sorában, 
azért teremtette férfinak és nőnek az embert, hogy ketten együtt jövőt építő családok 
alapítói legyenek. A világ fejlődésének ezen a fokán enélkül nincs emberi élet, jövő.

A másik vélemény, hogy nem baj, ha a férfi és a nő kapcsolatából sikerül kiiktatni 
a fogantatást és a szülést, mert megrokkanthatja az ember karrierjét. A megoldás a 
laboratórium, gyárakban kell előállítani az emberiség új nemzedékét. Tudjuk, hogy az 
alkotás mindig kisebbrendű, mint az alkotó, ezért nem kell félnünk, hogy le fogják 
cserélni a családnak életet és emberi boldogulást szolgáló intézményét egy mechaniz-
mus által fenntartott értelmetlen életre. 

Mi kell ahhoz, hogy mi a családnak ezt a mindenható Isten által ránk bízott fel-
adatát teljesíteni tudjuk? Ez a Család Évének egyik programját képezi, hogy legyen 

Egyház és társadalom
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tekintettel arra, miből indul a család. Kell hozzá egy egészséges felnőtt férfi, és egy 
egészséges felnőtt nő, akik tudják, hogy egy ideig itt maradnak a földön, de végleg 
nem. Amit csinálni akar, a rendelkezésére álló idő keretén belül kell megtennie. Az itt 
töltött időnek vannak megismételhetetlen korszakai. Senki sem mehet vissza a gye-
rekkorba, ha egyszer az élete végére ér. Eljön az ideje, amikor emberi életet megalapo-
zó feladatokkal kell megbirkóznia. Jön egy szükséges időszak, amikor át kell adnia az 
általa felépített értékek örökségét, egy erre nála alkalmasabbnak nevelt új nemzedék 
számára. Utána legyen alkalma visszanézni, azzal a megelégedettséggel, hogy érdemes 
volt megszületnie, mert elvégezte a rábízott feladatot, megtette ami tőle telt. 

Ahhoz, hogy valaki ezeket a feladatokat teljesíteni tudja, fel kell készíteni. A ké-
szület a családban indul el. Ha az újszülött mellé nem állna az anyai-apai szeretet és 
egy családot becsülő társadalom, akkor abból a gyerekből semmi nem lenne. Később 
elindul az önállóság útján, ezért egyértelművé válik, hogy az emberiség a családból 
növekedett, újabb családot, családokat nevelve, hogy fönnmaradjon a földön.

Sokszor eltűnődöm azon az evangéliumi szakaszon, ami most adventben is szóba 
került, amelyben fel van sorolva Jézus Krisztus nemzetségtáblája. Micsoda unalmas ol-
vasmány… De ezek mögött életek állnak. Családot alapító, gyermekeket felnevelő éle-
tek. Ezeken keresztül érett meg az emberiség a Megváltó fogadására. Hálásak vagyunk 
ezekért a nevekért, azokért, akik ezeket a neveket viselték és nem utasították vissza a 
Gondviselés által minden ember üdvössége érdekében rájuk háruló feladatot. 

Azelőtt az élet a családon belül meg is maradt. Több generációs család élt együtt, a 
gyerek abban nőtt fel, hogy látta, hogyan élnek a szülei és a nagyszülei. Ma már nem 
így van, azt, ami egy életre való felkészüléshez szükséges, a család nem tudja megadni, 
ezért sürgősen beíratja óvodába, iskolába a gyereket. Az iskoláknak kellene átvenni az 
emberek életrevalóságának megteremtését. Ha az életrevalóság leglényegesebb formája 
a családhoz való értés, a családot fenntartó lelkiség, szeretet, akkor ezt az iskolában 
nem tudják megtanítani. Hol van szakember, akit erre képeztek? Apának, anyának len-
ni, emberi otthont szilárdan megteremteni, azt nem tanítják ezekben az iskolákban. 

Nem tudom mikor jutunk el oda, hogy az oktatás-nevelés közügy legyen és fon-
tosnak tekintsék a családformálásra alkalmas szakember képzését. Manapság ezt nem 
várhatjuk, mert ma a pénz bálványának a világában az az első kérdés, hogy megéri? 
Családot alapítani rendszerint ráfizetéssel jár. Ha csak azt nézzük, mennyi profitot 
termel, akkor nem állunk a család mellé. A kereszténység viszont nem profitérdekelt-
ségű szervezet. 

A történelem során az egyház többször meggazdagodott. Ilyenkor nem azért men-
tek el a szolgálatába, mert az embereket akarták szolgálni, hanem mert látták, ott biz-
tos a megélhetés. Manapság is megvan ez, amikor várjuk a szemináriumba a jelentke-
zőket és van hivatástudat, de otthon megkérdezik őket, fiam, nem látod, hogy ebből 
nem lehet megélni? Pedig én még nem láttam papot éhenhalni. De a papság tényleg 
nem arra való, hogy valaki milliomos legyen. Én hálás vagyok a püspöki konferencia 
akkori tagjainak, hogy a kárpótlási törvény bevezetésekor kijelentettük, semmilyen 
hasznot hozó birtokot nem kérünk vissza. Csak a hitélet létesítményeit, templomo-
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kat, kolostorokat, közszolgálati épületeket, iskolákat és egészségügyi intézményeket, 
de csak úgy, hogy ugyanazzal a támogatással végezhessük közszolgálatunkat, amivel 
a többi intézmény. Mi nem magánklinikákat és magániskolákat akarunk létrehozni, 
hanem a magyar közoktatás előírásainak megfelelő bizonyítványt, diplomát akarunk 
kiadni. De ne legyen drágább, mint a többi.

Az egyháznak van egy törvénye, miszerint a házasságra készülőket kellő tájékozta-
tással kell ellátni, hogy mire vállalkoznak. Ezek a jegyesoktatással járó vesződségeink. 
Voltak olyan házasságra jelentkező fiatalok, akik megkérdezték, mennyi ideig tart az 
oktatás? Mondtam, három alkalommal egy-egy óra. Azt válaszolták, nekik nincs erre 
idejük. Nem három órát, hanem sokkal több, fontos tudnivalókat elsajátítható felté-
teleket kellene biztosítani, hogy aki házasságot köt, tudja, miről van szó. 

Honnan kell elindulni? Onnan, amire az ember vágyódik. A normális férfi a nor-
mális nő után érdeklődik. Ha nem, akkor az nem normális. Hogy ilyen előfordul? 
Az a bűn által megrontott világ sajnálatos következménye, mint az, ha valaki vakon 
születik. Nem felelős érte, de attól még nem lehet azt mondani, hogy ugyanolyan 
értékű ember, mint más. 

Ez az első, amire az ember természetes igénye megvan. Három szinten érvényesül 
ez a vágy. Az első a szex. Ez velünk születik. Mindenki fiúnak, vagy lánynak jön a 
világra, normális körülmények között. Régen nem tudták, milyen nemű gyermekük 
születik, ma már tudják előre, mert az ultrahangos vizsgálat ezt kimutatja. Senki nem 
akarja letagadni, hogy ha valaki fiúnak, vagy lánynak született, csak azon az úton tud 
kibontakozni és értékes emberré lenni. 

A második az érosz, az érzelmi egymásra hangoltság. Mennyire vágyódik egy felnö-
vőben lévő kislány azért, hogy randevúra hívják, és egy szál virággal várják? Ez az az 
emberi beállítottság, amelyből kibontakozik az az érzelem, hogy csak az az egy ember 
áll a szemem előtt, és mindig rajta jár az eszem. Ez a szerelem. A legemberibb dolog, 
amely a művészetekben állandó ihletője az emberi kifejezésmódnak. Azt mindenki 
tudja, hogy a szerelem nem állandó. Az érzelemvilág is követi a hullámmozgás törvé-
nyeit. Ha én egy életre szóló szövetségre akarok valakit felkészíteni, figyelmébe kell 
ajánlanom, hogy ha felébred bennük az a belső összecsengés, amely az élete párjává 
teheti a másikat, beszélje meg vele, milyen az életről való felfogása. Megkérdezem 
ezeket a fiatal párokat, miről szoktak beszélgetni? Hogy hová megyünk szórakozni, 
felelik. Pedig azt mindenki tudja, hogy nem szórakozás az élet. Azt kellene inkább, 
hogyan teremtünk egy életre szóló biztonságos otthont, amelynek terített asztala mel-
lé egyelőre ketten, aztán többen is leülhetünk. Olyan körülményeket teremtve, hogy 
oda szívesen jöjjön haza a család minden tagja. 

A harmadik az agapé, a tudatos szeretet, amivel a másiknak akarom adni az élete-
met. Ez alapozza meg a családnak a stabilitását, szilárdságát, amelyből az élet kivirág-
zik, gazdag gyümölcsöt terem. Ezért lett XVI. Benedek pápának első enciklikája, a 
Deus caritas est, Az Isten a szeretet, akinek a képére és hasonlatosságára teremtette az 
embert, bestseller a maga idejében. Nem tudtak annyit kiadni különböző nyelveken, 
hogy el ne fogyjon, mert az emberek észrevették, hogy az ember szeretetből áll. Persze, 
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a szexből is, mert van neme, van szerelme és érzelemvilága, de van esze és akarata, 
amivel az életét építeni tudja.

Amikor az individualizmus ezeket egymástól különválasztotta, és a szex iparrá lett, 
szórakoztatóiparrá, csökkent a házasságkötések száma. Ha nem lesz házasság, nem 
lesz család sem. Ha pedig nem lesz család, nincs jövő sem. Ez a felfogás kiirthatja 
Európát. Ez nem azt jelenti, hogy teljesen eltűnik, mert megmaradhat a java. A többi 
kihullik a rostán, mert az élet, ami a fejlődést irányítja, könyörtelenül holtvágányra 
tolja a herét. Nincs tovább szükség rá.

Mióta az első bűn a Bibliában tragikusan megfogalmazott igazsága érvényesül, az 
áteredő bűn terhe: arcod verejtékével eszed a kenyered, azóta házasságot, családot 
arcunk verejtékével kell megvalósítanunk. Ez nem azt jelenti, hogy a kenyerét kereső 
földműves nem örül az aratás napján, nem vigadozik szüretkor. De megdolgozott 
érte, hogy arathasson. A családért is megküzdött ember szerzi meg a férjnek és a fe-
leségnek, a gyermekét felnevelő szülőnek azt az örömöt, hogy tudják, nélkülük nem 
lenne új élet, amely még akkor is itt marad, ha mi elmegyünk.

Miképpen tud eleget tenni a mai világban is a keresztény ember ennek a feladatnak, 
hogy a jövőjét tönkre ne tegye? Az első a szeretetre való nevelés. Ez azt jelenti, hogy 
légy jó, számítgatás nélkül. Természetes, hogy ahol emberek egymáshoz kapcsolják az 
életüket és arra az álláspontra helyezkednek, hogy számítás nélkül jók a másikhoz, ott 
a legtöbbet kapja meg az ember. Ez a szülő–gyermek kapcsolatában válik világossá, 
hiszen a gyermek nem fizet azért, hogy megszoptatták, tisztába tették, megtanították 
beszélni. A szülő mégis ennek örül, hogy a gyermeke megtanult beszélni, tud járni, el 
tudja sajátítani az élete felelős vállalásához szükséges tudás megszerzését, otthon és az 
iskolában. Ha az egymást szerető anya és apa magától értetődő imádságban veszik ezt 
fontolóra, egymásra is azzal a szemmel tudnak nézni, hogy sikerült…

Mivel lehet elérni a szeretetre nevelést? A nagyvonalúságra való neveléssel, hogy 
nem mindig magamra gondolok. Visszagondolva a saját gyermekkoromra, sohasem 
számított, hogy én vágtam a fát, én hordtam fel a szenet, rám bízták, csináltam. Van 
ennek veszélye? Egerben át akart venni az egyház egy óvodát. Erre felállt az egyik szülő 
és azt mondta, ha így lesz, ő kiveszi onnan a gyerekét, mert nem akarja, hogy mamlasz 
legyen. Ő arra tanítja, hogy üssön vissza, ha megütik. A megbocsátás, az újrakezdés 
olyan lényeges vonása egy emberi életre alkalmassá nevelő otthonnak, amelyet nem 
lehet kihagyni. 

Amelyik nép nem tud megbocsátani, annak örökre keserves marad az élete. Páter 
Nemeshegyi mondta, hogy mindent meg tudott magyarázni a japán egyetemisták-
nak, csak a megbocsátást nem. Mert az igazságtalan. Aki rosszat tett, az bűnhődjék. 
Valahol el kell felejteni, és ez a családok biztonságának alapja, hogy ha valaki úgy nő 
fel, hogy természetes számára, vannak az emberi életben tótágasra álló napok és ese-
mények, talpra kell őket állítani. 

Készülni kell az életre az imaéletben. Én 32 évig hitoktattam, és nem tudom, mitől 
indíttatva, már 12 éves gyerekeknek is beszéltem a családról, és mondtam, mindennap 
imádkozzatok a leendő házastársatokért. Ti még nem tudjátok, ki az, de a jó Isten tud-
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ja. Majd megmondhatod neki, amikor együtt otthont teremtetek, hogy én már 12 éves 
koromban imádkoztam érted. Első hallásra nagy nevetés fogadott, de mondtam akkor 
is, utána is, és egyszer csak hallom, mondja valaki, én már imádkoztam többször… 

Hova kell eljutni? Oda, hogy a házastársak ki merjék mondani: te vagy számomra a 
Krisztus. Mert ő azt mondta, hogy amit egynek az emberek közül tesztek, azt nekem 
teszitek. Ki ezek között az első? Akinek odaadtam az életemet, és ő is nekem adta az 
övét. Hol vagyunk még ettől?

A következő kérdés a családi háttér, ami azt jelenti, hogy a házasság nem magánügy. 
Érinti az egész családot. A szerelmes fiú, vagy lány nem csinál titkot ebből az érzésből 
a családban, és ezen ők nem nevetnek. Nem nevetik ki, hanem gyorsan melléállnak és 
segítik, kérdik, kiről van szó. Jónak látod-e, szeretitek-e egymást? Milyen a családja, 
hasonló a gondolkodásotok, beszéltetek már arról, mit csináltok egy életen át? Ki 
mondja meg ezeket a gyereknek, ha otthon nem mondják? 

Falrahányt borsó a mai világban azt mondani, hogy a tiszta élet a házasság legegye-
nesebb útja. Mint pap, tudom, nem ritka ma sem a tisztán házasságba menő férfi és 
nő. Támogatok nyári táborokat, ahol ilyen fiatalok akarnak találkozni egymással, akik 
tiszta házasságot akarnak kötni. Amerikában van ilyen mozgalom is. Nincs olyan te-
levízióm, ami erről szólna, csak az ellenkezőjét kürtölik. De felnőtt emberek őszintén 
beszélgetve a pappal kijelentik, nekem sohasem volt más nő az életemben, csak a fe-
leségem. Se előtte, se utána. Nem kevesen vannak ilyenek, csak ma nem dicsekednek 
vele, mert kinevetik.

Azt is tudjuk, hogy történnek házassági katasztrófák, mert a munkahelyen, ahol 
nincsenek együtt a házastársak, ki vannak téve annak, hogy vadászok, akik trófeákat 
gyűjtenek, megtámadják a házasságban élő emberek tisztaságát. Ebben az esetben 
csak a szeretet segít, amelyben a megbocsátás és az újrakezdés mindent helyre tud 
hozni. Persze felejteni nehéz…

A házasság szentség, vagyis kegyelemforrás. Az a szentség, amit nem a papok szol-
gáltatnak ki, mint ahogy keresztelni is keresztelhet mindenki, aki azt akarja, amit 
az egyház, és úgy teszi, ahogy az egyház csinálja. Igen sok ápolónő sok másvilági 
barátot szerzett magának azzal, hogy a koraszülötteket megkeresztelte, mielőtt azok 
meghaltak. Nagyon helyesen, hiszen csak víz kell hozzá, és az a keresztvetésből is 
ismert fohász, hogy én megkeresztellek téged az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. 
Lehet, hogy egyszer szükség lesz rá, gondoljanak arra, hogy erre képes mindenki. 
Bérmálni normális körülmények között a püspök szokott, de megbízást adhat rá a 
papnak is. Gyóntatni minden pap gyóntathat, még az aposztata is, aki elhagyta a 
hivatást, esetleg elzüllött, de ha haldoklóval találkozik, köteles feloldozni! Az Oltári-
szentség kiszolgáltatásához pap kell, a betegek ellátásához pap kell, házasságkötéshez 
nem kell pap, csak vőlegény és menyasszony, akik házasságot kötnek egymással. Azért 
kell templomban kötni, mert szentség. Indokolt esetben ez alól lehet felmentést adni, 
mint ahogy misézni sem csak templomban lehet – miséztem én már vasúti kocsiban 
is, amikor Moszkvába mentünk, az ajtó előtt két párttitkár vigyázott, hogy senki meg 
ne zavarjon. A papszenteléshez pedig püspök kell. 
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Ha a menyasszony és a vőlegény nem azt akarja, amit az Isten, hogy az életüket 
egymásnak adják, az új élet szolgálatát is vállalva, akkor odaállhat a római pápa, akkor 
sem lesz belőle szentség. Pláne, amikor határt szabnak, együtt leszünk néhány évre, 
aztán majd találunk másikat. Ebből se lesz házasság, hiába kötötték templomban. 
Életemet a kezedbe teszem, visszavonhatatlanul. Ez a házasság. Erre az Úristen azt 
mondja, sohasem kerültök lehetetlen helyzetbe. 

Nem zárhatom összefoglalásomat anélkül, hogy ne utalnék arra a kérdésre, ha ilyen 
Isten akarta életforma a család, miért élnek magányos életet az egyház papjai? Nincs 
evilági válasz. Egyetlen ok van: Jézus Krisztus, aki nem akart család nélkül erre a 
világra jönni, nem alapított családot. Elvárta, hogy otthona legyen, de nyilvános mű-
ködése alatt, amikor küldetését teljesítette, vállalta, hogy „az Emberfiának nincs hova 
lehajtania a fejét”. Amikor meg kellett indokolnia a magatartását, mindig csak azt 
mondta, „azért jöttem, hogy annak akaratát tegyem, aki engem küldött”. Ez a krisz-
tusi életforma nem evilági. Sem megfizetni, sem kényszeríteni, sem megvásárolni nem 
lehet. Akit a mindenható Isten erre alkalmasnak teremt, és meghív, és ezt ő szabadon 
elfogadja, ugyanazon emberi életet irányító értelemmel és akarattal, és megtanulja, mi 
a feltétele annak, hogy ezt az életutat minden más igényt félretéve végigjárja, akkor a 
mindenható Isten fogja boldogítani.

Olyannyira igaz ez, hogy a megváltás rendjében, ahol Jézus Krisztusnak el kellett 
jönnie, hogy az elbukott embert fölemelje, ennek a krisztusi életformának mindig 
lesz létjogosultsága. Az a társadalom, amely magát kereszténynek mondja, és nem tud 
papot, szerzetest nevelni, nem tud krisztusi életformát vállaló embert nevelni, az már 
nem keresztény. 

Különös, hogy Szent János apostol, aki a legkésőbb írta meg evangéliumát, nem 
valószínű, hogy teljesen egyedül, mert akkor is közösségre volt utalva, nem szól Jézus 
Krisztus születéséről, csak tárgyilagosan elmondja, hogy az Ige testté lett, és közöt-
tünk lakozott. De a kánai menyegzőn megőrzi evangéliumában az emléket, hogy 
Jézus első csodáját az anyja közbenjárására tette. Amikor gondoskodott az anyjáról: 
íme a te fiad, és íme a te anyád, azt igazolja, hogy Jézus Krisztus bár nem alapított 
családot, a családról, anyjáról még halála pillanatában is gondoskodott. Ezért van az, 
hogy sok szülő épp a pap fiára tud támaszkodni amikor megöregszik, mert a nős fia, 
és asszonylánya a saját családja megélhetéséről gondoskodik. Minden családnak őre a 
názáreti otthon megteremtője, a boldogságos Szűz Mária. Én megköszönöm annak a 
családnak, amelyben felnőttem, hogy ezt nagyon korán megismertette és elfogadtatta 
velem. Azóta is az otthonomat, az életemet az ő oltalmában érzem biztonságban. Mi-
lyen jó lenne, ha minden élete alkonyán járó ember ezt elmondhatná magáról. Ezért 
Jézus, Mária, József, kérünk, hogy megújuljon a magyar családi élet!

(A Szent Anna Kolping-házban január 10-én tartott előadás
szerkesztett változata)
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Bogár László

A háború megváltozott természete
A NEMZET JELENLEGI HELYZETE 

Három dologról kívánok beszélni. 
Először némi szembesülésre hívnám 
Önöket azzal, hogy milyen helyzet-
ben is van az a közösség, a magyar 
nemzet, amihez mindnyájan tarto-
zunk. Ezután arról szólnék, hogy 
hogyan változott a helyzet, illetve 
milyen esélyeket, reményeket ad 
az a változás, ami most már lassan 
egy éve, a tavaly áprilisi választások 
óta megy végbe Magyarországon. 
Végül harmadikként pedig néhány 
gondolatot szeretnék felvázolni ma-
gáról az alkotmányozásról. Ugyanis 
úgy gondolom, hogy maga az alkot-
mányozás történelmi jelentőségű, 
és hogy a magyar nemzet ebből a 
helyzetéből – amelyet mindnyájan 
ismerni vélünk és tudjuk, hogy szívszorítóan mélységes mély pontja a 
magyar történelemnek – tudjon elrugaszkodni, ahhoz bizony az alkot-
mányozásnak igen komoly szerepet kell kapnia. 

Ha megpróbálom összefoglalni azt a helyzetet, amelyben ma a magyar nemzet 
nevű közösség van, akkor bizony nehéz szavakat találni. Jelenszky István Háború a 
nemzet ellen című megrázó dokumentumfilmjével, amelyben nekem is volt szeren-
csém szerepelni, valószínűleg a jelen lévők jó része már találkozott. Nagyon ajánlom 
azoknak is, akik még nem látták ezt a – kétségtelenül felhőtlen szórakozást nem 
ígérő – több mint négy órás dokumentumfilmet. Ugyanis a nemzet számára nagyon 
fontos mondandókat, főként a jövőre vonatkozó útravalót fogalmaz meg. Az egyik 
résznek talán az az legfontosabb üzenete, amire maga a címe is (A háború megválto-
zott természete) utal. A mondandómat én is efelől indítanám. Éspedig a következő 
miatt. A látszat kétségtelenül az, hogy most már 54. éve Magyarországon béke van. 
1956 óta nem zajlik hazánk területén háború vagy polgárháború. Ezt szokás béke-
időnek nevezni. Azonban zavarba ejtő az a sajátos összefüggés, amire akkor döbbe-
nünk rá, ha áttekintjük az elmúlt néhány évszázad – akár mondjuk az államiságunk 

Bogár László



 20  Miskolci Keresztény Szemle  •  2011/1. (25. szám)

ezeréves – történetét. Arra kell rájönnünk ugyanis, hogy kizárólag pusztító háborúk 
vagy járványok (a kettő gyakran összekapcsolódott) idején fordult elő, fordulhatott 
elő az, hogy a nemzet fizikai teste, amit a modern korszakban általában népesedé-
si- és egészségadatokkal szoktunk leírni statisztikai értelemben, tartósan, évtizedeken 
keresztül a lepusztulási lejtőn van. Ennek vagyunk tanúi és elszenvedői. Tehát ebből 
a szempontból az a mély válság, amelyben a magyar nemzet, a magyar társadalom 
ma van, az elmúlt ezer év egyik súlyos, ha nem a legsúlyosabb válsága. Mert hogy az 
elmúlt ezer évben békeidőben soha nem fordult elő az, hogy a nemzet fizikai teste, 
tehát népesedése és egészsége, tartósan lepusztulási lejtőre került volna. Most pedig 
pontosan ez zajlik. Az említett filmben igyekeztünk legalább megfogalmazni azokat 
a kényes kérdéseket, melyeket – véleményem szerint módfelett kalandosnak ígérkező 
előttünk álló évtized során – mindnyájunknak meg kell válaszolni. Nos, ezek közül 
a legkényesebb kérdés a következő: Hogyan lehetséges az, hogy békeidőben vala-
mi olyan történik velünk, ami máskor kizárólag háború vagy járvány időszakában 
fordulhatott elő?! Ha van hozzá merszünk – kellene, hogy legyen; még most ugyan 
nincs, de azért gyűjtögetjük hozzá az erőt –, akkor fel kellene tennünk azt a kérdést, 
hogy vajon békeidő-e az, amelyben élünk? Az a tény, hogy ötvenöt éve, 1956 óta nem 
dörögnek fegyverek az utcán, valóban azt jelenti-e, hogy békeidőben élünk? Nem 
arról van-e szó, hogy valójában csupán megváltozott a háború és a fegyverek termé-
szete, de a magyarság ellen ebben a békeidőnek álcázott időszakban is egy most már 
szinte népirtással felérő pusztító háború zajlik?!

BETILTOTT BESZÉDTÉR

Ez további nagyon kényelmetlen és kényes kérdéseket is felvet. Ugyanis ha egy 
közösség háborúban áll, akkor két alapvető kérdést mindenképpen meg kell tudni 
válaszolnia. Az egyik: milyen fegyverekkel vívják ellene ezt a háborút? Tudniillik ah-
hoz, hogy megvédje magát, neki is olyan eszközöket, fegyvereket, pontosabban egy 
árnyalattal jobbakat, hatásosabbakat kell használnia, amelyeket vele szemben hasz-
nálnak. Annak érdekében, hogy valóban megmaradjon, hogy meg tudja védeni saját 
magát. A másik kérdés, amivel szembesülni kell, és ennek már a feltételéhez is nagy 
bátorságra van szükség: ki vívja ellenünk ezt a háborút? Mindnyájan tudjuk, hogy ez a 
legkényesebb kérdések egyike, ha nem maga a legkényesebb kérdés. Mindenki rohan-
va, fejvesztve menekül, ha egyáltalán felvetődik, hogy bizony ki kellene mondanunk: 
ki vívja ellenünk ezt a háborút. Én is csupán csak egyfajta fedőnévvel emlegetem 
(pusztító világerőnek nevezve) az utóbbi években azt a bizonyos valamit vagy valakit, 
akit bizony meg kellene nevezni, be kellene azonosítani. Mert ha nem azonosítjuk 
be, hogy ki viseli ellenünk ezt a háborút, és milyen fegyverekkel, akkor elveszünk. 
Ennyire egyértelmű és egyszerű a helyzet ma!

A problémát az nehezíti, hogy ez a bizonyos pusztító világerő, amelyik ellenünk 
ezt a háborút folytatja, egy hihetetlenül veszélyes fegyvert is használ. Ez a fegyver 
valójában inkább védekező fegyver a részéről, egyfajta sajátos páncélzat, és be kell 
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látnunk, zseniális húzás a részéről. Ugyanis azt csinálja, hogy eleve betiltja azt a be-
szédteret, ahol mi egyáltalán elmesélhetnénk, hogy ő létezik, és ellenünk pusztító 
háborút folytat. Gyűlöletbeszédnek és/vagy összeesküvéselmélet-gyártásnak minősít 
minden olyan törekvést és kísérletet, aminek segítségével mi szeretnénk rámutatni, 
hogy ő igenis létezik. Egy kicsit úgy vagyunk vele, mint Mici Mackó, aki meglátogat-
ta Nyuszi barátját. Nyuszinak viszont nem nagyon volt kedve Mici Mackóval beszél-
getni és diskurzusba bocsátkozni, így aztán kicsit érdes hangon ki is kiabált: „Nincs 
itthon senki!” És szegény Mici Mackó, ahogy Petőfi írja a Helység kalapácsában: 
„Éles eszével átlátta azonnal a dolog állását” azt motyogta: „de hát ha nincs otthon 
senki, akkor ki mondta azt, hogy nincs otthon senki?” Nos, ha majd összeszedjük a 
bátorságunkat, akkor ezt a kérdést kell feltennünk először is: „Kedves világerő, ha te 
nem vagy, és minden olyan feltételezés, ami abból indul ki, hogy te igenis létezel, az 
csak gyűlöletbeszéd meg összeesküvés elmélet, akkor: 

1./ Ki tiltja be ezt a beszédteret, ahol nem mutathatunk rá arra, hogy te létezel?
2./  És ki viseli ellenünk azt a nyilvánvaló, most már népirtással felérő háborút, 

amely a magyarság vesztét is okozhatja?”
Ezeket mindenféleképpen azon kérdések között tartsuk nyílván az előttünk álló, 

ahogy említettem módfelett kalandosnak ígérkező évtized során, amelyek megvála-
szolása nélkül esélye sem marad a magyarságnak. Látnunk kell, hogy ez a pusztító 
világerő Trianon óta egyre határozottabban teszi lehetetlenné a magyar nemzetnek, 
mint közösségnek az önújrateremtését abban a három legfőbb rétegben, mely nélkül 
nem létezik további emberi lét és e földön való helytállás.

AZ ÚJRATEREMTÉS HÁROM SZINTJE

Nagyon leegyszerűsítve én úgy látom, hogy az emberi élet, az emberi világ három 
szinten teremti újra saját magát, mintegy társául szegődve a Teremtőnek. A legmé-
lyebb és mindent megalapozó rétege ennek az önújrateremtési folyamatnak a lelki, 
erkölcsi és szellemi talapzat. Hiszen minden emberi közösség kizárólag csak szilárd, 
mindennek alapot adó lelki, erkölcsi és szellemi talapzatra épülhet. Ez az önújrate-
remtésünknek a legfőbb, legmélyebb bázisa és a legfontosabb rétege. Erre épül rá 
– aszerint, hogy ez milyen állapotban van – az, amit már említettem, amit talán a 
nemzet fizikai testének, annak újrateremtéseként írhatnánk le, a népesedés- és egész-
ségfolyamatok. Másként megfogalmazva: ha már a Jóisten megteremtett minket, ak-
kor hogyan őrizzük meg magunkat, hogy teremtjük nap mint nap újra a saját egészsé-
günket, és a teremtettségünket meghálálva, hogyan teremtjük újra az új nemzedéket? 
Hogyan hozzuk létre azt az új nemzedéket, amelynek megszületése nélkül értelemsze-
rűen – cinikusan mondva – oka fogyottá válik minden további létkérdésünk. Hiszen 
ha egy közösség fizikailag sem tudja folytatni saját magát a jövőben, akkor hogy tudná 
még ezen kívül?! És végül nem utolsó sorban, ez egy közgazdász szájából természe-
tesen önkritika, csak a legjelentéktelenebb része egy emberi közösség újrateremtési 
folyamatában az a valami, amit gazdaságnak szoktunk nevezni, ami nem más, mint 
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a nemzet anyagi testének az újrateremtése. Tehát van a lelki test (ami mindennek a 
megalapozója), a fizikai test és az anyagi test. Kétségtelen, a Jóisten úgy teremtett meg 
minket, hogy anyagi szükségleteink is vannak, és ehhez gazdálkodnunk kell azokkal 
az anyagi javakkal, amelyek körülvesznek minket.

Ha választ akarunk adni arra, hogy a magyar nemzet nevű közösség ma éppen 
milyen állapotban van, akkor valószínű a következőkről kell beszélnünk. Hogyan 
teremti újra saját magát, milyen minőségben? Hogyan hálálja meg a teremtettsé-
gét, hogyan teremti önmagát újra, lelki, erkölcsi szellemi szinten, a saját fizikai 
testében, népesedését, egészségét az anyagi viszonyait tekintve? Nagyon röviden 
összefoglalva, amit igazából meg kell tennünk: megpróbálunk szembesülni azzal, 
hogy valójában milyen állapotban van, milyen minőségben teremti újra ma magát 
a magyar nemzet nevű közösség, lelki, erkölcsi szellemi testét, saját fizikai testét, és 
anyagi testét.

OLyAN, HOGy MAGyAR GAZDASÁG, NINCS

Most tegyük meg az utat fordítva, induljunk el a legjelentéktelenebb, felszíni folya-
matok, az anyagi folyamatok felől! Ami a magyar gazdaságot illeti, egy rossz hírrel kell 
kezdenem: olyan, hogy magyar gazdaság, nincs. Ez egy felületes metafora, amit lépte-
nyomon használunk ugyan, de nincs létjogosultsága, nincs már olyan, hogy magyar 
gazdaság. Hogy miért nincs, erre van egy nagyon egyszerű válasz: az elmúlt év során 
az itt megtermelt tiszta haszonnak – az a tiszta haszon, amiből egy közösség a jövőjé-
be tudna befektetni –, nos ennek a tiszta haszonnak, amit mi magunk hozunk létre, 
mindössze a 92 százaléka került idegen kezekbe. Nagyjából a hazánk területén ideigle-
nesen állomásozó 25 legnagyobb multinacionális vállatokhoz, s ezek aztán példamutató 
elszántsággal mindezt ki is viszik az országból. Még egyszer: amit mi magyar gazdaság-
nak nevezünk, az mintegy két tucat globális vállalatnak a Magyarország nevű lokalitás 
területén meglévő telephelyeinek a hálózata. Ezt szokás magyar gazdaságnak hívni, s 
ennek lényegében már semmi köze a magyar társadalomhoz. Pontosabban a magyar 
társadalomnak nem engedik, hogy bármi köze legyen mindahhoz, amit egyébként 
maga a magyar társadalom működtet. Ez a rendszer gyakorlatilag ma már az összes 
nemzeti jövedelemnek nagyjából az egynegyedét minden évben kiszívja az országból. 
(Volt olyan év, amikor a 27 százalékát!) Miközben a magyar költségvetésben egy ezrelé-
ken is késhegyig menő viták zajlanak, arról lényegében nem is nagyon illik szót ejteni, 
hogy egyébként a nemzeti jövedelem 25–27 százaléka mint spriccel ki az országból! Ezt 
a bennszülötteknek nem is illik észrevenni! Szóvá tenni meg aztán végképp nem. 

Két alapvető szivattyú szívja mindezt ki, az egyik az adósságszolgálat, a másik pe-
dig az itt tevékenykedő külföldi vállalatok haza utalt profitja. Az adósságról csupán 
annyit, hogy gyakran feltették, talán még ma is felteszik az országban a kérdést: hova 
lett, hova tesszük azt a rengeteg pénzt?! Vesszük fel egymás után a hiteleket, ho- 
va tűnik el az a sok pénz? Nos, szeretném elmondani, hogy az elmúlt 66 év során, 
tehát a II. Világháború óta, ez az ország kizárólag ezért vett fel újabb és újabb hite-
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leket, 66 év alatt kb. 1000 milliárd dolláros nagyságrendben, hogy az előző hiteleit 
visszafizesse. Ne legyen tévedés: ez fizikailag be sem jött az országba, felvettünk újabb 
hiteleket, és azt mindjárt oda is adtuk a – hogy, hogy nem – szintén kint lévő hitele-
zőinknek. Megkérdezhetjük azt is, hogy akkor mi értelme van ennek az egész játék-
nak? Hát az az értelme, hogy egyre rosszabb feltételekkel kapjuk ezeket a hiteleket, és 
egyre több kamatot kell mindezért fizetni. Ez az üzlet benne! Ez egy nagyon jó üzlet, 
mármint nekik. (Kétségtelen, a 70-es évek közepén elkövették a magyar társadalom 
döntéshozói azt a rendkívül súlyos történelmi hibát, hogy a régebbi kölcsönök visz-
szafizetése fölött is vettek fel némi összeget. De ez az összeg mai áron nem volt olyan 
rettenetesen sok ahhoz képest, hogy 150 milliárd dollárt tesz ki a nemzeti jövedel-
münk, ez az összeg kb. 10 milliárd dollár volt. Tehát felvettünk 10 milliárd dollárt, és 
ezért csak kamatként kifizettünk 150-170 milliárd dollárt. Tehát a felvett tőke 15-17 
szeresét fizettük ki csak kamatra. És az adósságaink mégis kb. 100 milliárd dollár-
ral nagyobbak, mint ami akkor volt. Tehát felvettünk 10 egységet, ezért kifizettünk 
150-170 egységnyi kamatot, és a tartozásunk mégis 100 egységgel több. Ezt úgy kell 
elképzelni, hogy nagyjából 27-szer fizettük már vissza az elmúlt 40 évben az eddigi 
összeget. Nos, lehet úgy csinálni, hogy mi a továbbiakban is természetesen szépen, 
példamutatóan törlesztjük, fizetjük ezeket az adósságokat, csak az a probléma, hogy a 
következő 40 évben már nem mindössze a 27-szeresét kell visszafizetnünk, hanem kb. 
a 120-szorosát. Több mint 1000 milliárd dollárt kellene kivonni ebből az országból 
a következő 40 évben, ami természetesen Magyarország fizikai megsemmisítésével 
volna azonos. Tehát ne legyen semmi kétségünk afelől, hogy ezeket az adósságokat 
semmilyen körülmények között, soha nem lehet visszafizetni. Akik ezeket a hiteleket 
adták, nem is azért adták! Pontosan tudták, hogy ezeket az adósságokat soha nem 
lehet visszafizetni. Azért adták, hogy egy végtelenített pénzszivattyú jöjjön létre. Egy 
olyan végtelenített pénzszivattyú, amelynek segítségével ítéletnapig – ők legalábbis 
úgy gondolják, valóban az ítélet napja lesz az a nap, amikor kiderül, hogy ez nem 
megy tovább – tehát hogy folyamatosan kiszívható erőforrástartályként használják 
azt a valamit, amit magyar társadalomnak nevezünk. 

ÉS A MÁSIK PÉNZSZIVATTyÚ

Ami a multinacionális vállalatok profitját illeti, mert ez a másik szivattyú, behoztak 
ide az elmúlt 22 évben nagyjából 60 milliárd eurónyi tőkét, és ehhez kaptak összesen 
kb. szintén ugyanennyi állami támogatást. Tehát nekik gyakorlatilag egy fillérjükbe 
nem került mindez, viszont mégis kivittek kb. 120 milliárd eurónyi tiszta hasznot ebből 
az országból. Azt hiszem, ehhez nem kell kommentár… Nem csak hogy ingyen hasz-
nálták, használják Magyarországot, hanem még efölött plusz nemzeti ajándékban is 
részesülnek. Közgazdászként ezt végképp nem értem, arra a következtetésre jutottam, 
hogy nem elég, hogy ingyen használják az országot, hanem még nemzeti ajándékban is 
részesülnek, valószínű az ideiglenesen itt állomásozásuk esztétikai élményéért fizetendő 
használati díjként. Arról viszont elfelejtették döntéshozóink megkérdezni a magyar tár-
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sadalmat, hogy ér-e nekünk mondjuk 50 milliárd dollárt az az esztétikai élmény, hogy 
itt vannak a multinacionális vállalatok. Mert hogy az esztétikai élményen túl semmiféle 
hasznunk nincs belőlük. Illetve van egy „hasznunk”: létrehoztak hatszázezer munkahe-
lyet, ezt azonban egy picit beárnyékolja az a tény, hogy közben felszámoltak egymillió- 
hétszázezret. Nagyjából így működik a globális tőke. A 90-es évek elején számos szocio-
lógus óvta Magyarországot, hogy „jaj Istenem, csak nehogy latin-amerikanizálódjon ez 
a derék ország!” Mindenkit szeretnék megnyugtatni: ez a veszély már nem fenyeget. Ez 
ugyanis Afrika. Ez fekete Afrika. Latin-Amerikában már ilyen nincs. És mindez csak 
azért lehetséges, mert hagyjuk! És amíg hagyjuk, addig lehetséges is lesz.

Össze kell szedni minden halált megvető bátorságunkat, és egyrészt meg kell támo-
gatni a magyar elitcsoportok minden olyan osztagát, amelyik hajlandó ezt a kérdést 
valóban kulcskérdésként kezelni, és hogy a felvilágosodásra visszautaljak, amelyik: 
„észben és erényben dús”, tehát van érvényes tudása mindenről, és van elszánt be-
csületessége is, hogy erre a kérdésre valamilyen választ adjon. Tudomásul kell venni, 
hogy ma a magyar társadalom ellen anyagi értelemben olyan rendkívül súlyos ki-
fosztó szivattyút működtetnek, hogy ha a következő évtizedben nem történik valami 
változás ebben, akkor az a fizikai megsemmisüléshez vezet. 

„ITTEN HEDONIZÁL A LAKOSSÁG!”

Harminckét éve, 1979-tól kezdve az összes kormányzat Magyarországon, Kádár 
Jánostól Grósz Károlyon keresztül Bokros Lajoson át, Gyurcsány Ferencig és Bajnai 
Gordonig, mind-mind ugyanazt a három dolgot mondta. (Miközben ezen időszak-
ban volt 5-6 megszorítás is.) Mindegyik szinte szóról szóra ugyanazt mondta: meg-
vádolták a saját népüket azzal, hogy azért van itt deficit meg eladósodás, mert itten 
hedonizál, túlfogyaszt a „lakosság”, szóval „magatokra vessetek, ti vagytok az okozói 
mindennek!” Másodszor: éppen ezért most bizony megszorítás következik, „vissza 
kell vennünk, mert illetéktelenül jutottatok hozzá, nem érdemliket ezt meg. Ez sok-
kal több annál, mint amit ti megérdemeltek!” És végük a harmadik: megenyhülten, 
hisz „én felelős és jó atyátok vagyok”, megsimogatja buksi fejét a nemzetnek, és azt 
mondta: „így lesz majd jó! Eltűnik az adósság, és majd, majd utána persze hatalmas 
mértékben növekednek a jövedelmek, szóval minden rendben lesz.”

Hát nézzük meg, milyen hatalmas mértékben növekedett a mi jövedelmünk! 
2010-ben az egy keresőre jutó reálbér a KSH közeljövőben nyilvánosságra hozandó 
adata szerint várhatóan mintegy 128 ezer forint. Ez a 128 ezer Ft hajszálpontosan 
azonos a 33 évvel ezelőtti, 1978-as reálbérrel, ami 3640 Ft volt. Tehát sikerült vissza-
juttatni az ország életszínvonalát az első megszorítást megelőző időszakra! S ezért a 
magyar társadalom még iszonyú áldozatot is hozott! (És tegyük hozzá: ez a 128 ezer 
Ft csak az átlag, amiben benne van az az APEH kimutatása szerinti legnagyobb havi 
fizetés is, ami bruttó 530 millió forint volt!) Ma a vidéki Magyarországon legalább 
egymillió olyan kereső van, aki kb. 80 ezer Ft-ért végez havi 200 órai nehéz fizikai 
munkát. A BKV-vonaljegy Budapesten a 70-es években, amikor a megszorítások 
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elkezdődtek, 1 Ft 50 fillér volt. Ma is ennyi, csak éppen dollárban! Vagyis a 70-es 
években az átlagbérért 2400 db BKV-jegyet lehetett venni, a mai átlagbérért pedig 
400 db-ot. Ma hatod annyi BKV jegyet tud venni az áltagos budapesti kereső a havi 
fizetéséért, mint a 33 évvel ezelőtti. Nem szeretnék nagyon uszítani, de azért, ha én 
lennék a magyar társadalom, ez azért szöget ütne a fejembe. Elgondolkodnék azon, 
ha 33 év alatt 6-odára csökkentették a fizetést egy elég fontos hétköznapi fogyasz-
tási cikkben mérve, akkor vajon mi a garancia arra, hogy egy újabb 33 év elteltével 
mondjuk összesen nem 2 db BKV jegyet ér a fizetésem?!

A HALÁL ÉS AZ ÉLET HELyET CSERÉL

Ez volt a közgazdászkodás…A java azonban ezután jön. Ami a fizikai testünket il-
leti, nem kell különösebb kommentálás ahhoz, hogy az 50-es években minden évben 
több mint 2-szer annyi gyerek született Magyarországon, mint amennyien meghal-
tak. Most pedig ott tartunk, hogy még kb. 15 év (a 2020-as évek közepe), és minden 
évben kétszer annyian fognak meghalni, mint amennyien születnek. (Ez most már 
nem egy sötét jóslat, hanem a kézzel fogható valóság, hiszen már megszülettek azok 
a kislányok, akik szülni fogják a következő nemzedéket.) Nagyjából 75 év (egy em-
beréletnyi idő) alatt eljut oda a magyar társadalom, hogy helyet cserél egymással az 
élet és a halál. Ami az egészségviszonyainkat illeti: nem igazán szerencsés mostanában 
késő középkorúnak férfinek lenni Magyarországon. Azt hiszem 1971 volt az utolsó 
olyan év, amikor a középkorú magyar férfiak halálozási rátája még egy árnyalattal 
jobb volt, mint Ausztriában. Ma pedig minden évben rutinszerűen 3-szor annyi kö-
zépkorú magyar férfi hal meg 100 000 főre vetítve, mint a szomszédos Ausztriában. 
Nem mondom tovább, bár nagyon sok mindent elmondhatnánk még ezzel kapcso-
latban. Csak abban ne reménykedünk, hogy ez a helyzet anélkül fog megváltozni, 
hogy szembesülnénk ezzel az iszonyú drámával! Mi vagyunk itt, mi tudunk változ-
tatni a sorsunkon, az életünkön! A mi feladatunk az, hogy felismerjük és bátran kép-
viseljük a saját elemi érdekeinket! Más nem fogja megtenni helyettünk. Más abban 
érdekelt, hogy a saját elemi érdekeit – ha kell, velünk szemben is – ismerje fel! Ezek 
után azt hiszem, nem meglepő, hogy mindez arra vezethető vissza, hogy a lelki, er-
kölcsi, szellemi talapzatunk romokban van.

Hazugságban és félelemben élünk. A hazugság és félelem azért iszonyú csapda 
minden emberi közösség számára, mert önmagát erősíti. A hazugság félelmet szül, 
mert aki hazudik az fél. Attól fél, hogy egyszer kiderül az igazság. Azt hazudjuk, 
hogy hát egyszer majd csak lesz valahogy. Nagyon régóta ezt hazudjuk, Trianon óta 
egész biztosan. De látjuk, hogy mindez hová vezet, és ezért félünk, hogy kiderül és 
nincs tovább, nem hazudhatunk tovább! Azt pedig a saját éltünkből is tudjuk, hogy 
aki fél, az hajlamos lesz újra és újra hazudni. A hazugság félelmeket szül, a félelem 
pedig hazugságokat. Nos ebből kell kiszabadulnunk. Még egyszer mondom: kell! Ha 
meg akar maradni a magyarság, ki kell szabadulni a hazugság és félelem öngerjesztő 
örvényléséből.
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Hogy ez viszont nehéz lesz, azt mindnyájan pontosan tudjuk. Iszonyú megpró-
báltatásoknak néz elébe a magyarság, de nincs más kiút! Mindenek előtt ezzel kell 
szembesülni! A legnagyobb optimizmus pontosan az, ha végre derűsen és minden 
erőnket és energiánkat összeszedve és összekapaszkodva, szembesülni tudunk azzal, 
hogy milyen helyzetben vagyunk. 

FRONTOKAT NyITOTTUNK

És akkor most nagyon röviden térjünk át témánk második részére, vagyis hogy mi 
történt ezen a téren a múlt év áprilisi választások óta. Azóta azért reményt keltő változá-
sok indultak el. Újra hangsúlyozom: azzal kell és kellett szembesülnünk, hogy háború 
van. Nem véletlenül használta Orbán Viktor már a választások másnapján, hogy ez egy 
forradalom és szabadságharc. A szabadságharcot pedig a nehezen körülírható (ahogy 
neveztem:) pusztító világerő ellen, (kicsit leegyszerűsítve) az egész globális világhata-
lom ellen vívjuk. Igen, Orbán Viktor és kormánya gyakorlatilag a nemzet érdekében 
megnyitotta a frontokat ebben a háborúban a globális hatalmi rendszer mindhárom 
fontos intézményi elemével szemben. A három ilyen fontos intézményi eleme közül 
az első a multinacionális vállalatok. Ezt talán kényszerítő hatalomnak lehetne nevez-
ni, látszólag ugyan gazdasági egységek, de valójában nem azok. Kényszerítő hatalmi 
gépezetről van szó, melynek az a feladata, hogy a globalitás nevében megjelenjen a 
lokalitásokban, ott átvegye az uralmat az élet anyagi újrateremtésének legalapvetőbb 
szféráiban, a pénzrendszerben, a bankrendszerben, a biztosítási rendszerben, az ener-
getikai rendszerben, a távközlési rendszerben, az egész élelmiszerrendszerben, a keres-
kedelemben – nem részletezem tovább – minden, minden olyan nagy hálózat fölött, 
amely nélkül nincs emberi élet. Ennek következtében igazán nem az az érdekes, hogy 
mindössze hatszázezer embert foglalkoztatnak a négymillió munkavállaló közül ma 
Magyarországon, hanem az, hogy pillanatok alatt meg tudják bénítani az országot. 
Mert minden alapvető, az élet hétköznapi, anyagi újrateremtéséhez szükséges hálózat 
az ő kezükben van. Az ő ellenőrzésük alatt áll. Éspedig azért, mert hagytuk, hogy olyan 
uralmi elitjeink legyenek, akik nem szolgálják, hanem kiszolgáltatják a közösséget!

A második fontos eleme ennek a globális hatalmi rendszernek az, amit talán úgy 
lehetne nevezni, hogy a fegyelmező hatalom. Idetartozik a Valutaalap, a hitelminősítő 
intézetek, akik egyetlen leminősítésükkel több milliárd dolláros kárt tudnak okozni 
egy országnak.

És végül a harmadik, a legsúlyosabb következményekkel járó hatalmi egysége ennek 
a globális hatalmi rendszernek: a globális média, amelyik az értelmező hatalom. Ez 
mondja meg, hogy milyen fogalmakkal, milyen értelmezési keretben, hogyan kell 
gondolkodnunk a világról. Úgy nevezik ezt egyébként, hogy politikailag korrekt be-
széd. Ez határozza meg a nyelvhasználatot, és magára vessen, aki elköveti azt a „ször-
nyűséges bűntettet”, hogy nem ezen a nyelven szólal meg. Orbán Viktor és kormánya 
nagyon helyesen, a nemzet érdekében, vett egy nagy levegőt, és megnyitotta a frontot 
ezzel a globális hatalmi rendszerrel szemben is. Pontosabban: felvette a kesztyűt. Mert 
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ez a háború már régóta zajlik. Ez a globális hatalmi rendszer már régóta folytatja e há-
borút a nemzet ellen. És ez a kormány most végre megpróbálja komolyan venni ezt.

A kényszerítő hatalommal, tehát a multinacionális vállalatokkal szemben két fron-
tot nyitott meg. Az egyik talán győztes csatának látszik, ez a globális pilótajátékként a 
nemzet kifosztására szervezett magánnyugdíjpénztárak felszámolása. Ez volt eddig az 
eredményt nézve az igazán sikeres csata. A másik: a multinacionális vállaltok külön-
adója, ami segítségével reméljük – a kicsi is számít –, hogy annak a profitnak, amit 
kivonnak innen kb. az egytizedét vissza lehet szívni. Az más kérdés, hogy ők bizony 
megpróbálják ezt visszaterhelni a magyar társadalomra, de ekkor meg az a feladata 
kormánynak, hogy oroszlánként védje a nemzet érdekeit, és tegyen meg mindent 
annak érdekében, hogy ez ne sikerüljön. Tudomásul kell venni, hogy ez folyamatos 
háború. Háborúban állunk, és minél később merünk szembesülni ezzel, annál több 
veszteség érhet minket. Tehát ez a kormány, alapvetően helyes lépéseket téve, meg-
nyitotta a frontot a kényszerítő hatalommal. A Valutaalappal való tárgyalások meg-
szakítása júliusban, majd a hitelminősítő intézetek látványos semmibevétele jelezte, 
hogy igenis megnyitja a frontot a fegyelmező hatalmak szemben is, nem ismeri el 
azokat a fegyelmező és fenyegető mozzanatokat, amit ezek az intézmények próbálnak 
a nemzettel szemben fegyverként használni. És végül a médiatörvénnyel megnyitotta 
a frontot a hamis beszédet fenntartó értelmező hatalmakkal szemben is. Az az iszonyú 
csörömpölés, ami ezt fogadja – hogy heteken keresztül mondjuk egy új-zélandi házi-
asszony is, ha akarta ha nem, a magyar médiatörvényről hallhatott, mert a világ min-
den médiuma ezzel foglalkozott – mutatja, hogy kényes ponthoz értünk hozzá. Ez 
olyan, mint egy oktatófilm. Azt a veszélyt szimatolták meg, hogy valaki szembe sze-
gülhet azzal az iszonyú erejű véleményhatalommal, amelyik mindenütt meghatározza, 
hogy milyen szavakkal, kifejezésekkel és milyen értelmezési kerekben illik beszélnie 
annak, akinek kedves az élete. És a magyarság felemelte a fejét, és azt mondta, hogy 
nem! Vissza akarom venni a saját nyelvemet! Hogy elbeszélhetővé váljon a történetem 
a saját nyelvemen! Mert okultam Illyés Gyula Egy mondat a zsarnokságból c. versé-
ből: „eszmélnél, de eszme csak övé jut eszedbe”. Ez az igazi tragédia. Magyarul: olyan 
ez, mint a Bábel tornyának legendája. Ha valaki el akar veszejteni egy emberi közös-
séget, akkor csak össze kell zavarni annak nyelvét. Egy összezavart nyelvű közösség 
ugyanis képtelen elbeszélni a helyzetét és képtelen megbeszélni a teendőit. És hogyha 
egy közösség képtelen elbeszélni a helyzetét és képtelen megbeszélni a teendőt, akkor 
cselekvésképtelenné válik. És kell-e mondanom, hogy egy cselekvésképtelen közösség 
halálra van ítélve. Csak idő kérdése, hogy mikor semmisíti meg önmagát!

ÚJ SZÖVETSÉGEKET KELL KÖTNI!

Tehát a kormány alapvetően teszi a dolgát: azt, amire a nemzet felhatalmazta, és 
megpróbálja ezt a háborút komolyan venni. Kétségtelen és természetes, hogy vál-
takozó sikerrel zajlik ez a háború, amiben a nemzet felemeli a fejét, és tudomásul 
veszi, hogy valaki háborút folytat ellene, és megpróbálja beazonosítani a fegyvereket 



 28  Miskolci Keresztény Szemle  •  2011/1. (25. szám)

és azt, aki ezt a háborút folytatja ellene, és megpróbál sikereket elérni a háborús 
frontvonalakon. 

Ahhoz, hogy helyt álljunk ebben a háborúban – ahogy mondani szoktam – az ó 
szövetség helyett új szövetséget kell kötni. Három szinten kell új és minden eddig 
elképzelhetőnél szorosabb szövetséget kötni. Egyébként már maga a választási győ-
zelem is része az új szövetségnek, de ennél is sokkal mélyebb, szorosabb és nagyobb 
áldozatokra képes szövetség kell a magyar nemzeten belül. Új szövetséget kell még 
kötni a térség – a közép- és kelet-európai térség – sorstárs országaival is. Világossá 
kell tenni, hogy ahogy a PIGS országok esetében (Portugália, Írország, Görögország, 
Spanyolország rövidítése PIGS, ami hogy, hogy nem, „véletlenül” angolul disznókat 
jelent. Ebben is egy finom üzenet van, ami jelzi, hogy ezek az országok „levágásra” 
szánt „állatok”, amelyek a globaloböllérek szerint persze maguknak köszönhetik sor-
sukat. És ne legyen semmi kétségünk: miután Portugáliát, Írországot és a többieket 
kivégzik, Közép-Európával fogják folytatni, ha nem tudjuk megértetni a környező 
országokkal, hogy sorstársak vagyunk mindebben, és hogy ha továbbra is egymás 
ellen küszködünk ahelyett, hogy összefognánk a közös ellenséggel szemben, akkor 
egészen bizonyosan elveszünk. Azt én tudom, hogy a poszt-trianoni időkben lezajlott 
folyamatok nyomán ez szinte a lehetetlennel határosnak látszik, de akkor is meg kell 
tenni. Tudomásul kell venni, hogy nincs más esélyünk. Új történelmi szövetségre van 
szükségünk a térségen belül is. 

És ahogy Orbán Viktor nagyon helyesen mondta: nyugati zászló alatt hajózunk, de 
keleti szél fúj. Tudomásul kell venni, hogy ma keleten a minket is elpusztítani igyekvő 
globális birodalommal szemben hatalmas erők gyülekeznek: Kína, India, Oroszor-
szág, Latin-Amerika, számos iszlám ország… A lázadók nagykoalíciója van kibonta-
kozóban, akikkel újfajta szövetségesi rendszert kell keresnünk.

... AMIT MEGKÖVETEL A HAZA

És akkor néhány mondatot szólok az alkotmányról. Először is azt jelzem, nem iga-
zán szerencsés, ha azt mondjuk, hogy új alkotmányra van szükségünk. Mindenkinek 
azt javasolnám, hogy inkább az alkotmányozás kifejezést használjuk. És ennek nagyon 
mély oka van. Nem egy új alkotmányra van a magyarságnak szüksége, hanem arra, 
hogy végiggondoljunk: hogyan tudja újra létrehozni a magyar társadalom a szerves 
kapcsolódási rendszereket, hogyan tudja a magyarság alkotmányát tekintve is visz-
szahelyezni önmagát arra a szakrális talapzatra, ahonnan a pusztító világerő brutális 
kegyetlenséggel letépte. Arra a történelmi talapzatra, mely esélyt kínál, hogy alkotmá-
nyunk betöltse eredeti hivatását.

Van történeti alkotmányunk! Meg kell találjuk hozzá az ízesüléseket. Nyilván 
nem az Aranybulla közvetlen logikája alapján lehetséges ez. Az elmondottak miatt 
nem új alkotmányra van szükség, hanem arra, hogy megtaláljuk régi, történeti al-
kotmányunk visszaépítésének feltételeit és eszközeit. Nem véletlen, hogy a magyar 
nyelvben az alkotmány és a hagyomány kifejezések olyan szépen idomulnak egy-
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máshoz. Az alkotmány végül is nem más, mint azoknak a legmélyebb, a szó legne-
mesebb értelmébe véve parancsoknak, életparancsoknak, életvezetés-létmódnak az 
összessége, amelyek szerint ez a nemzet a saját életét berendezni kívánja. Ezért óriási 
jelentősége van annak – s remélem, hogy ez hangot kap az előttünk álló időszakban 
–, hogy nekünk valóban olyan alkotmányra van szükségünk, mely visszahelyezi a 
magyar nemzetet arra a történelmi talapzatra, ahonnan az a bizonyos pusztító vi-
lágerő (amelyik hol jakobinusnak, hol bolseviknek, hol neoliberális globálnyiknak 
álcázza magát mint most, de ne legyen kétségünk mindig ugyanarról az erőről van 
szó) letépte. 

A befejező gondolat talán az lehetne, hogy reményt öntsünk magunkba: látnunk 
kell és minél pontosabban szembesülni kell azzal, hogy ezekre a hihetetlen em-
berpróbáló óriási áldozatokkal járó feladatokra nagyjából egy évtizedünk maradt. 
És azért ennyi, mert ennek az évtizednek a végén hatalmas történelmi torlasz áll 
előttünk. Ez a történelmi torlasz két évszám. 2020, ez Trianon 100. évfordulója, és 
2026, Mohács 500. évfordulója. Amíg magyar ember él a földön, addig Trianon és 
Mohács mindig ugyanazt fogja jelenteni minden magyar számára. Ez a történelmi 
torlasz – 2020 és 2026 – üzeni a mai magyarságnak: egy évtized maradt arra, hogy 
megálljatok ezen a most már évszázadokig tartó lepusztulás-lejtőn, és Isten segít-
ségével visszaforduljatok. Minden eszköz és minden energia, ami egyáltalán ren-
delkezésetekre állhat, nem csakhogy megengedett, hanem kötelezően használandó 
ebben a harcban, ebben a küzdelemben. Azért – és ebben kell mélységesen hinnünk 
–, hogy mielőtt elérünk ehhez a nagy történelmi torlaszhoz, már megnyugodott 
sóhajjal és lélekkel egy emelkedő országban mondhassuk el azt, hogy „megcseleked-
tük, amit megkövetelt a haza.”

(A Református Egyházkerületi Székház nagytermében /Kossuth u. 17./ 
február 12-én elhangzott előadás szerkesztett változata)
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Tóth Zoltán József

Mi is az a Szent Korona-tan?
GONDOLATOK AZ ALKOTMÁNYOZÁSRÓL

Az tény, hogy ma az alkotmányozás az egyik leg-
súlyosabb kérdés. Hiszen mindig, minden korban az 
államszervezetek, az államalkotást, államot meghatá-
rozó, működtető szabályok azok, amelyek ha jók, meg 
tudják védeni a közösséget, ha rosszak, akkor a kö-
zösség ellen is fordíthatóak, amint ez meg is történt 
az elmúlt 65 év alkotmányos rendszereinek az alap-
törvényei esetében. Most az alkotmány kérdése körül 
van, és még lesz is, az egyik legnagyobb összecsapás. 
Az elmúlt 9 hónap is ezt mutatja, és most, ahogy kö-
zeledünk az alkotmányozás utolsó hónapjához, a pro- 
és kontraerők minden szinten összegyülekeznek, és 
háborúba indulnak egymással. Hiszen nyilvánvaló, az 
új alaptörvényünk vagy alkotmányjogunk bizonyosan 
– jó vagy rossz irányba – megszabják életünk sorát. 
(Egyébként az Aranybulla megnevezi azt a megnevez-
hetetlent, amit Bogár László a jelenre vonatkoztatva világerőnek szokott mondani, 
amelyik ellen ma is harcolnunk kell. Sőt, néhány olyan hatalomtechnikai eszközt 
is megnevez, amit nem szabad Magyarországon használni. Olyan pénzügytechnikai 
és gazdaságpolitikai eszközt, amely az egyes nemzetek, államok alkotmányos szintű 
kifosztását teszi lehetővé. Tehát már az Aranybulla korában is megvoltak ezek az esz-
közök, s ezekből az Aranybulla elvet egy jópárat.)

Elöljáróban még annyit: én most a honvédelmi minisztérium helyettes államtitkára 
vagyok, de nem a kormány és nem a tárca nevében vagyok itt, és nem is a honvéde-
lemről beszélnék. Bár nyilvánvaló, hogy a honvédelem története is visszatükrözi azt a 
20 vagy 65 éves folyamatot, ami itt lezajlott. (Ma már nem helyettes államtitkár, már-
cius 11-én mentették fel e tisztség alól. Szerk.) Az elmúlt 20 évben sajnos nem moderni-
zálás, építés történt a honvédségnél elsődlegesen, hanem fűnyíróelvszerű teljes rom-
bolás. 2002 után eljutottunk odáig, hogy a hivatalos védelmi tervezés ki is mondta: 
a magyar honvédségnek nincs más feladata, csak a külföldi missziók kapacitásainak, 
szükségleteinek ellátása. Szó sincs itt honvédelemről. Ez az utolsó 8 év különösen 
nagy pusztítást végzett. Odáig jutottunk, hogy már a mostani alkotmánynak, amely 
a honvédséget kötelezővé tenné, sem tud megfelelni a hadsereg. De még annak a 
NATO-cikkelynek sem, amely azt mondja ki, hogy minden országnak elsődlegesen 
saját magát kell megvédenie. És a legszomorúbb az, hogy az igazi rombolás a hon-

Tóth Zoltán József
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védséggel kapcsolatban az emberekben, a honvédelemhez való viszonyulásukban tör-
tént. Ma a statisztikák szerint száz 18 év körüli fiatalból 2-3-an mennének el harcolni 
akkor, ha megtámadnák az országot. És ez az igazi tragédia. Igaz, hogy most nagyon 
nagy békében vagyunk, és szövetségesek vesznek körül minket, de ahogy látjuk a 
világtörténelemben, az egyik pillanatról a másikra váratlan helyzetek alakulhatnak ki 
bárhol a világon. És itt nem csak katonai helyzetekre lehet gondolni, hanem kataszt-
rófákra is, melyeknek kezelése feladata a honvédelemnek is. 

Még annyit bevezetésként: Miskolchoz úgy kötődöm, hogy a Miskolci Egyete-
men szereztem a tudományos fokozatomat a Szent Korona-tan és a modern alkot-
mányozás kérdéskörében. Az alkotmányozás kérdésében óriási frontok vannak és 
nyíltak, amit az is mutat, hogy miután elfoglaltam az államtitkár-helyettesi pozíció-
mat, már a második héten interpelláltak ellenem az országgyűlésben. Erre én büszke 
vagyok. A támadás oka is nyilvánvaló: sokan bizonyos okoknál fogva nagyon nem 
érdekeltek abban, hogy a történeti gondolkodás, a jogfolytonosság helyreállítása, a 
történeti hagyományokhoz való visszatérés megtörténjen Magyarországon. És nem 
csak az ellenzékben vannak ilyenek…

ÁLLÁSPONTOK

Most először is arról beszélnék, hogy miért is szükséges alkotmányozni. Az ellenzők 
azt mondják: ó, az elmúlt 20 év nagyon jó volt alkotmányjogi szempontból, jól mű-
ködött az alkotmány, a politikusok korruptak de az alkotmány jó. (Azt azért jegyez-
zük meg: ha az alkotmány nem védi a nemzeti vagyont, megengedi az állampolgárok, 
illetve az állam adósság és privatizáció útján történő kifosztását, márpedig megengedi, 
mert ezek mind jogszabályok alapján történtek, akkor bizonyára azon emberek ke-
rülnek inkább pozícióba, akik korruptak, és kevésbé azok, akik nem.) Tehát van egy 
olyan álláspont, ami azt mondja, hogy minden maradjon a régiben. Tehát a status 
quo képviselői azt mondják, hogy jó ez az alkotmány, számozzuk át, és még lehet 
valami más kis módosítás… A másik álláspont, s ez a veszélyesebb, azt mondja: írjunk 
új alkotmányt, de tulajdonképpen úgy írjuk azt meg, hogy semmi sem változzon. Egy 
kartális, új, de nem történeti, nem a magyar hagyományokon nyugvó alkotmányt 
kellene elfogadni. És a harmadik álláspont, s én is ezt képviselem, azt mondja: az 
alkotmányozásnak a mai helyzetben alkalmazandó hagyományokhoz kell visszatérnie 
a jogfolytonosság helyreállításával. Olyan modern történeti alkotmányra van szüksé-
günk, mely nemzetünk megmaradását szolgálja.

MI A BAJ A MOSTANI ALKOTMÁNNyAL?

Mik azok az alkotmányos okok, melyeknek következményeként ebbe a morális, 
gazdasági helyzetbe jutottunk az elmúlt évek során? Először is Önök nagyon jók tud-
ják, hogy a magyar alkotmány alapja, ami 89-ben lett jelentősen megváltoztatva, a 49. 
évi XX-as törvény, és azóta ezt az alkotmányt nagyon sokszor megváltoztatták. Tehát a 
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mai politikai rendszer nem az ezeréves állammal tartja a politikai sőt, az alkotmányos 
jogfolytonosságot, hanem a 46–49-ban kialakított állam politikai rendszerével. Ez egy 
kicsit megdöbbentő, mert a volt szocialista országokban nem csak politikailag ítélték 
el a diktatúrát, a megszállást, hanem új alkotmányt vezettek be. Fontos volt a szá-
mukra, hogy ne a diktatúra és a megszállás rendszerével tartsák a jogfolytonosságot. 
Az új lengyel állam politikai rendszere az ezeréves lengyel állammal, az új román állam 
politikai rendszere az 1923-as alkotmánnyal vette fel a jogfolytonosságot. Egyébként 
ez nem csak nemzeti öntudatot erősítő lépés lehetett volna Magyarországon is, hanem 
politikai szempontból is fontos lett volna.

Ha két magánfél között úgy jön létre adásvételi szerződés például lakásvételre, 
hogy az egyik fél a másikat arra kényszeríti, hogy egy 5 milliót érő lakást 50 ezerért 
adjon el neki, akkor az a szerződés a polgárjog szempontjából semmis. Ha egy kül-
földi „haverunk” idejön az országba, és kényszeríti a lakosságot, hogy fogadjon el egy 
alapszabályt, amit alkotmánynak hívnak, az is semmis, másként: alkotmányjogilag 
illegitim, törvénytelen. Az 1990 előtti 45 évben kialakult egy oligarchia, ami először 
államosítással gyűrte maga alá a magyar társadalmat, utána meg a privatizációval. És 
közben államadósságot is felhalmozott. Na most: amennyiben 89–90 után a rendszer 
nem csak politikailag szakít az előző 45 évvel, hanem alkotmányában is, akkor gya-
korlatilag elismeri, hogy az előző 45 év törvénytelen rendszer volt. Tehát hiába csinál-
tak meg sok mindent, adósságfelvételtől kezdve a privatizációig, az nem lezárt ügy, 
mert törvénytelen. Viszont amennyiben jogfolytonosak vagyunk az előző 45 évvel, 
akkor az azt jelenti, hogy utólag, mind az alkotmányjogi, mind az alkotmánybírósági 
magyarázatok alapján, elismerte az elmúlt 20 év az előző 45 évet törvényesnek és a 
maga elődjének. Tulajdonképpen ezzel alkotmányjogilag lehetővé tette, hogy a tör-
vénytelen oligarchia simán átmentse a hatalmát. Ha ez a rendszer az előzővel tartja 
az alkotmányos jogfolytonosságot, akkor a törvénytelent elismeri törvényesnek. És 
ezt pontosan ezért tette! Nem azért, mert nem volt idő új alkotmány készítésére, ez 
csak elterelő, fedő érv. A lényeg az, hogy alkotmányjogilag nem teremtettek tisz-
ta helyzetet a rendszerváltozáskor. Csak politikailag beszéltek róla. Márpedig így az 
oligarchia hatalma megkérdőjelezhetetlen maradt. Ez az első probléma a mostani 
alkotmánnyal.

A második probléma: ugye azt mondják, hogy legitimációs deficittel rendelkezik 
a mai alkotmányos helyzet. Itt egyrészt arra gondolnak, hogy a 49-es alkotmányt a 
megszállók kényszerítették ránk, de leginkább arról beszélnek, hogy a mai alkotmány-
nak a népszuverenitásra kell épülnie, mivel ugye a hatalom teljessége a népé. Ellenben 
ez azt jelenti, hogy az alkotmányt a népnek legitim módon kell elfogadnia, tehát 
országgyűlés által vagy akár népszavazás útján. Ez viszont nálunk nem történt meg. 
Európában ilyen helyzet egyedül Magyarországon van! Tehát gyakorlatilag azért nem 
foglalkoztak a 90-ben – meg azóta sem – a megválasztott országgyűlésben komolyan 
az alkotmányozással, nehogy megsérüljön az a szépen kidolgozott paktum, ami az 
előző rendszert átsegítette az újba. Mert ha rések nyíltak volna ezen a konstrukción, 
akkor esetleg az egész borult volna. 
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MILyEN ÉRDEKET SZOLGÁL A NEMZETI BANK?

E kérdéskörben a harmadik megjegyzés: az alkotmány teremt olyan intézményeket, 
amelyek vagy megvédik a nemzetet, vagy nem. És az elmúlt 20 évben a jogállamiság 
keretei között számos olyan intézmény épült és működött, amely lehetővé tette – bár 
populistán hangzik, de mégis igaz – az államnak és állampolgáraiknak privatizáció 
és eladósítás útján történő tönkretételét, kifosztását. Ebben két intézmény játszott 
kardinális szerepet. E kettő helyzetének kicsi megkarcolása is óriási vitákat generált, 
és tulajdonképpen az alkotmányossági vitákban a status quo-s körök ebben is nagyon 
védik a hadállásaikat. Az egyik ilyen intézmény a Magyar Nemzeti Bank. Ugye min-
den nemzeti bank azért nagyon fontos, mert ez köti össze az úgymond állami mone-
táris és a fiskális rendszert. Mik is ezek? Röviden a „fiskális” az, amit adóink formá-
jában a kormány beszed, és újra kioszt, különböző formákban elkölt. A „monetáris” 
pedig a kereskedelmi bankok által az államnak, a vállalkozóknak és az embereknek 
nyújtott hitel. A nemzeti banknak van meg az a hatásköre, hogy megszabja azokat a 
játékszabályokat, melyek szerint a kereskedelmi bankok működni tudnak. Itt jön a 
kérdés: a fiskális rendszert működtető, népszuverenitáson alapuló intézményeknek, az 
országgyűlésnek, a kormánynak stb., van-e vagy nincs befolyása a nemzeti bank mű-
ködésére? Mert ha nincs befolyása, akkor a monetáris rendszer uralni fogja a fiskálist. 
Kiszolgáltatottá teszi azt. És Magyarországon sajnos olyan független a jegybank, hogy 
a népszuverenitás, a magyar nemzet és az ezt körül vevő pénzek működtetése teljesen 
kiszolgáltatottá válik a kereskedelmi bankok irányából. A nemzeti bank teljesen füg-
getlen a 95-ös jegybanki törvény óta, s ennek a kicsi megkarcolása is már nyilvánvaló-
an azt a hatalmi intézményt sérti, amely lehetővé tette a pénzszivattyúknak a magyar 
nemzet kárára történő működtetését. 

„A MI DÖNTÉSI KONCEPCIÓINK RELATÍVAK”

A másik intézmény, ami ezt az egész rendszert eddig fenntartotta, az alkotmánybí-
róság. Az alkotmánybíróság kvázi mintegy megfellebbezhetetlen nemzetgyűlés műkö-
dik az országgyűlés és a politikai rendszer felett. Ez az alkotmánybíróság már az elején 
azt mondta: „a mi döntési koncepciónk úgymond relatívak”. Ez egyrészt azt jelenti, 
hogy ha egyszer valamiben döntünk, ugyanabban másként is dönthetünk. Másrészt: 
nincsenek elveink. Az alkotmányban fel vannak sorolva jogok és kötelességek. Pl. az 
emberi jogok, az élet védelme, méltósága, a szólásszabadság, tulajdonjog, a munká-
hoz való jog, a szociális biztonság, környezettel, egészséggel kapcsolatos jogok, stb. 
Ez nagyon szépen hangzik. S hogy mi a konkrét tartalma, az a hétköznapi életünket 
jelentősen befolyásolja. Az alkotmánybíróság viszont azt mondja, hogy nincsenek el-
vek, amik alapján a konkrét tartalmat behatárolná, hanem ebben az ügyben egyszer 
így dönthet, máskor meg úgy dönthet, de akár vissza is adhatja az országgyűlésnek. 
Teljesen relatív rendszert vezetett be, és még ehhez hozzátette, hogy azt is mi dönt-
jük el, mármint az alkotmánybíróság, hogy egy hét alatt hozunk döntést vagy 15 év 
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alatt sem. Ez egy olyan királyi teljhatalmi rendszer, ami a nemzetgyűlés szuverenitását 
vindikálja magának. Alkotmánybíróságnak ekkora hatalma, mint Magyarországon, 
kevés helyen van vagy nincs is tán másutt. 

Tehát a törvénytelenből törvényest akartak csinálni. 89–90-ben a törvénytelen 
rendszer tényezőit új mezbe öltöztették, átmenetinek nevezték, miközben a lénye-
gét tekintve nem lehetett hozzányúlni. A népszuverenitással nem fogadtatták el a 
népszuverenitást kimondó alkotmányt, majd aztán olyan intézményeket építettek 
be, amelyek gyakorlatilag az elmúlt 20 évben az állam és benne az állampolgárok 
kifosztását tették lehetővé. Olyan rendszert hoztak létre, ami oda juttatott minket, 
ahol most vagyunk. Nagyon fontos, hogy egy alkotmányt jelentő sarkalatos- vagy 
alaptörvényekben mi van, az ehhez kapcsolódó jogszabályok mit mondanak, és az 
alkotmánybíróság ezt miképpen interpretálja.

A KARTÁLIS ÉS A TÖRTÉNETI ALKOTMÁNy

Az előadásom második része arra keres választ, hogy akkor mit kezdjünk a törté-
neti alkotmánnyal? Hogy lehetne számunkra mérce, forrás vagy kiindulópont ma, 
2011-ben? Először is annyit, hogy most olyan alkotmányunk van, amely az 1949-es 
alkotmánnyal folytonos. Vagyis azzal, mely azt mondja: szakítunk a múlttal, vég-
képp eltöröljük. Nem érdekel bennünket az ezeréves államiság, nem építünk a ha-
gyományokra. Megjelölték, már a preambulumban is, az indoklásban is, hogy a 49-es 
alkotmány mivel tartja a jogfolytonosságot: 1919-cel. Tehát írd és mondd, a mai al-
kotmányos rendszer nem az ezeréves állammal folytonos, hanem 1919-cel! Alkotmá-
nyok esetében beszélünk kartális alkotmányról, mint amilyen a „mienk” most. Ez egy 
jogszabályból az összes fontos intézményt szabályozza: az országgyűlést, a köztársasági 
elnököt, stb. és a jogokat, kötelezettségeket, illetve az intézmények legfontosabb mű-
ködési elveit rögzíti. Mindent egyetlen jogszabályból. Ehhez képest a mi történeti 
alkotmányunkban benne van a történeti múlt. Azért mondjuk történetinek az em-
lített alkotmányt, mert a történetet nem onnan kezdi, mint a kartális alkotmányok, 
hogy mindent eltörlünk, és teljesen újat hozunk létre. A nemzetet történetiségében 
tekinti, a kezdetektől, alapszokásoktól; és az alaptörvények sorozatát tekintik együtt 
alkotmánynak. És ezek a jogszabályok, amelyek kialakultak az ezer év során, nem 
szétszórt szalmaszálként hevernek az úton, hanem egy egységes valami válik belőlük, 
a szokásjogok mintegy kovászként élesztették egy rendszerré ezeket a jogszabályokat. 
Egy kartális alkotmány, ami mindent egyszerre, egyidejűleg, felülről szabályoz, vala-
mi ideológiának az alapján – nevezhetjük azt liberalizmusnak, kommunizmusnak, 
globalizmusnak – csak felülről alulra enged mozgásokat. Alulról az emberek nem ala-
kíthatják. A történeti alkotmánynál viszont nem csak jogszabályok születtek, hanem a 
szokásjog, ami egyenrangú a jogszabályokkal, alulról felfele történő mozgást eredmé-
nyez. Ezért nevezzük az élet alkotmányának. Évszázadok alatt alakult ki, és egységes 
rendszerré vált, sokkal igazságosabb volt, mint a kartális. Az emberek alakították ki, 
többnyire évszázadok, évtizedek alatt.
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KI NyITJA KI A SZÉFET?

Magyarországon a történeti alkotmánynak négy-öt olyan alapelve van, amely az 
egésznek a fundamentuma. Ezt nevezték Szent Korona-tannak. Azt a négy-öt alapel-
vet, ami összeszervezte organikus egységbe a jogszabályokat és a szokásjogot, szeret-
ném most elmondani.

Először is képzeljünk el egy páncélszekrényt. Egy széfet. A széfhez van zár és egy 
kulcs. Gondoljuk úgy, hogy a nemzet vagyonának a széfjéről van szó, a széfen belül 
van a nemzeti vagyon. Kérdés, hogy ki nyithatja ki a széfet? Minden alkotmánynál 
az a kérdés: ki nyithatja ki a széfet, vagyis kié a hatalom? Két irány alakult ki. Az 
egyik azt mondja: a kulcs a királynál van. Mert a király a szuverén. A király a telj-
hatalmú. Ez még onnan ered, hogy a király volt a „fent és lent”, a „Teremtő és a 
teremtett világ” közti kapocs, egy szakrális személy, az apák apja a társadalomban, s 
atyaként a teremtő Atyának kellett megfelelnie. Innen jön az, hogy nála van a kulcs. 
A másik pedig azt mondja, hogy nem a királynál van a kulcs, hanem a nemzetnél, 
a népnél van a kulcs. Azt nevezik népszuverenitásnak: a fő hatalom, a hatalom tel-
jessége a népé. És ugye a nép nem rohanhat oda a kinyitni a szekrényt, hanem a 
nép megbízza a kormányait, hogy ő gazdálkodjon. Választásokkal átadja a hatalmat 
a többségnek, a többség meg megválasztja a kormányt. A kormány kezében – min-
den időben, ahol demokratikus a rendszer – olyan hatalom van, mint régen a király 
kezében: kinyithatja a széfet. 

Magyarországon viszont nem így volt, mert Magyarországon a hatalom teljessége 
nem a királynál, és nem is a nemzetnél volt. A hatalom teljessége a Szent Koronáé 
volt. Ez az első alapelv. A szuverén a Szent Korona volt. Na persze, mivel a Szent 
Koronának nincs keze és lába, a hatalomnak valahogy működnie kellett, és nálunk 
a hatalom elsődleges gyakorlója a nemzet, és a nemzet a koronázáson keresztül be-
vonta a királyt a hatalomba. Nem úgy, mint nyugaton, ahol a király – mivel övé volt 
a hatalom teljesen – vonta be a parlamentet. (Pl. Angliában, ezért nevezik most is a 
parlamentet Őfelsége parlamentjének, mert a király osztotta meg velük a hatalmát.) 
Nálunk a hatalom teljessége a Szent Koronáé volt, és így olyan hatalommegosztási 
rendszer jött létre Magyarországon, ami hasonlít is meg különbözik is az európaitól. 
Pontosan azért, mert két kulcs volt a zárhoz, nem egy.

MINDENT KI LEHET VENNI A SZÉFBŐL?

Most nézzük a Szent Korona-tan második tételét! A mi hagyományunkban is lé-
tezett törvényhozó-, végrehajtó- és bírói hatalom. Viszont nálunk mind a három ha-
talmi ág intézményeinek egy része a központi erők kezében volt, a másik része pedig 
teljesen önkormányzati módon működött. Tehát a központ végrehajtó ereje egy ha-
táron megállt. Kompromisszumra kellett jutni mind a három hatalmi ág esetében 
az önkormányzatok különböző formáival. Ezt azért lehetett elérni, mert nem csak a 
király nem rendelkezett abszolút hatalommal, hanem a nép sem, tehát nem beszél-

Egyház és társadalom
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hettünk népszuverenitásról vagy a király szuverenitásáról, hanem Európában egyedüli 
módon ennek a bizonyos Szent Koronának volt szuverenitása. 

A harmadik tétel kérdése: ki lehet-e mindent venni a széfből? Azt már megállapí-
tottuk, hogy akinél a kulcs van, az nyitja ki a széfet és veszi ki, ami benne van, hiszen 
övé a hatalom teljessége. Nálunk két kulcs volt, egyszerre kellett kinyitni, és utána 
felmerült a kérdés, hogy ki lehet-e venni mindent a széfből? Magyarán: eladható-e 
a magyar nemzeti vagyon minden tárgya, illetve felajánlható-e jelzálogfedezetként 
hitelfelvétel esetén úgy, ahogy tette azt a két évvel ezelőtt regnáló kormány, mely az 
egész nemzeti vagyont nemes gesztussal felajánlotta hitelfedezetként. Tehát az a kér-
dés: ki lehet-e venni mindent a széfből? A választ: nem. És ennek a története vissza-
nyúlik II. András idejéig. Ő 1205 és 1235 között uralkodott, és ebben az időben kezdett 
a monetáris hatalom arra törekedni, hogy bejöjjön Magyarországra. (Gertrudis tragé-
diáját ismerjük, most nincs idő úgy elmondani e különös történetet, hogy összekap-
csolnánk az Aranybullával.) A lényeg az, hogy II. András korában – egész Európában 
először – elválasztották a király vagyonát a nemzet vagyonától, és azt mondták, hogy 
a nemzet vagyonából sem lehet mindent eladni! Bevezették az ún. elidegeníthetetlen 
koronajavak fogalmát, ez azt jelenti, hogy vannak olyan dolgok, a bányák, a vizek, 
stb., amit nem lehet eladni, nem lehet elidegeníteni. És miért nem? Mert nem a király 
tulajdona, ezért nem is adhatja el. De nem is a nép, a nemzet tulajdona, így nem lehet 
kivenni a nép nevében eljáróknak sem. Ezek az ingatlanok a Szent Korona tulajdoná-
ban vannak. Azt a vagyont, amit kivenni, eladni nem lehet, működtetni lehet. Tehát 
használni lehet. De eladni, jelzálogként hitelt venni fel rá, tehát privatizálni, azt nem. 
Ezt a törvényt a 1200-as évek első évtizedében hozták.

Utána – s ez az igazi történetiség – 1351-ben még valami másra is azt mondták, hogy 
nem lehet kivenni a széfből. Ehhez azt kell tudni, hogy a monetáris hatalom a követ-
kezőképpen „építkezik”: egyrészt eladósítja az államot, ezt akkor tudja megtenni, ha 
minden forgalomképes, tehát mindent ki lehet venni a széfből; másrészt eladósítja az 
állampolgárokat is. A monetáris hatalom akkor is úgy működött, mint ma. Az állam-
polgárokat leginkább az ingatlanjain keresztül (lakás, termőföld, stb.) lehet eladósíta-
ni. Ez egy évezredes, évszázados gyakorlat. Ma is így működik, s ez volt a természete 
1351-ben, egy akkor lezajlott nagy európai gazdasági válság után is. Magyarországon 
viszont erre mintegy válaszként bevezették az ősiséget. Ez előtte Magyarországon szo-
kásjogként működött is, amint már mondtam, alulról is lehet működtetni a jogo-
kat, nem csak felülről. Tehát az addigi gyakorlat szerint Magyarországon az ősi földet 
– akár nemesi, akár paraszti – nem adták-vették, a családon belül maradt, de most 
jogszabályilag is kimondták, hogy az ősi vagyon nem forgalomképes. Ez volt az ősi 
vagyon védelmében hozott törvény, az ősiségi törvény, ami a termőföldre vonatkozott. 
Tehát gyakorlatilag a termőföld 1848-ig forgalomképtelen volt. Használni, birtokolni 
lehetett, eladni nem. Mivel nem lehetett eladni, jelzálogot sem lehetett tenni a termő-
földre, így viszont nem lehetett eladósítani az embereket. A föld forgalomképtelensége 
egzisztenciális biztonságot nyújtott nemesnek és nem nemesnek is, megakadályozta, 
hogy a paraszti és nemesi földek a pénzügyi oligarchia prédájává váljanak.
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Például az 1500-as évek elején két nagy pénzügyi birodalom volt Európában, a 
Fuggerek és a Mediciek. A Fuggerek „megették” a Medicieket, de aztán Magyaror-
szágra is bejönnek a Jagelló-korban, és egy olyan sajátos, mondjuk így, monetáris po-
litikába kezdenek, aminek az volt a célja, hogy mint a korabeli Angliában VII. és VIII. 
Henrik alatt, a parasztoktól elprivatizálják a földet oly módon, hogy a nagybirtokosok 
tulajdonába adják, majd eladósítják őket. Magyarország az egyetlen Európában, ahol 
ez nem történt meg. Angliában gyakorlatilag elzavarták a parasztokat a földjeikről. 
Magyarországon nem tehették meg, mert a föld, amit használtak, nem az övék volt, 
de nem is a nemesé vagy az államé, hanem a Szent Koronáé.

Ma is egyébként hála az égnek, a külföldiek földvásárlására vonatkozó moratóriumot 
még 3 évig meghagytuk. Ez a 24. órában történt, ha nem lett volna kormányváltás, 
mindenünket eladták volna. A lakásvagyon nagyobb értéket képvisel, mint a privati-
zált és eltűnt termelő vagyon. És még a regionális vízműveket is privatizálni akarták. 
Már kész volt rá a forgatókönyv. Tudjuk, a lakásokkal kapcsolatban az eladósításnak 
olyan spirálját indították el nyolc évvel ezelőtt, ami most érik be. Most minden beérett 
volna: a föld, a lakás- és az önkormányzati vagyon megszerzése is. Most gyakorlatilag 
azt kell megvédeni az alkotmányban, ami maradt! Bár van manapság moratórium a 
külföldiek földvásárlására, és tudjuk, hogy a termőföld szerzés felső korlátja 300 hektár, 
miért van mégis nagyobb földbirtokrendszer ma Magyarországon, mint 1945-ben volt? 
Az 1945. évi nagybirtokokhoz képest ma nagyobb nagyságú nagybirtokok vannak, és 
ma nagyobb a nagybirtokok aránya az összes termőföldhöz képest. Éspedig azért, mert 
ma egy modern ősiség van, csak nem a javunkra! 

HELyRE KELL ÁLLÍTANI A JOGFOLyTONOSSÁGOT

Most pedig azt nézzük meg, hogy mit is jelent a jogfolytonosság helyreállítása? Nyil-
vánvalóan a jogfolytonosság helyreállításával nem lehet egy napot sem visszahozni, de 
vannak olyan dolgok, amiben igazságot lehet tenni, vagy újra lehet szabni. Ez csak 
akkor lehetséges, ha az előző éveket, évtizedeket megkérdőjelezzük alkotmányjogilag. 
Ezért mondják, hogy vannak törvénytelen rendszerek, amelyek nem a nemzet érdeké-
ben működnek, diktatúrához kötődnek, ami történhet akár egy király, akár a nép ne-
vében. Tehát a jogfolytonosság helyreállítása azt jelenti, hogy a törvénytelen rendszer-
ből törvényest csinálni. Hogy a mostani rendszer törvénytelen-e vagy törvényes, erről 
lehet vitatkozni, de az vitán felül áll, hogy a megalapozása bűnös. Ezt most már sze-
rencsére alkotmányozó tényezők is elmondják, s ez már önmagában indok arra, hogy 
napirendre kerüljön az alkotmányozás. Azt szokták mondani az alkotmánybíróságon 
a status quo mellett érvelők: lehet, hogy a rendszer megalapozása kissé zűrös volt, de 
hát az emberek részt vettek benne, elmentek szavazni, a szokásjoggal törvényesítették. 
Ez az érvelés akkor lenne igaz, ha épp maga az alkotmánybíróság nem mondta volna 
ki azt, hogy „Magyarországon nincs szokásjog – csak nekem.” Attól függően, hogy a 
szavazásra jogosultak közül hányan mennek el szavazni, lehet a szavazás érvényes vagy 
érvénytelen, de maga a rendszer ettől még nem lesz törvényes vagy törvénytelen. 

Egyház és társadalom
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Amiről még beszélnünk kell, ami mindennek az alapja: az értékelvűség. Vannak 
olyan értékek, amelyek követendőek, és nem vitathatóak. A modern nyelv azt mond-
ja, hogy van természetjog. Isten által alkotott olyan jogszabályok, amelyet az ember, 
mint Isten képmása, megismerhet tanítások, egyházi tanítások, ahhoz kapcsolódó ha-
gyományok, a józan és a tiszta lelkiismeret által. Hiszen azért Isten képmása az ember, 
hogy megismerje ezen értékeket, amik alapján a saját életét irányíthatja, és a saját 
életén keresztül egy közösség életét változtathatja. Az értékek rendszerében helyezhető 
el, hogy a jogok mellett felelősség is van. Ez azt jelenti, hogy ha vannak értékek, akkor 
van jó és rossz, a szabadság azt jelenti, hogy lehet a jó és a rossz között választani, és 
ha van jó és rossz, akkor beszélhetünk igazságról is. Ha van jó és rossz és van igazság 
is, akkor beszélhetünk közjóról. Ez a Szent Korona rendje.

Mi a liberális rend? A mai rend? Hogy nincs jó és rossz. A szabadság nem az, hogy 
a jó és rossz között választunk, hanem az érzékeink, a vágyaink minél teljesebb kitel-
jesítése. Minél több pénzt, nőt/férfit, hatalmat stb. tudok szerezni, annál nagyobb a 
szabadság. Ha nincs jó és rossz, ez a liberális szabadság, akkor igazság sincs. Nem lehet 
egy jogrendet, jogalkalmazást az értékekhez hozzákapcsolni. Nyilvánvaló, ha nincs 
igazság, akkor közjó sincs. A közjó azt jelenti, hogy mindenki érdeme szerint valahol 
részesedhet, joga van részesedni. Liberáliséknál a közjó azt jelenti, hogy mindenki 
annyit lop, amennyit lehet, és nem lehet visszakérdezni, hiszen nincs igazság, hogy 
megkérdezzék, mi alapján. Ha nincs jó és rossz, egészen más a tolerancia, mint akkor, 
ha jó és rossz van. Ha jó és rossz létezik, a tolerancia azt jelenti, hogy a rosszat meg 
kell nevezni. Ha nincs jó és rossz, a tolerancia azt jelenti, hogy mindent el kell viselni. 
És majd a demokratikus kormányzat mindig megmondja, mit kell elviselni, és nem 
lehet visszakérdezni, mert akkor jönnek a jelzők.

A Szent Korona szuverenitására alapozott jogfolytonosság helyreállítását az értékek 
egyfajta abszolutizálása jelenti. Egy értékrend visszaállítása a magyar közgondolkodás-
ba, a jogrendbe. Ha ezeket az alapkérdéseket nem tárgyaljuk, bármilyen jónak induló 
intézményreform a mai rendszer konszolidációját próbálja elősegíteni, garantálja ma-
gának a rendszernek a továbbélését, mert a fundamentális problémákat nem kezeli. 

ÉRTÉKELVű LESZ-E AZ ÚJ ALKOTMÁNy?

Az előadásom utolsó részében arról szólok, hogy én hogyan látom, mi most a helyzet, 
milyen alkotmány készül? A legfontosabb kérdések a következők. Értékelvű lesz-e az al-
kotmány? Védhető-e a nemzeti vagyon? Az alkotmánybíróságnak mekkora lesz a hatás-
köre? A jegybank független lesz-e a népszuverenitástól, a szuverenitás szerveitől? Ezekre 
a kérdésekre oda kell figyelnünk, mert most következik a csaták csatája, hiszen Ma-
gyarország jövőjét lényegesen befolyásolja, eldönti az, hogy milyen lesz az alkotmánya. 
Komoly támadásokra számíthatunk, s nem csak az ellenfél irányából, hanem belülről, a 
saját politikai térfelünkről is! A frontvonalakat nem lehet olyan könnyen átlátni. 

Decemberben az országgyűlés albizottsága elfogadott egy tervezetet. Salamon Lász-
ló, aki ennek a feje volt, megkért, hogy hivatalosan véleményezzem azt. Természetesen 
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nem mint kormánytagot, hanem mint e téma szaktudósát kértek fel. Én véleményez-
tem is, és láttam azt a lehetőséget benne, hogy megépítse a jogfolytonosság helyreál-
lításának útját. Mert ez az újjáépülés nem egyik napról a másikra történik. Először az 
elveket kell lefektetni, és párhuzamosan kell hozzá az intézményeket bevezetni. A két 
világháború között se fejezték be a jogfolytonosság helyreállítását. 1867-ben pedig egy 
részét megcsinálták, másrészt viszont, a Szent Korona tulajdonjogát kiüresítették, bár 
a fogalmat meghagyták. Kérdés most az, hogy az alkotmány, az alaptörvény milyen 
irányba fog hatni? Kinyitja-e a kaput a helyreállítás felé, vagy egyszerűen elzárja, le-
torlaszolja. E körül folyik a vita.

A hivatalos felkérésre írt javaslataimban az szerepel, hogy nem is a preambulum-
ban, hanem az első paragrafusban legyen a következő:  „Magyarország alkotmányos 
állami folytonossággal a Szent Koronához kötődik.” Ami azt jelenti, hogy az olyan 
magyar alkotmányos rendszerek, amelyek nem a Szent Koronához kötődnek, nem 
törvényesek. 

Íródik most egy szöveg az egyik minisztérium kezelésében. Szerintem engednek 
a zsarolásnak, azoknak, akik azzal fenyegetőznek, hogy ha nem olyan lesz az alkot-
mány, amilyen eddig volt, ha nem olyan lesz, amilyet ők szeretnének, akkor hatalmas 
botrányt csapnak. Nagyobbat, mint amilyen a médiabotrány volt. Az már eldőlni 
látszik, hogy nem a decemberi alapállást viszik tovább. Még olyanokat is lehet hallani, 
hogy csak a lisszaboni elveken születő alkotmány lehet modern. Van, aki a homo-
szexualitás- meg a gender témát is be akarná venni a készülő alkotmányba. Ehhez 
képest Sólyom László relativizmusa kőkemény konzervativizmus és hagyománytisz-
telet! Az igazság az, hogy azon múlik minden: értékelvű, vagy nem értékelvű lesz az 
alaptörvény. Megvédjük-e magunkat alkotmányosan, vagy nem védjük meg magun-
kat alkotmányosan. De az is vállalható, ha azt mondják: most nem lehet mindent 
megvédeni, de kijelöljük azt az irányt, amin haladhatunk, és aztán végigküzdhetjük 
és visszaépíthetjük magunkat. 

A jobboldalon is vannak olyan álláspontok, melyek alapján ugyan azt mondják, 
hogy várjuk a nemzetinek mondott személyek megnyilvánulását, de amikor ez meg-
történik, akkor úgy reagálnak rá, hogy tulajdonképpen mi semmit nem akarunk, 
bármit csináltok, bármi is a véleményeket, az eleve nem jó. Ennek ellenére én bízom 
abban, hogy jó sorsunk előre visz. Szerintem nyerni fogunk. A magyarság sokszor volt 
már válságos helyzetben (pl. tatárjárás, Lipók kora, stb., hosszan sorolhatnánk…), de 
ennyire falnál talán még soha nem állott. Szinte mintegy haláltáncszerű helyzetben 
vagyunk, de mégis azt gondolom, hogy meg fogjuk nyerni ezt a küzdelmet. Üdvtör-
ténetileg győzött az igazság, hiszen a teremtés megtörtént és a feltámadás is. Mi az 
igazság útján járunk. Magunk miatt is és az egész világ miatt is…

(A Református Egyházkerületi Székház nagytermében /Kossuth u. 17./
február 12-én elhangzott előadás szerkesztett változata)

Egyház és társadalom
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Kuklay Antal

Búcsú Körömtől

1973-ban jöttem ide, ez az első és utolsó plébániám. Jövőre már ténylegesen és vég-
legesen nyugdíjba megyek. Hatalmas változások következtek be itt a cigány lakosság-
ban. Külső változás, hogy egy demográfiai robbanás csúcsán vagyunk. 

A másik, hogy óriási átalakulás volt, mondhatom, hogy fölemelkedés. Hallatlan 
nagy vitalitás van ebben a társadalomban, és hozzá hallatlan nagy empátia. Pillanatok 
alatt felmérik, hogy mik a lehetőségek. Én nem tudok rajtafogni hazugságon egy gye-
reket, mert egymásután öt variációt fog kitalálni, hogy miért csinálta ezt, vagy azt. Ez 
segítette őket, hogy négyszáz éven keresztül fennmaradjanak, gyarapodjanak: minden 
pici rést fel kell ismerni, és ki kell használni. 

A kulcs a mi kezünkben van, mert az empátiával és vitalitással együtt jár az alkalmaz-
kodóképesség. Ez egy öröklött képesség. A többségi társadalomtól függ, hogy milyen 
jogi, erkölcsi és illemnormákat ír elő. Ha ez határozott, akkor alkalmazkodni fognak 
hozzá, mert ők – és ez megint nagyon fontos – hierarchikus társadalomban élnek mind 
a mai napig. Ha van alapvető probléma, az az, hogy a látszatdemokrácia szétroncsolta 
ezt a hierarchiát, a fiatalok gyökértelenné váltak, mert nincs tekintély fölöttük. Ettől, 
a tekintélytől függ minden, hogy mit látnak maguk fölött. Mindenki tudja, mennyi 
korrupció történt, és nyilván történik is ebben az országban, hiszen ezt nem lehet mint 
egy villanykapcsolóval leállítani. Azt mondják, ha szabad milliárdokat lopni, akkor 
nekem miért nem szabad ezt és ezt ellopnom. Ez a norma. Másrészt ahhoz, hogy gyö-
keres változás legyen, a nullatoleranciát kell bevezetni. Igenis, ha valaki lelép a járdáról 
a piros lámpánál, nincs kegyelem, meg kell büntetni. Akkor érzik, hogy fegyelem van. 
Igazából egyetlen egy előítélet van nálunk a cigányokkal szemben. Az, hogy minden 
cigány egyforma. Holott náluk sokkal nagyobbak a különbségek, társadalmi, tekintély- 
és tudásbeli különbségek, rengeteg vonatkozásban, mint a magyar társadalomban. 

Az magyar egyház is tudna többet tenni a cigányok felzárkóztatásáért? 
Az egyház Jézus Krisztus. Ő volt a világtörténelem legnagyobb forradalmára, mert 

sikeresen megváltoztatta a világot. Azt az alapelvet, amin az egész emberiség jövője 
függ, nemcsak a 21., hanem a 71. századé is, azt ő fogalmazta meg először, teljesen 
váratlanul, és érthetetlenül a korabeli, sőt akár a mai alapelvekkel szemben. Szerinte 
minden megszületett ember egyenrangú és végtelen isteni méltósága van, és az embe-
rek egymásnak testvérei. Ezt úgy hívjuk mai nyelven: autonómia és szolidaritás. Ezt 
a princípiumot Jézus Krisztus mondta ki először, és az egyház terjesztette el. Ha ez a 
káplán, ez a plébános, ez a hittanár ebben a szellemben közelíti meg ezeket a „büdös 
cigányokat” – ez egy bevett fogalom, de nem azokra alkalmazzák, akik tisztességes 
munkával szerzik a kenyerüket, hanem akik erőszakosak és tolvajok –, akkor itt lehet 
változtatni. Ebben az egyháznak óriási tartalékai vannak. Nem mondom azt, hogy a 
hierarchia akármelyik fokozatának, hanem azoknak a keresztény embereknek, akik a 
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mai napig ezt a társadalmat átitatják hittel, tisztességgel, erkölccsel, becsülettel, mert 
ezek vannak többségben.

Egyszer egy vendégem megkérdezte, hogy plébános úr, mi a helyzet itt az istenhit te-
rén? Vasárnap volt, mentünk, s megkérdeztem Mari nénit, szerinte hány ateista van a fa-
luban? Úgy tetszik gondolni, aki nem hisz a jó Istenben? Igen. Hát olyan talán nincsen! 
Ez 15–20 évvel ezelőtt volt. Gyökeresen ma sem változott a helyzet. Minden cigány hisz 
a túlvilági életben. Más kérdés, hogy nekik más a rítusuk. A keresztelés számukra fontos, 
mert ha nincs megkeresztelve a gyerek, akkor sír, legkésőbb ha jön a foga, gyorsan meg 
kell keresztelni, és fontos a temetés, különben a halott vissza fog járni.

 Jövőre elmegy és itthagyja a cigány híveit. Úgy döntött, hogy verbita szerzeteseket 
hív ide, mert egyedül ők képesek ezt a küldetést átvenni. 
Én már 78 éves vagyok, nekem előbb-utóbb le kell lépnem. Kinek adhatnám át ezt 

a munkát? Az egyházmegyei pasztorációs tervben ez az öt falu, ha elmegyek, már nem 
kap papot. Kevesebb a kispapok száma, mint akik kilépnek, meghalnak. Mit lehet 
csinálni? Csak a szerzetesekhez fordulhatunk, és Magyarországon egyedül a verbiták 
azok, akik alkalmasak arra, hogy ezt a réteget megszólítsák. Ez egy missziós rend, és 
most abban a helyzetben vagyunk, hogy azoknak a missziós papoknak a lelki gyer-
mekei, akik innen elmentek Indiába, Afrikába, Indonéziába, a Fülöp-szigetekre, most 
jönnek vissza a verbita rend keretein belül. Nekik módjuk van arra, hogy átirányítsák 
az európai, paphiányos országokba az ő rendtagjaikat, kispapokat és felszentelt papo-
kat. Így van itt az indiai József atya. Ő angol–történelem szakos tanár. Tíz évig volt 
egy harminc tanerős középiskolának az igazgatója. Két helyen volt plébános, talán 
három évig, és utána választhatott, hol akarja folytatni, melyik világrészen. Magyaror-
szágot választotta, hála annak a kispapnak, aki az ő növendéke volt, és most itt tanul 
a Sapientián, most fogják szentelni jövő tavasszal diakónusnak, majd ősszel odahaza, 
Indiában áldozópapnak, de vissza fog ide jönni. Ő olyan szépeket mondott Magyar-
országról és főleg arról, hogy itt van missziós terület, hogy szükség van misszionáriu-
sokra, ezért választotta József atya Magyarországot. Sikerült a rendet becserkésznünk, 
és ő vállalkozott rá, hogy idejön. Most mellettem káplán, de jövőre jön egy másik 
atya, ő lesz a plébános, József  atya misszionárius lesz, de még szeretnénk két nővért is 
hívni a szomszédos, üresen álló plébániára. További tervei is vannak, hogy be kellene 
indítani egyelőre egy kb. tízfős kollégiumot, és hozzá három pedagógust alkalmazni, 
akik iskola után foglalkoznak a gyerekekkel. Van elképzelése és ambíciója.   

Tehát az indiai szerzetesek segítenek a magyar cigányoknak?
Meg az indonéziaiak, az afrikaiak. Már most nyáron a kispapjaik közül öten itt 

töltöttek egy-egy hetet lelkipásztori gyakorlaton, kifejezetten a cigánypasztorációra 
felkészítve, és együtt dolgoztak a mi szociális munkásainkkal. A vakációban minden 
délután volt foglalkozás és a kispapok ebben segítettek. Elfogadták őket.

Számít a bőrük színe?
Sokat számít. Tegnap becsöngettek – én most betegállományban vagyok –, jött 

egy házaspár, hogy József atyát keresik, mert a Vöröskereszt telefonszámát szeretnék 
tudni. Leégett a házuk, segélyt próbáltak szerezni, de nem a plébánost keresték, ha-
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nem József atyát, mert ő közelebb áll hozzájuk. Köztünk ugyanis egy áthatolhatatlan 
betonfal van, amin legfeljebb pici repedések lehetnek, de átjárás nincs. Jó barátom egy 
cigány költő, Balogh Attila, neki rokonai élnek itt. Megkérdezte tőlük, milyen a ti 
papotok? Olyan finom úriember… Ez dicséret, de kétes értékű, azt jelenti, hogy van 
köztünk egy válaszfal. Ezt a falat ledönteni nagyon nehéz. Másrészt viszont, pontosan 
az empátia miatt, ebben a finom úriemberben az is benne van, hogy szeret bennün-
ket. Hogy a mi papunk. De mégis, egy más fajhoz tartozik. 

A szomszédban a barátaink egy mezőgazdasági felzárkóztató programban cigány asz-
szonyokat és embereket alkalmaznak dohánytermesztésre. Meghívtak bennünket, el-
mentünk József atyával. Készültek rá, kiöltözködtek, fényképeszkedtünk, de a legna-
gyobb élményük az volt, hogy József atya sötétebb bőrű, mint közülük a legsötétebb 
bőrű cigányasszony. Ez volt a legsokkolóbb élményük, hogy mégis pap, itt van köztük. 

 Egy csodálatos lelki életművet hozott létre. Jövőre elmegy innen. Lehetséges, hogy ez 
az eleven kapcsolat nem fog hiányozni?
Először is: több a hírnév, mint az érdem… Nemzedékek kellenek a lényeges vál-

tozásokhoz. Minden foglalkozásnak van eredménye, de lehetséges, hogy csak száz 
év múlva fog meglátszani, vagy egyáltalán nem látszik meg, mert most az eredmény 
az, hogy megtanulta a Miatyánkot, volt elsőáldozó, sőt bérmálkozott is, és nem lesz 
rablógyilkos. Egy hatéves gyerek megtanulta a Miatyánkot, és akármilyen életút után 
ezzel fog meghalni. Ezek olyan mély hatások, amelyek egész életünkben dogoznak 
láthatatlanul. A kegyelem így dolgozik. Itt nincs felesleges munka, nincs kudarc. 
Mindennek hatása van.

Itt van József atya, tíz szurtos cigánygyerekkel. Táncol velük átszellemülten, ő maga 
mondja, ez neki annyit jelent, mint egy szentmise vagy adorálás, mert neki a tánc is 
imádság. Látszik az arcán, és ez átsugárzik a gyerekekre. Annyira egyszerre mozdulnak 
már három hét után, mintha a balettintézetből kerültek volna ki. Nem akarták őket 
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fogadni, amikor Budán, a Szent Imre-templomban volt a rend missziós napja, hogy 
le fognak bőgni. József atya azt mondta, ha nem viheti őket, elmegy Magyarországról. 
Hogy lehet mégis ennyi idő alatt eredményt elérni? A gyereknek van intelligenciája, 
megérzi, mit kell tennie.

József atya minden nap egy órát meditál, indiai meditációval, ami nem gondolko-
dást jelent, hanem Jézussal való egységet. Ennek megvan a technikája. Indiában min-
den vallásnak, minden csoportnak vannak meditációs centrumai. Az én munkatársai-
mat már beoltotta ezzel, a sárospataki munkatársaim már hívják, oda is eljutott a híre, 
hogy tanítsa meg őket erre a meditációra. Mátramindszenten – amikor elment oda az 
atya és megnézte – azt javasolta, hogy ott csináljunk egy meditációs centrumot. 

Szerinte Magyarországon óriási feszültségek vannak, az emberek görcsösek, tele 
vannak indulattal, nagy szükségük van a meditációra. Az a kultúra, amit ők évezredek 
alatt kialakítottak, nálunk ismeretlen. Neki egyáltalán nincs kisebbségi érzése, amikor 
ezt a szót hallja, Európa, inkább szánakozik. Ők elsajátították, ismerik az angol kultú-
rát, mi nem ismerjük az övékét. Ő három nyelven beszél, két honi nyelven és angolul, 
mert ez volt az iskolai nyelv. 

Én azt hiszem, hogy amire igény van az egészséges emberekben, márpedig erre 
igény van, akkor az elindul, terjed a logaritmus törvénye szerint. Lehet, hogy évti-
zedekig, évszázadokig alig-alig, és aztán egyszer csak eljut egy olyan fázisba, hogy 
rohamosan terjedni kezd. Száz év múlva rengeteg meditációs centrum lesz Magyar-
országon és Európában, mert ha visszafordulunk, azt látjuk, hogy nem a több terme-
lés, a mennyiségi növekedés az egészséges társadalom célja, hanem a minőség. Ezt a 
minőséget úgy hívjuk, hogy ember, emberi kvalitás. Ha az egész emberiség túl akarja 
élni ezeket a válságokat, akkor fel kell találnia az egyensúly elvét. Ebben az egyház 
példát tud adni, mert nem akar rákos daganatként élősködni a társadalmon, hanem 
szolgálni akar. Jézus azt mondta, nem azért jöttem, hogy engem szolgáljanak, hanem 
hogy én szolgáljak. Mivel a legkiválóbbak megértik, hogy ebben van fantázia, ezért 
jönnek papnak, hitoktatónak, diakónusnak. Óriási tartalékok vannak az egyházban, 
ha ki tudunk bontakozni a klerikális beidegződésekből. De van elég vitalitás a magyar 
egyházban, ki fog bontakozni. Nem azt mondom, hogy mindez már megtörtént, de 
útban vagyunk. Éppen József atyáék tudnak ebben példát adni.

Az egész világ Jézus Krisztus nyomában van. A kínaiak, japánok, az ENSZ. Igazi fej-
lődés csak ebben a szellemben van. Bízzatok, én legyőztem a világot. Ezt mondta Jézus, 
és tényleg így van. Ez a tánc, amit táncoltak a gyerekek, ez egy indiai vallásos éneknek 
a kíséretében történt. Ez három versszakos ének, és magyarul körülbelül ez a jelentése: 
„Istenem, szeretetből teremtettél engem. Adj nekem szeretetet, és segíts, hogy meg-
oszthassam testvéreimmel. Istenem, kegyelemből teremtettél engem. Add kegyelme-
det, és segíts, hogy megoszthassam testvéreimmel. Istenem, békességben teremtettél 
engem. Add nekem a Te békédet, és segíts, hogy megoszthassam testvéreimmel”. 

Voltak itt skót vendégek, akik a Páli Szent Vince Társaság vezetéséből a magyar tár-
saság meghívására jöttek, és előttük is táncolt az atya. Azt mondta az atya, hogy neki 
ez a tánc – ő imatáncnak nevezi – több, mint az adoráció, az elmélkedés. Ez látszott az 
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arcán és a gyerekek is megérezték. Ebben látszik az egyház új útja. Ő, amellett, hogy 
angol–történelem szakos tanár, dobos és képzett táncos. Azt mondja, hogy a gyereke-
ket a táncon és a zenén keresztül lehet megközelíteni. Három célja van a gyerekneve-
lésnek: az imádság, a tanulás és a nevelés. A három egysége az, amit ő célul tűz ki.

Hogy éli meg, Tóni atya, hogy innen elmegy?
Úgy gondolom, jó kezekbe adom át a munkát, és olyanokéba, akik többet tudnak 

tenni, mint amit én, mert én „úri fiú” vagyok, városi, értelmiségi, muzeológus, író, 
akármi vagyok, és nem tudtam nekik elég időt szentelni. Ők viszont csak ezt fogják 
csinálni, tehát én csak vetettem, ők pedig majd öntözni és aratni fogják a termést. 
Boldogan megyek el, örülök neki, hogy át tudtam adni, és az én halálommal, kilépé-
semmel nem omlik össze az egész rendszer. Boldogan megyek el.

(A Magyar Televízió Katolikus Krónika című,
január 16-án sugárzott interjújának szerkesztett változata)

A Magyar Köztársasági Érdemrend tiszti ke-
resztje kitüntetést vehette át Kuklay Antal atya 
március 15-én életútja elismeréseként.
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Szilvay Gergely

Miért jár „állami támogatás” az egyházaknak?

Miről is szólt az előző kormányzati ciklusban az állam és az egyházak 
közt kialakult pénzügyi vita? Miért jár „állami támogatás” az egyházak-
nak, és az valójában miért nem állami támogatás? Milyen szerepe lehet az 
egyházaknak a társadalmi életben, és azt miként lehet elismerni? Mekko-
ra a hozadéka annak, ha az állam együttműködik az egyházakkal? Erről 
kérdeztük Platthy Iván nyugalmazott címzetes államtitkárt, akinek szere-
pe volt abban, hogy a rendszerváltás után újra létrejöttek a diplomáciai 
kapcsolatok a Vatikánnal, illetve szerepe volt a Vatikáni szerződés kialakí-
tásában is. A beszélgetés még az egyház és a kormány közti tárgyalások 
újraindulása előtt készült.

 Mi az a négymilliárd forint, amivel az állam tartozik az egyházaknak? (Ennek 
kifizetésére azóta ígéretet tett a kormány.)
– Az Állami Számvevőszék által kimutatott négymilliárd forint jár az egyházaknak 

egy utólagos finanszírozással kapcsolatos törvény végső eredményeként. Ha az egyházak 
lemondtak volna erről a pénzről, akkor az 1997-es vatikáni megállapodás alapján álló 
törvényes jogukról mondtak volna le. Ebben megtalálható a kiszámítási módszer is.

Az állam nem különböztetheti meg polgárait hitük alapján. Ezért kapják meg az 
egyházi iskolák az önkormányzati iskoláknak járó állami normatívát is. Az állami 
normatíva nem feltétlenül fedezi a tényleges bekerülési költséget. Míg egy önkor-
mányzat ki tudja azt egészíteni adó- és egyéb bevételeiből, addig az egyháznak erre 
nincs lehetősége. Ezért az állam – megint csak az egyenlő elbírálás alapján – kiegészítő 
támogatást nyújt az egyházi iskoláknak, amit a költségvetés határoz meg előre úgy 
számolva, hogy megnézik, az előző évben az önkormányzatok által iskoláiknak adott 
kiegészítésnek mekkora az egy gyerekre számított országos átlaga – a következő évben 
ezt az összeget kapja minden egyes gyerek után is minden egyházi iskola a normatíva 
felett, kiegészítő támogatásként.

Mivel azonban ez csak egy előzetes kalkuláció, ezért mikor kiderül, ténylegesen 
mekkora volt ez a költség, azzal korrigálják az összeget, azaz a különbözetet ki kell fi-
zetnie az államnak (ha a tényleges összeg kisebbnek bizonyul az előre meghatározott-
nál, akkor az egyházaknak kellene a különbözetet visszafizetniük, de erre még nem 
volt példa). Ez a pótlólagos kiegészítő támogatás, amit a 97-es, az egyházak hitéleti és 
közcélú  tevékenységének anyagi feltételeiről szóló törvény szerint egy összegben kell 
rendezni a költségvetés végrehajtásáról szóló törvény elfogadását követő hónap utolsó 
napjáig. Tehát az előző évi tényleges bekerülési költség a tervezéshez szükséges, az 
aktuális év tényleges bekerülési költségét pedig csak a következő évben állapítják meg, 
és a kettő közötti különbség a pótlólagos kiegészítő támogatás.
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A Bajnai-kormány és az egyházak közt a vita a 2008-as kiegészítő támogatások pótló-
lagos korrigálásáról folyt. A kiegészítő támogatás összegét az említett módon a 2007-es 
költségvetés határozta meg, azonban 2009-ben, az elszámolás során kiderült, hogy a 
tényleges költség – az ÁSZ és az egyházak szerint – 4,4 milliárddal több volt, amit pót-
lólagos kiegészítő támogatásként ki kellene fizetni az intézményfenntartó egyházaknak.

 A katolikus egyház például nem is mondhat le egymillió dollárnál nagyobb összeg-
ről, csak a Vatikán jóváhagyásával. Miért volt vita, ha a számítási mód benne van 
a vatikáni szerződésben?
– Nem csak a vatikáni szerződésben van benne, hanem még az egyházfinanszírozási 

törvényben is. A pénzügypolitika abban gondolkodott, hogyan lehet lefaragni ebből 
a pénzből. Kiegészítő normatívát egyébként önkormányzatok is kaphatnak, speciális, 
például kisebbségi oktatás után. A törvény szerint az egyházaknak azonos finanszí-
rozást kell biztosítani, ha kulturális, szociális és egyéb közfeladatokat látnak el, ez a 
szektorsemleges finanszírozás elve. Ez akkor teljesül, ha az állam garantálja a norma-
tíva és a tényleges bekerülési költség közti különbözet kifizetését.

 Sokan fizetnek tandíjat a magániskolában, és az egyházi iskolákra is ekként te-
kintenek. 
– Az alapítványi iskolák is kapnak alapnormatívát, és a szektorsemlegesség elve 

alapján lehetőségük lenne igényelni kiegészítő normatívát is, csak akkor az egyházak-
hoz hasonlóan le kellene mondaniuk a tandíj szedéséről. Többségük pedig inkább a 
tandíjas opciót választja.

 Ha az egyházak nem tudnak fenntartani iskolákat, miért segítsen nekik ebben az 
állam? – teszik fel sokan a kérdést. 
– Az említett szektorsemleges finanszírozáson túl azért is, mert az egyházak a rend-

szerváltáskor nem kapták vissza jövedelemtermelő földjeiket, vagyonukat, csupán in-
gatlanjaik egy részét, hogy elláthassák közfeladataikat. Nekik is, mint mindenki más-
nak, részleges kártérítés járt államosított vagyonukért. Azután, amit nem kaptak vissza, 
örökjáradékot állapított meg a vatikáni szerződés, közhasznú tevékenységet folytatói in-
tézményeik után pedig az egyenlő elbírálás és a semlegesség elve szerint kapnak ugyan-
annyit, mint a hasonló állami, önkormányzati intézmények. Végül pedig, mint a leg-
több helyen a nyugati világban, az adózásban is számos kedvezmény illeti meg őket.

A bevett felekezeteknek a háború előtt egymillió hektár földjük volt, ebből a katoli-
kus egyházé volt 880 ezer hektár. Akkoriban a történelmi egyházak látták el az oktatás 
60 százalékát, ez az arány jelenleg 8-10 százalék. A béreket akkor is az állam fizette, de 
a többit az egyházak, a bevételeikből. Az 1895-ös törvény megkülönböztette a „bevett” 
felekezeteket, akik közjogi státuszt élveztek a többi, magánjogi státusszal rendelkező 
felekezettel szemben. Az állam azonban így is fizetett többek között kongruát, azaz 
fizetéskiegészítést a lelkipásztoroknak.

Sajnos amikor bevezették a normatív finanszírozást, a feladatfinanszírozással járó 
szakmaiság átkerült a pénzügyminisztérium égisze alá, így a pénzügy mondja meg, ki 
mennyit kap, és nem a szakma azt, hogy mennyire van szükség. Holott az nem lehet-
ne alku tárgya, hogy mennyit adok és mennyit nem. Az alku tárgyának léte jelenti azt, 
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hogy a normatíva nem fedezi a feladatellátást. Az állam az egyházi oktatás „támogatá-
sával” nem kegyet gyakorol, hanem a kötelezettségét teljesíti, ráadásul azt az egymillió 
hektár földet is más használja. Azt kell biztosítani, hogy a szabad iskolaválasztás elve 
ne sérüljön, ha az ember egyházi iskolába adja a gyerekét.

Egyébként a rendszerváltás után az egyházak, hogy ne sérüljön a szabad iskola-
választás elve, az egyiskolás kistelepüléseken nem igényelték vissza iskoláikat, csak 
ha kifejezetten kérték őket erre. Ilyen Zalaszabor, Zalaszentlászló, vagy Kübekháza. 
Hangsúlyozni kell, hogy nem az egyház szeretne iskolát fenntartani, hanem az állam-
polgár szeretné egyházi iskolába járatni a gyerekét.

Természetesen nem lehet normatív finanszírozással úgy ellátni egy feladatot, ha 
eddig 35 volt, most meg 21 fős egy osztály. A rezsi ettől még ugyanis ugyanannyi. 
Siralmas képet kapnánk, ha megnéznénk, hogy hazánk má s európai országokhoz ké-
pest mennyit fordít oktatásra arányosan. Mindig a gyereknek kell az alapnak lenni, és 
nem annak, hogy mennyi pénzem van rá. Alkotmányos jog és kötelezettség teljesítése 
kapcsán, mint a tankötelezettség, a gyerek nem lehet alku tárgya a jogállamban.

A szociális gondoskodásban is partnereket kell találjon az állam, ilyenek például az 
ápolórendek, egyházi kórházak – egyébként 13 egyház van jelen a szociális szférában. 
De ugyanez a helyzet a kultúra- és a hagyományápolás esetében.

A vita abból adódott, hogy az összevont összegbe ki mit számolt bele: mennyi óvodást, 
iskolást. Az alapnormatíva sok kis normatívából áll össze. Volt, aki a fejlesztést is bele-
számolta, volt, aki nem. Én csak a működési költségeket számítanám bele az alap- és a 
kiegészítő normatívába, a fejlesztést pedig külön jogcímen biztosítanám az egyházaknak. 
A fejlesztésekben is a szektorsemlegesség alapján kellene eljárni. Mi régen csináltunk a 
költségvetésben ilyen jogcímeket, a felekezetek pedig olyan arányban tudtak pályázni az 
összegből, amilyen arányban jelen voltak az adott területen. Ha volt egymilliárd forint 
az ország iskoláinak rekonstrukciójára, akkor az összegből a katolikus egyház kb. 60 szá-
zalékot pályázhatott meg, ha az egyházi iskolák 60 százalékát tartotta fenn. Ugyanakkor 
például a Szent István-bazilika vagy a Dohány utcai zsinagóga külön címzett támoga-
tást kapott. Az egyházak korábban az adófizető állampolgárok jóvoltából az szja egy 
százalékának 60 százalékát használták fel az összegnek, a többit arányosan osztották el 
közöttük. Azt is kimondhatná az állam, hogy az szja-bevétel mindenkori egy százaléka az 
egyházakat illeti, nem csak a felajánlások. A maradék pedig pályázható lehetne uniós és 
egyéb pályázatok önrész-kiegészítésére. Szükséges lenne az egyházak részére is önhiki-re, 
ahogy az az önkormányzatok rendelkezésére áll, és ahogy a kisebbségi iskolák is nyerhet-
nek támogatást egy intervenciós alapból, ha túl kevés gyerek jelentkezik hozzájuk.

 Sokszor van szó arról, hogy az egyházak mennyit kapnak az államtól, de az egyházak 
befizetéseiről, illetve hogy mennyit hoznak ki a kapott pénzből, arról ritkán esik szó.
– 1996-ban megkértem egy kollégámat, hogy nézze meg a KSH-nál, milyen az 

egyházak adófizető morálja, hiszen több tízezer embert foglalkoztatnak, és számos 
jogcímen fizetnek adót. Akkor hatmilliárd forintot fizettek be a központi költségve-
tésbe, miközben 7-8 milliárdot fizettek ki nekik. Kvázi majdnem visszakapta mindazt 
az állambácsi, amit adott. A hatmilliárdos befizetés azt jelenti, hogy minimum 20-30 
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milliárddal gazdálkodtak az egyházak. Az állam által az egyházaknak kifizetett pénz-
nek rettenetes mozgósító ereje volt, mert testvéregyházi, nemzetközi kapcsolataikon 
keresztül az egyházak egy állami forint mellé több másikat fel tudtak mutatni. Nyilván 
ma már nem kapnak annyit, sőt ők támogatnak például határon túli közösségeket. Az 
egyházaknak nem voltak adófizetési elmaradásaik. Ezért nem értem, miért gondolják 
sokan, hogy az egyházak fölöslegesen finanszírozott szervezetek.

Győrben, Marcalvárosban egy egész lakótelepet az egyházi fenntartású Apor Vilmos 
Művelődési és Szociális Központ látja el: van benne templom, temető, rendház, óvo-
da, általános iskola, középiskola, kollégium, szociális otthon. Hajdúdorogon nem volt 
gimnázium negyven évig, ma korszerű görög katolikus óvoda, általános iskola, szakkö-
zépiskola, gimnázium és kollégium van. Mindegy, hogy ez önkormányzati vagy görög 
katolikus, a lényeg, hogy van. De a település 90 százaléka amúgy is görög katolikus. 
Aszódon az evangélikus egyház nem kérte vissza a régi gimnáziumot, hanem az árából 
és az ahhoz hozzátett forintokból fölépített egy másik, korszerű gimnáziumot. Pécs so-
sem volt református szellemi központ, de van ott egy kiváló református gimnázium és 
kollégium. Általában a települések telekkel járult hozzá mindehhez, mivel az intézmé-
nyek a javára vannak. A tihanyi bencés apátság a rendszerváltáskor pocsék állapotban 
volt, de Korzenszky Richárd perjelnek köszönhetően ma kulturális központ, amihez az 
állami pénzek is hozzájárultak, amihez aztán a bencések hozzátették a magukét.

Az egyházaknak olyan kapcsolatrendszerük van, amit egy állam sosem fog tudni 
kialakítani. Hodászon a görög katolikus cigánypasztorációs misszió sosem jöhetett 
volna létre holland segítség nélkül. Az egyházak csodákra képesek a testvérgyülekeze-
tekkel karöltve, amit ki kellene használni a mindenkori hatalomnak, segítve, támo-
gatva őket, párbeszédet folytatva velük.

 Pár hónapja vita volt arról, hogy Balog Zoltán államtitkár azt nyilatkozta, hogy 
sokkal több egyházi fenntartású, cigányoknak szóló általános iskolára lenne szükség. 
– Balog Zoltán az élethez áll közelebb. Hodászon Gelsei Gábor görög katolikus 

parókus a helyi cigányság igényeinek megfelelően épített nekik templomot, közösségi 
házat, cigányóvodát. Persze vannak ott magyarok is, de mindezt a cigányok kérték, 
maguknak. Ha a cigányok együtt szeretnék elérni ugyanazt a színvonalat, mint a több-
ség, ezt támogatni kell. A közel 100 százalékban cigányok lakta Alsószentmártonban 
a római katolikus plébános csinált iskolát, óvodát az ottaniaknak. Mindig az a kérdés, 
hogy a helyi közösségnek mi a legmegfelelőbb a megfelelő műveltségi szint, szaktudás 
megszerzéséhez. Ez nem szegregáció, hanem a valóságot figyelembe vevő cselekvés. Az 
egyházak egyébként a cigányság vallásosságára is építhetnek.

 Nagy felháborodás szokott lenni amiatt is, hogy nem adóztatják meg a perselypénzt, 
és nem kell vele tételesen elszámolni. 
– Valamikor egy falu ellátta a papját, a már említett szolgálati föld és stólapénz 

biztosította a pap megélhetését. Ahol viszont szórvány van, vagy nincs annyi hívő, 
ott ebből nem lehetett és ma sem lehet ellátni a lelkipásztori feladatokat. Ezért az 
egyházmegyék koordinálják ezeket a bevételeket, azaz egy részüket újraosztják. Ezt 
még megadóztatni nem tisztességes dolog. Nem tudni, hogy ez mikor mennyi. Min-
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den egyes forintot nem tudnak elkönyvelni, ami t bedobnak a perselybe, nincs annyi 
munkaerő sem. Az állam és az egyház mellérendelt viszonyban van, az egyháznak van-
nak belső törvényei, amibe nem szerencsés beleszólni. Egyébként minek adóztassunk 
meg egy adózott pénzből fizetett adományt? Ezt sehol nem adóztatják meg.

Az egyházakkal mindig folyamatos párbeszédet kell folytatni, minden társadalom-
politikai témában, kivéve a pártpolitikát. Azt a paragrafust pedig, ami kimondja az 
egyház és az állam szétválasztását, kiegészíteném azzal, hogy ez nem zárja ki az együtt-
működést. Ahogy az Európai Unió egyik alapdokumentuma mondja: az unió rend-
szeres, nyílt párbeszédre törekszik az egyházakkal. Állami részről ezt a mindenkori 
miniszterelnöki hivatalból koordinálnák, mert az egyházak sokrétű tevékenysége több 
tárca feladatait is lefedik. És ha már itt az EU-elnökség, lehetne csinálni egy EU-s 
dokumentációs és koordinációs központot Budapesten, ami koordinálja az unió és az 
egyházak közti párbeszédet.

(A szerző a Magyar Kurír munkatársa)
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•  EGYHÁZ ÉS TÖRTÉNELEM  •

KereszTény GyöKereK és a boldoG maGyar éleT 

A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége (KÉSZ) a múlt esztendő február-
jában az ország tizenhét városában összesen száz előadásból álló soroza-
tot indított. A „Keresztény gyökerek és a boldog magyar élet” című ren-
dezvénysorozat célja az volt, hogy bemutassa, mit köszönhet a magyar 
nemzet a kereszténységnek. Lapunk előző számaiban már több olyan 
előadást közöltünk, mely ennek keretében Miskolcon hangzott el. Most 
két ilyen előadás szerkesztett változatát közöljük.

A történelem és annak valós megismerése

Ha egy nemzet identitását, önazonosságát keresi, akkor óhatatlanul a múltjára való 
visszatekintéssel kezdi. Amennyiben tehát helyes identitástudatra törekszünk, akkor a 
történelemről is valós képet kell kialakítanunk. Azért is fontos, hogy ez így történjen, 
különben valamilyen prekoncepcióval gondolkodunk a történelemről, és jogi hason-
lattal élve, előre megfontolt ítélettel, anélkül, hogy a tények ismeretében döntenénk. 
Ha így tennénk, úgy járnánk, mint a Nagy-Románia, vagy a dákó-román elméletnek 
a megalkotói, és tudjuk, hogy ez mekkora tévedés.

A helyes történelemtudat kialakításához elengedhetetlen az, hogy a hiteles forráso-
kat megismerjük. A történetírás tárgyilagos és egzakt kritikai módszerekkel dolgozik, 
ehhez azonban felhasználja más tudományágak eredményeit, gondoljunk elsősorban 
a C14-es kormeghatározásra, de elsősorban a saját rokontudományaira, régészetre, 
művészettörténetre, néprajzra, nyelvtudományra és a segédtudományokra támaszko-
dik, diplomatikára, oklevéltanra, paleográfiára, kronológiára, éremtanra, címertanra, 
geográfiára, statisztikára. 

Hogyan segítik ezek a tudományágak, segédtudományok a kor, a források megis-
merését? Először is arra kell törekedni, hogy elolvassuk a szöveget. Ebben ad segítséget 
a paleográfia, a régi írásokkal foglalkozó tudomány. A szöveg elolvasása azonban nem 
lehetséges a szöveg nyelvének megértése nélkül. Ha a szövegeket fordításban olvas-
suk, egyfajta értelmezést várunk. Ha valaki azt mondja, kompetensen hozzá akarok 
szólni egy témához, akkor annak a korszaknak, annak a kérdésnek a forrásait nem 
árt eredetiben olvasni. Ha például a honfoglalás koráról beszélünk, a görög és a latin 
elengedhetetlen, de az sem árt, ha arabul tud az ember. 

Ha fordítást olvasunk, nem érzékeljük a stilisztikai árnyalatokat, amelyek viszont 
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a szöveg értelmezésében nagyon fontosak lehetnek. Ha elolvastuk a szöveget, el kell 
döntenünk, hogy hiteles szövegről beszélünk, vagy hamisítványról. Ehhez el kell vé-
geznünk a szöveg formai vizsgálatát. Ehhez további segédtudományok segítségére 
van szükségünk. 

Egy oklevél vizsgálatánál, ha az oklevél kiadói között olyan személyt találunk, aki 
akkor még nem volt hivatalban, joggal gyanakszunk arra, hogy ez egy hamis oklevél. 
Vagy ha valakinek a pecsétjét olyan oklevélen találjuk, amit ő akkor már nem hasz-
nált, szintén gyanakodhatunk arra, hogy hamisítvánnyal állunk szemben. Ezért tehát 
a pecséttan is elengedhetetlen, és nem véletlen, hogy Werbőczy hármaskönyvében 
foglalkozik ezzel. Számos olyan segédtudományt kell használnunk, ami segít nemcsak 
a forrás megértésében, hanem a hitelességében is.

De miért foglalkoztam ezzel a kérdéssel? Azért, mert napjainkban egyre gyakrab-
ban jelennek meg olyan publikációk és kiadványok, amelyek a múltról úgy szólnak, 
hogy az előbb említett forráskritikai módszerekkel, alapvető ismeretekkel nem ren-
delkeznek. Engedjenek meg egy idézetet Badinyi Jós Ferenc könyvéből: „Ezt a népet 
sorvasztotta gyalázatos szolgaságba I. István, és Árpád népe, ahogy a krónikák írják, 
gyalázatos szolgaságba téve, jobbágyként szolgálta az új urakat”. Eddig az idézet. Fel 
lehet tenni a kérdést, amikor azt olvassuk: ahogy a krónikák írják. Milyen krónikáról 
beszél a szerző? Milyen kiadásból dolgozott? Hol és mikor jelent meg? A szövegkiadás-
nak hanyadik oldaláról vette az idézetet? Mindezeket érdemben kellene a szerzőnek 
felsorolnia ahhoz, hogy azt mondhassuk, ezzel vitába lehet szállni, különben dobjuk 
sutba az egészet, hiszen hiteltelen. Nyugodtan megtehetnénk, hacsak nem hatnának 
ezek a könyvek sokkal jobban, mint mondjuk épp ez az előadássorozat. 

Az interneten keresztül, az új publikációkon keresztül – értem ezalatt, hogy a Ma-
gyar Könyvesház felvállalta Badinyi teljes életművének sorozatát – terjednek, és egy 
ilyen könyvesbolt, amelyik Budapesten, a Deák téri metrócsomópontban van, ahol 
többtízezer ember megfordul naponta, reklám szempontjából nagyon jó helyen van. 
Ezek terjednek tehát, és a folytatásban hallunk is a továbbszármazásra példákat. 

Tehát kénytelenek vagyunk ezekkel a szövegekkel foglalkozni, még akkor is, ha 
hiteltelenek, rögtön első látásra. Figyelemre méltó, ha csak ezt az egyetlen mondatot 
nézzük, hogy ebben és mindvégig, Badinyi I. Istvánról beszél, miközben I. Istvántól 
a szent jelzőt még a protestáns történetírás sem tagadja meg. Ugyanakkor, amikor 
arról beszél, hogy gyalázatos szolgaságba téve jobbágyként szolgálta a nép az urakat, 
kétségbe vonja István államalapítói nagyságát. A Badinyi által sokat szidott marxista 
történetírás legalább elismerte István államalapítói nagyságát. Badinyi, miközben a 
marxista terminológiát szidja, ő maga még azt a tiszteletet sem adja meg Szent István 
királyunknak, amit a marxista történetírás megad neki.

Ugyanakkor a szöveg állítása, valóságtartalma is hiteltelen, amikor azt mondja, 
hogy az új urakat szolgálják a magyarok. Miért? Mert Szent István fegyvert ragadott 
a magyarság szuverenitásának megvédéséért, hiszen tudjuk, hogy II. Konrád német-
római császárt fegyverrel űzte ki az országból. István államalapítása arról szólt, hogy a 
német-római császártól és a bizánci császártól független államot kell alakítani, abban 
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állt, hogy ennek az országnak nem tíz megyéje, hanem tíz egyházmegyéje van, és ezen 
belül egy érseksége. István ezt szervezi meg, hogy szuverén állam legyen és ne szolga-
ként éljenek a magyarok saját hazájukban.

A történettudomány és a rokontudományok ismeretanyagának, a művészettörté-
net és régészet teljes semmibevétele, sőt a fogalmakkal való bűvészkedés is jellemző 
erre az előbb idézett könyvre, amelynek a címe, Az Ister-Gami oroszlánok titka. Már 
a címmel is gondok vannak. Ister-Gam az ő értelmezésében Esztergom régi neve. 
Ezek annyira hatnak, hogy Esztergomban még Ister-Gam eurorégiót is csináltak. Mi a 
gond a címmel? Először is az Ister szóra gondoljunk. Az Istert újabban – és ez is óriási 
tévedés – úgy tüntetik fel, mintha Dunát jelentene. De abban a szerencsés helyzetben 
vagyunk, hogy egy kiváló görög földrajztudósnak, Sztrabónnak fennmaradt Geográ-
fia című munkája. Sztrabón Jézus Krisztus kortársa volt, Kr. e. 64-től Kr. u. 23-ig élt, 
tehát egy kétezeréves munkáról van szó. Ebben a görög nyelvű munkában leírja, hogy 
a Duna felső folyásának neve, amely a mostani Vaskapuig tart, Danubius. Csak az 
alsó folyás, a görögökhöz közelebbi folyószakasz neve az Ister. Vagyis Esztergom és 
környékén, pontosabban a folyó magyarországi szakaszán Danubius. 

A gam is görög eredetű szó, onnét ered, hogy a Garam Esztergomnál folyik a Du-
nába, és onnét nem messze, a Garam partján volt Marcus Aurelius tábora, aki híres 
elmélkedéseiben úgy írja az első fejezet végén, hogy írtam a kvádok földjén, a Garam 
partján. Badinyi tehát nem csinál mást, mint két görög eredetű, latin szóalakból, 
csonkolással létrehoz egy új szót, ami nagyon hasonlít Esztergom nevéhez. Hozzáte-
szem, a földrajzi nevek etimológiai szótára nem ismeri ezt a megoldást.

Tehát már a cím is problémás. Hogyan alakult ki ez a mű? Úgy, hogy egy 1963-ban 
kiadott munkájában teszi közzé Badinyi ezt az elméletet, amely abban áll, hogy az esz-
tergomi várkápolnában fennmaradt egy oroszlánábrázolás, amelyről a következőt állítja 
Badinyi. „Kétségtelen megállapítást nyert az a tény, hogy az oroszlános festmények a 
kápolna építésekor kerültek a szentély falára, tehát Geyza uralkodása idején, bölcs ural-
kodói szimbólumként tekinthetőek.” A probléma ott van, hogy egy igaz állítás mellett 
egy csúsztatás is van. Igaz, hogy a festmény az első festékrétegen van. De ebből nem kö-
vetkezik, hogy ez Géza-korabeli, arról nem is beszélve, hogy a latin oklevelekben fenn-
maradt Geyza alakot mint valami ősi magyar ejtésként hozza, ez sem más, mint kísérlet 
a latin nyelvnek a magyar névalakokba történő átfordítására. A latinban nincs j-betű, 
ezért a Geyza alakkal próbáltak manipulálni. Tehát nem következik az első festékréteg-
ből, hogy a kép Géza-korabeli lenne, mert az is a rokontudományok semmibevételét 
mutatja, hogy a kép egy gótikus kápolnában van. Ha nem gótikus lenne, akkor ennek a 
római rétegeknél kellene lennie. Ez egy XII. századi, III. Béla korabeli ábrázolás. 

Badinyi elkövet még egy hibát. Így foglalja össze saját mondanivalóját a könyv vé-
gén: „A kép eredeti, az árpádok ősi kápolnájának falán található Esztergomban, és a 
Krisztus utáni 1000–1100-as években festették oda”. Úgy tűnik, a szerző emlékezetki-
hagyásban szenved, azt mondja, hogy az 1000–1100-as években festették oda és Géza 
korabeli. De tudjuk, hogy Géza 970 és 997 között volt fejedelem. Akkor hogy lehet 
mégis száz évvel idősebb? Erre nem figyel oda…
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Nem azért foglalkozom én ezzel a képpel, mert Esztergomból jöttem, és valamiféle 
helytörténeti előadást szeretnék tartani. Ennek a képnek egy rekonstruált változata szá-
mos ábrázolásban visszaköszön, matricákat csináltak belőle, a felső részén latin betűk-
kel az olvasható, hogy ébredj már oroszlán, alatta ugyanez rovásírással. Viszontlátták 
Pécsen és máshol autóparkolókban, és sokaknak valamilyen ősi Árpád-szimbólumnak 
tűnik fel Badinyi értelmezésében, amely Esztergomban, mint az árpádok szállásterü-
letének központjában, az első fővárosban megmaradt. Ez Badinyi elmélete, s amikor 
ezzel foglalkozunk, nem helytörténettel, hanem országtörténettel foglalkozunk.

Ezt az elméletét továbbfejlesztette egy 2004-ben kiadott könyvében, amiben már el-
felejti korábbi elképzelését, hogy ez egy Géza-korabeli ábrázolás lenne, és azt mondja, 
hogy a Kr. u. 566-os esztendőre lehet tenni. Ezt egyfajta bűvészkedéssel éri el, és nem 
zavarja, hogy egy koragótikus stílussal van dolgunk. Azt mondja: „ha eltávolítunk 
minden keresztény vallási igyekezetet a régi épületek egyháziasítására, úgy a kövek 
illesztésénél, formájánál, a boltozatok kialakításának nyugaton jellemző szokatlan-
ságában nem a kora gótikát, hanem a legtisztább párthus birodalmi építészeti stílust 
találjuk, ami százával látható ma a közel-keleti romtemplomoknál”. Innentől fogva 
ez a párthus művészetnek a terméke, amelyet a magyarok hoztak magukkal, egyetlen 
lépés az, hogy Jézus párthus herceg, és magyar. 

Eddig az idézet, és akkor felteszem a kérdést, hogy amikor arra hivatkozik, hogy 
„nem a koragótikát látjuk, hanem a legtisztább párthus birodalmi építészeti stílust 
találjuk, ami százával látható ma a közel-keleti romtemplomoknál”, akkor miért nem 
közöl néhány fényképet? Ez olyan, mint amikor a kevésbé jó diák, körültekintő mun-
kával rossz levezetés után jó eredményre jut. Valami elkezd sántítani. Hol vannak 
azok a bizonyítékok, amelyek ezeket a nagyon komoly érveket alátámasztják? 

Tovább megy ezután és azt mondja, hogy miután az új hit követői – ezek a kereszté-
nyek – nem tudták a falról leégetni az ősi szimbólumokat, elhatározták, hogy átfestik. 
Az utókor megtalálta az ősi hagyományt, a szentek ábrázolásával eltemetett elemeit. 
Ezzel is gondok vannak, mert az „utókor” nem más, mint egy katolikus pap, Badinyi 
pechjére, úgy hívják, hogy Lepold Antal, esztergomi kanonok. A várásatások kezde-
tén, az 1930-as években, találtak egy legalább 800 éves festményt, amit megpróbáltak 
átfesteni. Azt tudni kell, hogy a vár a török idők alatt többször súlyos károsodásokat 
szenvedett, földdel feltöltötték, márcsak azért is, hogy az ágyúgolyókkal szembeni 
ellenállását megnöveljék. Minden a föld alá került, és egy katolikus papnak a lelkese-
dése mentette meg, hozzáteszem, az összes többi falfestménnyel együtt.

Hogy hogyan keletkeztek ezek az elméletek, amelyeket Badinyi megalapozott, és 
milyen hatással voltak, ehhez kiváló forrás az internet. Az olyan lehetőséget biztosít, 
amelyre ingyen, mindenféle korlátozás nélkül, mindenki a saját elméleteit felrakhatja, 
így mindenféle butaságokkal is találkozhat az ember. Itt nincs lektor, aki azt mondja, 
hogy ezt nem lehet kiadni, nyomdába adni, ezért aztán mindenféle téves eszméknek 
is kiváló forrása az internet. 

Létezik is egy honlap, megtévesztő a címe: Mária Országa. Az ember azt gon-
dolná, hogy ez egy katolikus honlap, úgy is néz ki. A baloldalán egy szép, barokk 
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Patrona Hungariae-ábrázolás, de van ott árpád-sávos zászló, turul, és valamilyen 
honfoglaláskori rovásírásos szöveggel zár a nyitólap. Ebben a következőket olvassuk. 
Visszaköszönnek Badinyi elméletének gondolatai: „István király a Nyugatról beho-
zott idegenekkel terjeszttette el a mai értelemben vett kereszténységet, ami nem tel-
jesen azonos a mi őskereszténységünkkel. Mi ugyanis a keresztvetésnél úgy imádkoz-
tunk, hogy az Atyának, az Anyának, a Fiúnak Szentlelke nevében, hiszen a Szentlélek 
mindháromé. Noha Saul rabbi, a későbbi Pál apostol éppen ezt az Istenanyát, a mi 
Boldogasszonyunkat vettette ki az imádságból, mind a ma napig azt énekeljük, hogy 
Boldogasszony anyánk, égi nagy Pátrónánk.”

Ez súlyos dolog, ha ennek is a részleteit megvizsgáljuk. Először is, honnét veszi, 
hogy a keresztvetésnek ez volt a szövege? Azt összemosni, hogy a honfoglaláskori 
magyarság már ismerte a kereszténységet, azzal, hogy hogyan vetett keresztet, enyhe 
túlzás, hiszen semmilyen írásos emlék ezzel kapcsolatban nem maradt fenn. Azzal 
pedig, hogy Saul rabbinak nekimegy, némi antiszemita vonásokkal ruházza fel ezt 
az írást. Van ennek még durvább változata ugyanezen a honlapon: „Minden ország 
arra törekszik, hogy magát nagynak és hatalmasnak mutassa. Mi pedig ennek pont 
az ellenkezőjét tesszük. Elgondolkodott azon már valaki, hogy mi az, ami Magyaror-
szágon ezeréves? Megmondom. A római katolikus egyház. Az igen. Annak a bizonyos 
Istvánnak csak egy korona lebegett a szeme előtt. Jó drága korona. Rajta a sok zsidó 
arcokkal. Miért nem magyarokkal, vagy rokon népeink nagyjaival? Gondolkodjunk 
el, miért kell a magyar királynak a zsidót hurcolni a fején és az alól kikiabálni, és a 
magyar koronán mit keres a zsidó Saul rabbi, más néven Pál apostol? Tessenek csak 
gondolkozni. Az ára egy nép, egy nemzet, egy ország. Ezt kaptuk mi ettől az Istvántól. 
Azóta pedig a világ leggyilkosabb egyházát szolgálják, és nem mertek szembefordulni, 
csak nyavalyogtak: Isten áldd meg a magyart. Miért? Még Jézust is engedted elvenni 
magadtól. Tudd meg, hogy Jézus sosem volt zsidó. Magyar volt és a párthus biroda-
lomban született. Ezek után már nem lenne baj, ha megtudnád, te vagy Jézus népe. 
Közénk született, mint a magyarok Istene. Mondd csak, miért nem teszed, amit kér? 
Ez a hazugság már 960 tájékán megvolt, mégpedig Géza fejedelem idejében, amit 
aztán fia, István, akit a magyaroknak mint szentet és államalapítót mutogatnak, meg-
ismételt, hogy ki ne derüljön a valóság. Itt egy olyan furcsa dologgal állunk szemben, 
hogy egy potenciális, konkrét nemzetgyilkost tiszteltetnek velünk, ősmagyarokkal, 
mint államalapítót. Ez potenciális hazugság.”

A szerző itt Jan Slotával nyugodtan kezet foghatna. „Az igazság az, hogy ebben az 
időben érkezett hozzánk a római katolikus egyház. Nem a kereszténység, hanem a 
római katolikus egyház. Mindenkit megölt, aki ellene szólt. Ezt az országot abban az 
időben senki sem volt képes legyőzni. Még árulás következtében sem. Ez az első áruló 
pedig nem más, mint Géza fejedelem. Egy szamár aranyért adta el népét, második-
ként pedig fia, I. István következett. Közlöm mindenkivel, hogy ezt az embert sosem 
avatta szentté senki.”

Eddig az idézet, s hogy ezek a tanok mennyire veszélyesek, mennyire eretnekek, arra 
már sokkal korábban, tíz évvel ezelőtt Nemeshegyi Péter jezsuita atya felhívta a figyel-
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met Világnézetek és istenképek című előadásában. Idézem: „Még van egy veszedelmes 
vallásterjesztő Magyarországon. Badinyi Jós Ferencnek hívják. Ő Jézus Krisztust pártus 
királynak mondja. Fejtegetései tudományosan teljesen értéktelenek, keresztény szem-
pontból pedig eretnekséget hirdetnek. Annak ellenére, hogy teljesen zavaros kotyvalék 
az egész műve, mégis veszedelmes, mert olyan dolgokat mond, ami sok embernek 
szimpatikus. Egy ős magyar vallást és zsidógyűlöletet hirdet. Szerinte mi magyarok va-
gyunk a választottak, Jézus csak a miénk. Ő már próbálkozott Mindszenty bíborosnál. 
A bíboros titkárának, Mészáros Tibornak az önéletrajzában olvastam nemrégen a kö-
vetkezőket: »Megkörnyékezett egy Badinyi nevű, Dél-Amerikában működő egyetemi 
tanár, hogy eszközöljem ki a bíborosnál számára az audienciát. Több napon át meg-
jelent, győzködött volna, hogy elérje célját. Magyar vallás alapításával bajmolódott. 
Mindszenty a legkisebb engedékenységet sem mutatta iránta.« Badinyi tana egy ókori 
eretnekségnek, a markionizmusnak fölfőzése. Markion tanítása szerint az ószövetség 
istene másvalaki, mint Jézusnak az Atyja és a mi Istenünk. Ez az állítás fölforgatja az 
egész Szentírást, és az ókori egyházatyák már régen megcáfolták.”

Mondhatnánk, hogy ezzel a „tudományosan teljesen értéktelen, zavaros kotyva-
lékkal” nincs értelme foglalkozni, ám a többször már megcáfolt elméleteket újból és 
újból hitelteleníteni kell, annál is inkább, mert a publikáció hagyományos lehetősé-
gein túl egy új eszköz is megjelent, az internet. Ezen keresztül, minden szűrés vagy 
gát nélkül sok emberhez, gyorsan és nagyon olcsón lehet bármilyen kontrollálatlan 
információt, véleményt eljuttatni. 

Badinyi teológiai tévedéseire nem térnénk ki, annál is inkább, mert azokat már 
mások megcáfolták. Annyit azonban megjegyeznénk: a Szentírásból egyértelműen 
kiderül, hogy a zsidók maguk közül valónak tartották Jézust, mert ha nem tartották 
volna annak, akkor a nép vezetőinek nem kellett volna félniük tőle, mert a zsidóság 
egy idegent sosem köszöntött volna Messiásként. Az idézett résszel kapcsolatos ellen-
vetésként azonban meg kell fogalmaznunk, hogy a Római Katolikus Egyház a Kár-
pát-medencében jóval ősibb, mint a magyar állam. Az más kérdés, hogy a honfoglalás 
megsemmisítette az itteni egyházszervezetet, és Szent István királyunk a magyar állam 
keretein belül új egyházszervezetet alapított. Géza fejedelemnek az a döntése pedig, 
miszerint 973-ban Quedlinburgban hittérítőket kért I. Ottó német-római császártól, 
reálpolitika volt. Hiszen tény, hogy a magyarság nem volt legyőzhetetlen, mert 933-
ban Merseburgnál, 955-ben Augsburgnál súlyos vereséget szenvedett, 970-ben pedig a 
kijevi fejedelem Bizánc elleni hadjáratához csatlakozó magyar seregeket is megverték. 
István királyunk szentté avatása szintén tény. István maradványainak Szent László 
király által 1083. augusztus 20-án történt felemeltetése után az 1092-ben összehívott 
szabolcsi zsinat István király ünnepét a 32 fő ünnep közé sorolta. Az egyetemes egyház 
pedig 1106-ban a guastallai zsinaton kanonizálta Istvánt.

A hivatkozás nélküli történelem, pontosabban mítoszgyártás egy másik jellemző 
példája az az állítás, hogy Mária-tiszteletünknek pogány gyökerei vannak. A magya-
rok ősvallására vonatkozóan mindössze annyi írásbeli forrásunk van Ibn Rusztától 
(962), hogy a magyarok tűzimádók. Ezt kiegészíti Szent László királyunk ún. I. tör-
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vénykönyve, amely kimondja „akik pogány szokás szerint kutak mellett áldoznak, 
vagy fákhoz, forrásokhoz és kövekhez ajándékokat visznek, bűnükért egy ökörrel fi-
zessenek”. Vagyis az írott forrásokból és az eddig feltárt régészeti emlékekből nem 
mutatható ki semmilyen ősanya-tisztelet. Ezek az elméletek azonban nem új keletű-
ek, hiszen egy 1947-ben kiadott hitvédelmi füzet külön is kitér erre a kérdésre: „Csak 
nemrég tűntek le azok a turánkodók, akik még a Boldogasszony nevét is, fogalmát 
is pogány népi vallásos emlékkel hozták összefüggésbe. Nem, Szűz Máriának semmi 
köze nem volt egy turáni pogány istennőhöz, nyírfa-kisasszonyhoz, vagy efféléhez.”

Mindezek a szenzációhajhász ötletelgetések a hitesességnek még csak a látszatával sem 
bírnak, hiszen semmi sem igazolja őket. A történésznek forrásokkal kell alátámasztania 
állításait, véleményét is a források alapján kell kialakítania, és nem fordítva.

Az említett példák alapján elmondhatjuk, hogy azok az elméletek, amelyek a ma-
gyarságnak olyan múltat kreálnak, amelynek a valósághoz és a történelmi tényekhez 
semmi köze sincsen, alapvetően érzelmi indíttatásúak. Ezeknek az egyik eredője a 20. 
század megrázkódtatásai nyomán kialakult nemzeti pesszimizmusra adott ellenreak-
ció, amely népünket kiváltságolt helyzetben, minden nép fölé kívánja helyezni. En-
nek egyik legszélsőségesebb megnyilvánulása, hogy Jézus is magyar volt. Mivel ezek 
a nézetek érzelmi indíttatásúak, sokan inkább kitérnek előlük. Ezzel kapcsolatosan 
találóan jegyzi meg Romsics Ignác:

„Sokan úgy tartják, hogy a szakszerűtlen, propagandisztikus, manipulatív vagy egy-
szerűen csak dilettáns múltértelmezésekkel a történésznek semmi dolga sincs. Én nem 
osztom ezt a véleményt. Éppen ellenkezőleg: úgy gondolom, hogy az ideológiailag 
durván meghatározott és a múlt ismert és igaznak elfogadott tényeitől eltávolodó, 
manipulatív és propagandisztikus célzatú értelmezések hiteltelenítése a történész 
fontos társadalmi feladata. Azok, akik eleve hisznek valamilyen végletesen szubjektív 
olvasat, egy legenda, egy mítosz vagy akár a tudatos ferdítés kizárólagos magyarázó 
erejében, természetesen könnyen félresöpörhetik a szakmáját körültekintően művelő 
és ezért árnyaltan és megfontoltan fogalmazó történész érveit.”

Félresöpörhetik, de csak azért, mert az érzelmi síkon kialakított meggyőződés nem 
a logikus, tudományos érvekre épít, sőt azokat, mint a szép álmokat szétoszlató kö-
rülményeket, azonnal elutasítják.

Nem tagadjuk, hogy szükséges ősi múltunkat feltárni és megismerni, ugyanakkor 
ez nem jelentheti azt, hogy a pogány gyökerek felé fordulunk, mert egyesek szerint 
„csak ily módon állíthatjuk meg a magyar lélek kasztrálását, a globalizációs méreg 
nemzetpusztítását, a teljes felolvadást és beolvadást”. Történelmünk pontosan azt bi-
zonyítja, hogy a magyarság fennmaradását keresztény hite segítette, ezért keresztény 
múltunk helyes ismerete elengedhetetlen. 

Szeretnénk mindenki figyelmét felhívni a súlyos tévedésekre, és rámutatni, hogy 
múltunk a maga valóságában is bőven ad okot a büszkeségre, az optimizmusra. Gon-
doljunk itt szentjeinkre és nagyjainkra. Az államalapításnál a szentek sora állt őrt: 
Szent Adalbert, Szent Gellért, Szent Mór és a magyar szent család: István, Gizella és 
Imre. Majd jön a nagy lovagkirály, Szent László és lánya, Szent Piroska. Elénk lépnek 
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az engesztelés példaképei: Boldog Özséb és Árpád-házi Szent Margit, Margit nagy-
nénje, Szent Erzsébet és Prágai Ágnes, testvérei, Szent Kinga és Boldog Jolán. Vagy 
tekintsünk hazánkra a régi meghatározás szerint, mint a kereszténység védőbástyájára, 
és ott találjuk a két Jánost, a capestranói szentet és Hunyadit, mellettük kiváló kato-
nák sorát évszázadokon át. A kiemelkedő személyiségek sorát pedig folytathatnánk 
napjainkig. Nem adnak pesszimizmusra okot az ország történelmének legsúlyosabb 
időszakai, a tatárjárás vagy a másfélszázados török megszállás sem. Ha a fennmaradt 
forrásokat olvassuk, a pusztulás iszonyatos képét látjuk, amelyek messze felülmúlják 
mai nehézségeinket, de Magyarország mindig talpra állt.

Miért? Miként az elején utaltunk rá, a keresztény ember az események mögött meg-
látja Isten gondviselő kezét, amint ezt Mindszenty hercegprímás is kifejezte: „Ha-
zánk ezeréves fennállása a legnagyobb talány. Nem omlott össze annyi történelmi 
pörölycsapás alatt. Kiépült irtózatos sebeiből, pedig elfolyt a vére. Ám betegágyánál 
életmentő édesanya őrködött: a Magyarok Nagyasszonya.” Ez ugyanaz a gondolat, 
amelyet Vaszary Kolos hercegprímás a millenniumi ünnepségeken fogalmazott meg: 
„Kard foglalta el, kereszt tartotta fenn e hazát!” Ha így tekintünk múltunkra, ha azt 
valóban meg akarjuk ismerni, elfogadva, hogy annak árnyoldalai is vannak, akkor a 
történelem – egy másik meghatározás szerint – valóban az élet tanítómesterévé válhat. 
Adja Isten, hogy nemzetünk ne álomvilágba meneküljön, hanem merjen szembenéz-
ni múltjával, mert abban nagy kincsekre lelhet.

Hegedűs András

(A Fráter György Katolikus Gimnáziumban
2010. szeptember 24-én tartott előadás szerkesztett változata.)
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A keresztény királyság megalapítása

KIRÁLYAINK FELKENÉSE AZ ÁRPÁD-KORBAN

Az 1001. év folyamán az ország vezetői korábban soha nem látott eseményre ké-
szültek: ünnepélyes szertartás keretében Géza fia István királlyá avatására. A szűkö-
sen ránk maradt források csak a tényről, a koronázás megtörténtéről tudósítanak. 
Korabeli írások sem a szertartás helyét, sem idejét nem jegyezték fel, nem is szólva 
magának a szertartásnak a folyamatáról. A későbbi koronázási időpontok ismeretében 
vélhető, hogy a szertartásra nagyobb egyházi ünnepen, de legalább is vasárnap került 
sor. Az első koronázás minden bizonnyal a királyi székhelyen, a késő Árpád-kori ha-
gyomány szerint Esztergomban történt. Ekkor a Várhegy északnyugati részén a Szent 
István vértanú tiszteletére szentelt templomocska állt: a török korban elpusztult épü-
let aligha volt tágasabb egy középkori falu templománál. A terem 6–8 x 14 x 18 méte-
res lehetett félköríves apszissal: korlátozott befogadóképességgel. Ha pedig eredetileg 
körtemplom volt, ami valószínű, akkor a befogadóképessége még kisebb lehetett.

Ne áltassuk magunkat azzal a feltételezéssel, hogy István koronázását a nép vala-
miféle országra szóló eseményként élte meg. István akkor már négy éve, Géza halála 
óta a hatalom egyedüli birtokosa volt. Úrként állt az ország (uruszág) élén, még ha 
volt olyan országrész is (Ajtony), amely uralmát megkérdőjelezte. Ezért valószínűtlen, 
hogy a szertartás az ország lakosai nagy része számára emlékezetes esemény lett volna. 
Az alattvalók aligha érezték a történtek jelentőségét. A félpogány nép inkább vala-
miféle papi „mesterkedésre” gondolhatott. Az első koronázás jelentősége elsősorban 
külpolitikai, és az esemény az ország jövője szempontjából volt meghatározó fontos-
ságú. István ezzel az aktussal megkérdőjelezhetetlenül a Dei gracia, Isten kegyelméből 
uralkodó európai királyok első sorába lépett. Ugyanakkor a koronázás az országon 
belül is – amint bebizonyosodott, minden későbbi örökösödési vita és nehézség elle-
nére – biztosította az uralkodási forma életképességét, az ország kormányzását.

A koronázás huszonöt éves folyamatot zárt le, amelyet 973-ban Géza indított el, 
amikor a quedlinburgi birodalmi gyűlésre küldötteket menesztett II. Ottó császár-
hoz. A tizenkét tagú követség kedvező fogadtatásra talált a császárnál, noha alig 
húsz év múlt el a számunkra megalázó augsburgi vereség után. A kapcsolatfelvé-
tel nemcsak a nép kereszténnyé válását és az egyházszervezést segítette elő, hanem 
következménye, a koronázás tette lehetővé a beilleszkedést az európai népek kö-
zösségébe. Nem téveszthetjük szem elől: a szertartás a korabeli Európában a pápa 
és a császár jóváhagyása és engedélye nélkül nem valósulhatott volna meg, vagy 
legalábbis maradandó következményekkel nem járt volna. Körülöttünk már min-
denhol keresztény népek éltek.

Ha nem is maradt fenn részletes leírás az eseményről, István koronázása a keresz-
tény kultúrájában egységes Európában történt. Abban az Európában, amely hitében 
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– a mai, közkedvelt kifejezéssel élve – „globalizált” volt, a gyakran negatív jelentésű és 
szekularizált értelmű szó helyett pontosabban jellemzi Európát a katolikus, az egyete-
mes szó használata. Az Európában egységes, keresztény szertartásrend miatt következ-
tetni lehet arra, hogy miként végezték Magyarországon István avatását. Mindenekelőtt 
pontosítani kell néhány alapfogalmat, mert sem a mai, sem a régi szóhasználat nem 
adja vissza vagy elfedi a szertartás lényegét. A királyavatással kapcsolatos szakszavak 
jelentésváltozása és tartalmuk pontatlan ismerete miatt nem kapunk hiteles képet az 
ezredforduló nagy hazai eseményéről és annak jelentőségéről. Ez nemcsak a szertartás 
lefolyásának téves értelmezésére vonatkozik, hanem az események valódi jelentőségét 
és a Szent Korona eredetét is homályban tartja nemcsak a korszak és a történelem 
után érdeklődők, hanem néha még a szakemberek előtt is.

A királlyá avatást a koronázás szóval jelöljük, és a mindennapi szóhasználatban 
gyakran így nevezték a múltban is. Ez a megjelölés félreérthető, és valójában a maga 
teljességében még a szertartás évszázadokkal későbbi menetét sem jellemzi. Magyar-
országon különösen nem, ahol 1916-ban az utolsó koronázás Bánffy Miklós gróf által 
nagyszerűen megvalósított világi rendezésben, a cselekmény szakralitásában azonban 
a korábbi évszázadok gyakorlata és szertartáskönyvei alapján ment végbe. A magyar 
történetírók a koronázásra még a 18. században is az inauguratio, azaz a felavatás, és 
nem a koronázás szót használták. Még kifejezőbb a szertartás francia elnevezése, ahol 
a koronázás szentségi jellegét a sacré szóval jelölték. A mindennapi szóhasználatban a 
középkori nyelvben is a királlyá avatás szertartását a cselekmények egyik, kétségkívül 
leglátványosabb elemével adták vissza: a korona fejre tételével (pars pro toto: egy rész 
megnevezése az egész helyett). Ámde ha szem elől tévesztjük, ez a szertartásnak csak 
az egyik, ámde mégsem legfontosabb része volt, akkor sem a királlyá avatás lényegét, 
sem az ott használatos jelvények szerepét nem értjük meg.

A Karoling királyok avatása óta alakult ki az a szertartásrend Európában, amely 
évszázadokra meghatározta az események lefolyását. Ennek lényege, a jelöltet egyházi 
szertartás és mise keretében meghatározott imádságok és cselekmények során szentelik 
fel a királyi hatalom gyakorlására. A királykoronázás szertartása a szentelmények, ezen 
belül az áldások (benedictiones) közé tartozik. A jelölt a püspöki viselethez hasonló, 
új ruhát ölt. Amíg megalázkodva, karjait széttárva, kereszt alakban a földön fekszik, a 
Mindenszentek litániáját énekelve kérik az Úristen pártfogását, majd meghatározott 
imák kíséretében átadják neki a hatalom jelvényeit: a gyűrűt, a kardot, a jogart, a lán-
dzsát, később az országalmát, és fejére teszik a koronát, végül a trónra ültetik (innen 
Székesfehérvár neve). Mindez előtt a szertartást végző főpap – általában az ország 
metropolitája – a mellén, a karján és a vállán krizmával megkeni. A felkenés, amely 
Saul felkenésének a mintájára történt, jelentette a szertartás lényegi részét. A szertartás 
folyamán mondott imák, a jelvények esetleges különbözősége, az átadás sorrendje a 
különféle szertartásrendeket, ordókat alakította ki. Hogy az Árpád-házi trónörökö-
söket melyik és egyazon ordo szerint avatták-e királlyá, nem tudjuk. Istvánt minden 
bizonnyal valamelyik birodalmi szertartáskönyv alapján kenték fel királynak.

Hogy a középkorban mennyire nem a korona fejre tétele jelentette a királlyá avatás 
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lényegét, azt az Ibér félsziget királyságai és Lengyelország esetével jól illusztrálhatjuk. 
A királyok felkenése ismereteink szerint a 7. században az Ibér félszigeten, a nyugati 
gót királyságban kezdődött (Wamba felkenése 672-ben). Ott a felkenést sem akkor, 
sem később nem követte koronázás, és ez a szokás az egységes spanyol királyság létre-
jötte után is megmaradt. A spanyol királyoknak nem volt koronájuk.

A lengyel példa egyidős Szent Istvánnal. Ennek ismerete különösen fontos, mert 
segít megérteni Hartvik száz évvel későbbi elbeszélését (Szent István-legenda) a lengyel 
uralkodó helyett Istvánnak küldött koronáról. Az ezredfordulón rövid ideig III. Ottó 
császár uralkodott (996–1002). A szász dinasztia és Lengyelország viszonyáról sokkal 
jobban vagyunk értesülve, mint a császárság és hazánk kapcsolatáról. Az előbbiről rész-
letes leírások is megmaradtak, míg Magyarországon csak néhány eseményből lehet 
a lengyeleknél még szorosabb kapcsolatra következtetni. Amikor III. Ottó elzarán-
dokolt Gnieznóba Szent Adalbert sírjához, találkozott Vitéz (Dicsőséges) Boleszláv 
lengyel fejedelemmel (992–1025). A német hierarchia rosszallása ellenére hozzájárult 
az önálló egyházszervezet felállításához, a gnieznói érsekség megalapításához. A császár 
megkapta Boleszlávtól az általa különösen tisztelt, a magyar történelemből is jól ismert 
Szent Adalbert vértanú ereklyéjét. Efeletti örömében a császár levette koronáját, és 
Boleszláv fejére tette. A jelképes cselekedetet egyes történetírók hajlamosak a lengyel 
királyság megalapításának tekinteni. Ha így lett volna, akkor néhány évvel később 
Boleszláv nem folyamodik a pápához a felkenés engedélyezéséért. Akkorra azonban 
III. Ottó már meghalt, a trónra unokatestvére, II. Henrik, István sógora ült, aki kö-
zel sem ápolt baráti kapcsolatokat Boleszlávval. A császár a Lengyelországból Itáliába 
igyekvő követeket elfogatta, és a király kérését nem engedte eljuttatni a pápához. Ezért 
Boleszláv halála közeledtét érezve, néhány hónappal elhunyta előtt pápai engedély nél-
kül felkenette és megkoronáztatta magát. Ennek az aktusnak a következtében a lengyel 
fejedelem és utódai mégsem váltak királlyá. Fia és örököse, II. Mieszkó (1025–1034) 
lemondott a királyi címről és a hatalom jelvényeit visszaküldte a császárnak.

Látnunk kell, az első királlyá avatás szertartásának a sine qua nonja nem a korona 
ajándékozása, hanem a pápa beleegyezése volt a felkenés végrehajtásába. Az engedély 
megadása egy személynek, de nem egyetlen alkalomra szólt, hanem a trónörökösökre 
is kiterjedt. Azaz a valóságban az ország kapta meg a királyavatás jogát, a kérést meg-
ismételni nem kellett, az örököst automatikusan fel lehetett kenni és meg lehetett 
koronázni. Egy uralkodó, ha koronára volt szüksége, olyan koronát készíttethetett 
magának, amilyet akart (triviálisan fogalmazva, hívatta az udvari ötvöst). Ha nem volt 
felkenve, akkor hiába csináltatott magának koronát és más felségjelvényeket, attól a 
középkori Európában még nem vált királlyá. Ezért értelmüket vesztik azok a hajdani 
kérdések, vélekedések, viták, amelyek akár aktuálpolitikai okkal is színezve arról szól-
tak, hogy ki ajándékozta a Szent Koronát, a pápa-e, vagy a császár? Nem a korona, 
hanem a felkenés engedélyezése volt a lényeges. Ezt viszont csak a pápa adhatta meg. 
Hogy miért vált a magyar korona Szent Koronává, mindjárt meglátjuk.

Gondolhatnánk, a középkori feudális Európában az ország élén álló uralkodó fel-
kenése „mindennapos”, megszokott tevékenység volt. Nem ez volt a helyzet. A 11. 
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században a császárt, az angol és francia királyt, valamint az éppen akkor (III. Rudolf 
halálával 1032-ben) megszűnő burgundi királyság uralkodóját kenték fel és koronáz-
ták meg. Jean Golein, aki 1372-ben értekezést készített a királyok felkenéséről V. Kár-
oly francia király számára, feljegyezte, hogy Európában mely uralkodókat kenik fel. 
Tudjuk, hogy a skót királyoknak a 15. században több évtized után sikerült csak a 
pápai engedélyt megkapni, hogy a felkenést végrehajthassák. I. István felkenésével és 
a koronázással Magyarország Európa vezető országai közé emelkedett.

István felkenésének engedélyezése II. Szilveszter és III. Ottó császár baráti kap-
csolatának, együttműködésének következménye, amellyel a már keresztény római 
birodalmat akarták feltámasztani (renovatio imperii). A szász dinasztia és III. Ottó 
Magyarországot minden bizonnyal be akarta kapcsolni abba a keresztény közösségbe, 
amelynek vezetője a császár volt. Csak ennek jegyében értelmezhető István házassága 
Gizella hercegnővel, amit a későbbi Árpád-háziak nősülése ismeretében akár szokásos 
középkori családi kapcsolatnak tarthatnánk. A szász és az őket követő frank dinasztia 
azonban csak igen ritkán adta külföldihez (legfeljebb a francia királyhoz) feleségül 
a herceglányokat. A császári család házassági gyakorlatától távol állt, hogy egy ép-
pen csak és bizonytalanul keresztény nép frissen megkeresztelt vezetőjéhez császári 
herceglányt adjanak feleségül. István és Gizella házasságának igen nagy jelentőséget 
kell tulajdonítanunk. Az ok kézenfekvő: III. Ottó és a birodalom Magyarországot a 
megálmodott keresztény birodalom fontos tagjának tekintette.

Ahogy más országban, úgy Magyarországon is a felkenést és a koronázást az ország 
„prímása”, azaz az esztergomi érsek végezte. A középkori Európában az az ország szá-
mított valóban függetlennek, amelynek önálló egyházszervezete, azaz metropolitája 
volt az alárendelt püspökségekkel. Nem más oka volt ennek mint az, hogy amelyik 
országnak nem volt önálló egyházszervezete, hanem püspökségei egy másik ország 
suffraganeusai voltak, ott nem volt olyan egyházi vezető, aki a felkenést végrehajthatta 
volna. Ezért szükségszerű volt, hogy Magyarországon a királyavatás előtt az önálló 
egyházszervezet érsekséggel az élen létrejöjjön.

Az események időrendjének a következőképpen kellett alakulni, függetlenül attól, 
hogy az egyes lépcsőkről maradt-e forrásadat:

1.  II. Szilveszter pápa bullája az esztergomi érseki szék alapításáról. Valószínűleg 
ugyanebben az oklevélben nevezték ki az érseket.

2. A jelölt püspökké szentelése és beiktatása az érseki székbe.
3. II. Szilveszter bullája István királlyá avatásának az engedélyezéséről.
4. István felkenése és koronázása.
Az első esztergomi érsek felszentelése – mivel az apostoli jogfolytonosság biztosítása 

miatt a szertartást három püspök végzi, és végezte a múltban is – 1000 körül Ma-
gyarországon nem volt könnyen végrehajtható. Alighanem ebben az összefüggésben 
érthető az a vitatott és félreértett adat, amely Anasztáz/Asztrik érsekségét egy Sobotin 
nevű helyhez köti.

Mikor végezték el a királyavatási szertartást, nem tudjuk. Györffy György az 
1000. év karácsonyát tételezte fel. Tudjuk, hogy az 1001. év április 4-én Asztrik 
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Ravennában tartózkodott, ahol zsinatot tartottak a pápa vezetésével. Alighanem 
ekkor adták át Asztriknak a királyavatási bullát. Ha ekkor mégis az esztergomi ér-
sekséget, tehát a független magyar egyházat alapították meg, akkor a felkenést egy 
későbbi követjárás során engedélyezte a pápa. Az is lehet, hogy 1001 áprilisában 
mindkét bulla kiadásra került. Először az érsek felszentelésére, beiktatására, azután 
a királyavatásra került sor.

Milyen jelvényeket adtak át Istvánnak, nem tudjuk. Minden bizonnyal kardot, gyű-
rűt, lándzsát, a fejére pedig koronát tettek. Ekkor valódi országalma még nem volt a 
jelvények között, a tárgy ekkor még csak ábrázolásokon jelenik meg. Ám azt, hogy ez a 
korona (és a többi jelvény) hol készült, a pápa küldte-e vagy a császár, nem tudjuk.

A máig fennmaradt koronázási együttes a 12. században, alighanem III. Béla ural-
kodása idején állt össze. A dátum későinek tűnik, de nem azt jelenti, hogy az egyes 
tárgyak nem készülhettek korábban. Ami biztonsággal megállapítható: az Árpád-kor 
második felére a Szent Korona, a jogar és a palást kétségtelenül a jelvények közé tar-
tozott. A királylándzsa legkésőbb a 12. század elejére viszont minden bizonnyal eltűnt 
a jelvények közül. Nem tudjuk, hogy az országalma mikor került a felségjelvények 
közé. A fennmaradt országalma Anjou-kori. A koronázási kard 15. századi használati 
tárgy és nem díszfegyver. Milyen kardot használtak korábban, nem tudjuk. A 10. szá-
zad közepén készült magyar fejedelmi díszkardot ma Bécsben, Szent István köznapi, 
használati kardját Prágában őrzik. Hogy egyazon kard nem állandósult a jelvények 
között, annak érthető oka van. A jelvényeket őrző láda kisebb volt annál, hogy egy 
hosszabb kardot, szablyát vagy kétélű kardot el lehessen benne helyezni. Ezért a koro-
názási kard volt leginkább kitéve az elkallódásnak. A jelenlegi kard végét is meg kellett 
rövidíteni, hogy a ládában elférjen.

Egy tárgy korát legkönnyebben és legpontosabban akkor lehet megállapítani, ha rá 
van írva, ez azonban ritka eset. Ilyen mégis a koronázási palást, amelyen a mondat-
szalag szinte mindent elárul, a casulát István király és Gizella királyné 1031-ben készít-
tette és adta a székesfehérvári Boldogasszony-templomnak, a palást eredetileg harang 
alakú miseruha volt. Már magából a szokatlanul bőbeszédű szövegből következtetni 
lehet arra, hogy ünnepélyes alkalomra készült, amit az ábrázolás tematikája és kivitele 
is megerősít. Az alakok: az Atyaisten jelképe, Jézus Krisztus, Szűz Mária, angyalok, 
próféták, apostolok és vértanúk a Mindenszentek litániája és a misekánon alapján 
elrendezett sorban a mennyei hierarchiát jelenítik meg. A palást minden bizonnyal 
a királyi pár 30 éves országlása alkalmával, hálaadásként készült. Számunkra most, a 
témával kapcsolatban az a fontos, hogy az 1031-ben készült liturgikus ruhadarab az 
államalapító szent király személyéhez kapcsolódik.

A jogaron nincs felirat, amely készítési idejét segítene meghatározni. A jogar egy rö-
vid, aranyozott ezüst, filigrándíszes nyélre erősített, átfúrt hegyikristály gömb, amelyet 
három oroszlán domborműve díszít. A gömböt finom filigránnal és fonatos szalaggal 
díszített pántok fogják közre. A kristálygömb a 10. században Egyiptomban készült, a 
filigrános minta legfeljebb évszázadnyi pontossággal keltezhető. A tárgy mégis ponto-
sabb korhatározást tesz lehetővé. Ugyanis formája a középkori jogaroktól lényegesen 
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eltér. A középkori jogarok felső vége virágdíszes, növényi ornamentikát utánoz vagy 
különleges esetben, mint Franciaországban, kezet formáz. Hasonló, gömbös végű, 
ámde hosszú szárú botok a császárok 10. századi ábrázolásain láthatók. A jogar korát 
az segít meghatározni, hogy azonos formájú típus István sógora, II. Henrik császár 
egyik ólombulláján figyelhető meg. Két másikat pedig a császár nagybátyja, II. Ru-
dolf, az utolsó burgundi király tart a kezében. Tudjuk továbbá, hogy Henrik császár 
kedvelte a hegyikristály tárgyakat. Az általa alapított bambergi püspökség székesegy-
házának kincstára két, a magyar jogar kristálygömbjéhez nagyon hasonló tárgyat is 
őriz. Mivel a három uralkodó kortárs és rokon volt, a középkori  uralkodó-ábrázolá-
sokon csak az ő kezükben fordul elő a jellegzetes forma, ezért a magyar jogart Szent 
István korára kell keltezni. Ezzel az idővel a filigránminta is egyeztethető. A magyar 
királyi jogar tehát I. István birtokában volt, és valószínűleg sógora, II. Henrik császár 
ajándékaként került Magyarországra.

Az aranyból készült Szent Korona a három jelvény közül a legösszetettebb ke-
letkezésű, de formájában, díszítésében, ábrázolásaiban, ikonográfiájában egyaránt 
jól megtervezett, egységes jelvény. Jellegzetessége a felül kereszt alakban elhelye-
zett, négy pántból álló és félgömböt mintázó zárt forma, amit a textilbélés tovább 
hangsúlyoz, és a koronát díszítő tizenkilenc rekeszzománc kép. A forma és a képes 
díszítés egyaránt a bizánci császárság hatását mutatja. Egyrészt, mert antik örök-
ségként a keleti császárságban maradt fenn a koronák képekkel való díszítésének 
szokása, másrészt a felül félgömb alakban zárt forma a keleti császári koronák egyik 
jól keltezhető típusával azonos. Szinte évnyi pontossággal ismerjük az időt, ami-
kor a császári viseletben a korábban használt abroncskoronát a felül zárt koroná- 

A Palást képeinek vázlata: 1–4. Krisztus és Szűz Mária, 5. Krisztus a kereszten, 6. 
Krisztus színeváltozása vagy mennybemenetele. A-B: angyalok, C-D: 12 próféta, 
E-F: 12 apostol, G-H: vértanúk és a királyi család
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val cserélték le. Ez a 12. század eleje, amikor a Kommenos dinasztia ült a trónra 
(I. Alexios 1081–1118). Mivel korábban hasonló, felül keresztpántos korona nem volt 
használatban, a Szent Korona máig fennmaradt formáját nem készíthették az 1100-
as évek előtt. Azok a részek, amelyből összeállították, természetesen lehetnek ko-
rábbiak. Mindenekelőtt kétségtelen, hogy a koronát két fő részből szerelték össze. 
A korona alsó része, az abroncs, a homlokrészén félkör és háromszög alakú orom-
díszekkel egységes, autonóm tárgy, önmagában is használható (ezt nevezik corona 
graecának). A felső rész, a keresztpántok, önmagukban nem állnak meg. A Szent 
Korona készítésekor nem két önálló koronát egyesítettek, hanem az alsó abroncsot 
felül, kereszt alakban beboltozták.

A keresztpántok metszésében a lemezen a trónon ülő, áldást osztó Krisztus 
(Pantokrátor) képe van, a szárakat két-két apostol képe díszíti, ezek nevét kereszt 
alakban leolvasva a Péter, Pál, 
Jakab, János, András, Bertalan, 
Tamás és Fülöp sort kapjuk 
(corona latina), az Apostolok 
Cselekedetei névsorának első 
nyolc apostolát. Az álló tégla- 
lap alakú, kis zománclemeze- 
ket filigrános keret veszi körbe, 
ame-lyet fehér igazgyöngyök és 
bordó almandinkövek – az Ár-
pád-ház színei – felváltva díszí-
tenek. Az igazgyöngyök száma 
72, amely egyezik Krisztus ta-
nítványainak nagyobb körével.

A koronaabroncs homloknézetében a háromszögletű és íves lezárású oromdíszek 
a Pantokrátor képét fogják közre. Az abroncson jobbra és balra haladva páros ábrá-
zolások vannak, Mihály és Gábor arkangyalok, György és Demeter nagyvértanúk, a 
korona hátsó részén Kozma és Damján orvosszentek képe. A hátoldal tengelyébe há-
rom földi személy képét illesztették: az abroncs fölé magasodik VII. (Dukasz) Mihály 
császár (1071–1078) képe, alatta balra (a császártól jobb kézre) egy Kon. rövidítésű, 
bíborban született társcsászár, aki vagy Mihály testvére vagy a fia volt. Jobbra (a csá-
szártól balra) Géza magyar király (1074–1077) képe.

A felül zárt korona készítésekor ikonográfiailag egységes kompozíciót hoztak létre. 
Szinte arra lehet gondolni, hogy az összeállításnál a koronázási palást ábrázolásainak 
szerkezetét vették alapul. A tárgy – kicsinysége miatt – csökkentett mennyiségű kép-
pel, ugyancsak a mennyei hierarchiát ábrázolta.

A Szent Korona alsó részének az eredeti rendeltetése vitamentesen meghatározha-
tó, az 1100 körüli koronaforma-változásnál korábbi típusú női korona volt, amelyet 
a bizánci császárné-ábrázolások tucatjai, az éremábrázolások százai bizonyítanak. Az 
oromdíszes női koronatípus szintén antik, római kori örökség, a Tyché-ábrázolások 

A Szent Korona
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városfalas koronáiból származik. Jól ismert, korai példája Theodóra császárné mozaik-
képe a ravennai San Vitale-templom szentélyében. A korona alsó, Bizáncban készült 
része a három földi személy, az uralkodók képe alapján az 1070-es évek elején, illetőleg 
valamivel korábban készült.

A felső koronarész keresztpántjainak alsó vége nem csonka, hanem le van zárva, alsó 
végződésük felülete, ahol a pántokat az abroncshoz illesztették, sima. A keresztpán-
tokat az abroncs lezárására készítették. Mind az alsó, mind a felső koronarészt díszítő 
képek kis rekeszzománc lemezek, amelyek a befoglaló keret kihajtogatásával kivehe-
tők.  Ezt a tényt lényeges szem előtt tartani, mert a 19. századtól a 20. század végéig 
csak a nyolc apostolkép miatt feltételezték, hogy a keresztpántok csonkák, négy apos-
tol képét a szárak végéről levágták, vagy a szárak közül leszerelték. Mind a tizenkét 
apostol együttes ábrázolása azonban nem szükségszerű. Különben is, ha nem Krisztus 
életéről, illetve a pünkösd ábrázolásáról van szó, a középkori művészetben a 12 apostol 
virtuális, hiszen Pállal együtt soha nem voltak jelen. Az azonban lehetséges, hogy az 
a szakrális tárgy, amihez a zománcképek eredetileg készültek, mind a 12 apostol képét 
tartalmazta. Fontos továbbá: a zománclemezek kivehetősége miatt készítésüket sem 
kell szükségszerűen egy időre tenni az abronccsal és a keresztpántokkal. A zománcké-
pek elvileg vagy egyidősek a keresztpántokkal, vagy korábbiak náluk.

A korona keresztpántjait a zárt korona kialakításakor készítették, a kiemelhető zo-
máncképek azonban korábbiak. A feliratukból és néhány ikonográfiai sajátosságból 
következik, hogy olyan területen készültek, ahol a keleti császárság művészeti hatása 
érvényesült és kimutatható, azaz Itáliában, mégpedig lehetségesen a 11. század közepe 
előtt. Ez a keltezés időben közel áll Szent István uralkodásához. Az itáliai készítés pedig 
egy I. Istvánnak szóló pápai vagy montecassinói apáti ajándékot nemcsak lehetővé tesz, 
hanem nagyon valószínűvé is. Természetesen nem magát a keresztpántokat ajándékoz-
ták, hiszen az nem kész használati tárgy volt, hanem olyan liturgikus tárgyat, amelyen 
azok a zománcképek voltak, amelyeket később a Szent Koronára szereltek. A koronázási 
jelvényegyüttes tekintetében az a fontos, hogy a koronát – a keleti császárság koronatí-
pusait követve – úgy állították össze, hogy abba az államalapító szent királyhoz köthető 
tárgy, azaz ereklye kerüljön. A középkori felfogás szerint ezáltal maga a korona is Szent 
István koronájává vált. A Szent Koronát minden bizonnyal a 12. században, alighanem 
a bizánci császári jelvényeket jól ismerő III. Béla udvarában alakították ki.

Tehát a koronázási jelvények, a korona, a jogar és a palást kiválasztásánál és kiala-
kításánál a legfontosabb szempont az volt, hogy a tárgyaknak kapcsolatuk legyen az 
államalapító, szent királlyal. 

Hogyan lehet összeegyeztetni az elmondottakat a Hartvik püspök Szent István 
életiratában elbeszélt pápai koronaküldéssel? A püspök leírását a kutatók általában 
aktuálpolitikai célok értelmében fogalmazott, valótlan állításnak minősítik. Hartvik 
hiteltelenségére hivatkozva megkérdőjelezik a pápai koronaküldés valóságát. A püs-
pök elbeszélése mégis megfelel a tényeknek. Nem várhatjuk el a 12. századi írótól, 
hogy egy 19. század végi pozitivista történész módszerével dolgozzon. Hartvik, elte-
kintve a Szent István-legendáktól, nyilván nem források, szövegek alapján állította 
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össze mondandóját. Amit a korabeli elbeszélő stílusban leírt, az a lényeget tekintve 
megfelel az eseményeknek. A lengyelek valóban koronát akartak kapni a pápától, azaz 
kérték a felkenés engedélyezését. Honnan tudta volna száz év múlva Hartvik, hogy a 
szóban forgó uralkodó nem Mieszkó, hanem Boleszláv volt? Éppen az az érdekes és 
kutatandó, hogy Hartvik miért gondolt a korábbi lengyel uralkodóra. Valóban nem 
Boleszláv kapta meg a „koronát”, hanem a magyarok, István. A változást Hartvik a 
középkorban szokásos módon, a pápa éjszakai jelenésével indokolta (gondoljunk csak 
III. Ince pápa álmára Assisi Ferenc érkezésekor 1210-ben).

Láttuk, hogy a korona a királyavatási szertartásnak fontos kelléke, de István királlyá 
avatásának, szentelésének végrehajtása nem a pápától küldött koronától, hanem a fel-
kenés engedélyezésétől függött. Ez az engedély pedig megérkezett a pápától. Az egyet-
len korabeli forrás, amely feljegyezte István koronázását, a szász dinasztia történet-
írója, Thietmar merseburgi püspök, aki István „pogány” nevét is megőrizte, és sokat 
idézett, vizsgált mondataiban világosan fogalmaz: Vajk coronam et benedictionem 
accepit, azaz koronát és benedikciót, áldást nyert. Vele egyezően szól Szent István 
nagy legendája, mihelyt elhozták az apostoli áldás levelét, Istvánt megkoronázták. 
Thietmar szóhasználata szakszerű, a királyavatás a szentelő áldások közé tartozik. Az, 
hogy a benedictio engedélyezésével együtt küldött-e a pápa és milyen felségjelvényt 
ajándékba, másodlagos kérdés volt. E tekintetben Thietmar szóhasználata sem döntő, 
mert nem fejez ki többet annál, hogy Istvánt jogszerűen megkoronázták. A coronam 
(…) accepit nem azt jelenti, hogy bárkitől is, akinek személyét Thietmar elhallgatta, 
István koronát kapott ajándékba, hanem azt, hogy elnyerte a koronát, azaz coronatur. 
Nem korona küldéséről írt, akár a pápától, akár a császártól, hanem arról, hogy a 
császár kegyéből és biztatására végrehajthatták a királlyá avatás szertartását. A corona 
szó metaforikusan értendő, mint oly sokszor máskor (és az idő előrehaladásával egyre 
gyakrabban) a forrásokban. A benedictio vitathatatlanul a pápa által engedélyezett fel-
kenési szertartás, a korona pedig anélkül, hogy az említésből valóságos ajándékozásra 
kellene következtetni, magát a koronázást jelenti. Ettől függetlenül, a pápa küldhe-
tett koronát, mert a felségjelvény ajándékozása szokás volt. II. Henrik római császári 
koronázásakor kapta a pápától az első tényleges, létező országalmát, és a pápa 1075-
ben a horvát király felavatására is küldött jelvényeket. A példákat sorolhatnánk.

A pápai koronaküldést és Hartvik írását szkeptikusan fogadó értelmezésekkel szem-
ben felvethető: ha a székesfehérvári Nagyboldogasszony-templom kincstárában nem 
őriztek egy olyan koronát, amely a hiedelem szerint pápai ajándék volt István király-
nak, írhatott-e erről Hartvik a legenda átdolgozásában?

A 13. század második felére állandósult szent jelző a magyar korona Szent István-
hoz való kapcsolatából ered. A koronába foglalt, és az első szent király személyéhez 
kapcsolt zománcképek miatt Szent István koronájának tekintették. Ahogy az oltár a 
felszenteléskor a kis ereklye miatt válik szentté, úgy a középkori gondolkodás szerint 
a zománcképek elegendők voltak ahhoz, hogy a koronát Szent István koronájának 
tartsák. A korona különös és fokozott jelentőséget akkor kapott, amikor az Árpád-ház 
kihalt, és idegen országbeli, leányági leszármazottak ültek a trónra. Esetükben a legiti-
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mitást, törvényes voltukat, a folytonosságot a Szent István-i koronával történő avatás 
látszott biztosítani, ezért kellett I. Anjou Károlyt harmadszorra a Szent Koronával 
megkoronázni. Amikor 1401-ben a bárók a hatalomtól egy időre elzárták Zsigmond 
királyt, a pecsétjük körirata a Szent Koronára hivatkozott, annak felhatalmazásából 
intézkedtek: auctoritate iurisdictionis sacrae coronae.

A Szent Korona a maga mivoltában, múltjával és szakrális tartalmával ma is fensé-
ges jelvény. Sokkal jelentősebb ereklyénk annál, mintsem hogy vélt, feltételezett vagy 
hamis, megalapozatlan történelmi vagy természettudományos kapcsolatokkal kellene 
jelentőségét fokozni. A Szent Korona története összefonódott hazánk történetével, an-
nak részese. S mint ilyen, szimbólum. Az egyik koronázó templomunk megsemmisült, 
a másik elkerült az országból. Királyaink sírjai egy kivételével ugyanúgy elpusztultak, 
mint az ország múltjának számos emléke. Megmaradtak viszont ezeréves koronázási 
jelvényeink, Európa legrégebbi koronázási jelvényegyüttese. A Szent Korona sajátos, 
csak hazánkra jellemző szimbolikus jelentőséget kapott, amely során nemcsak virtuáli-
san, a szóhasználatban jelképezte a királyságot, majd államot, mint más országokban, 
hanem valódi, létező tárgyként. Sorsa nemkülönben vészterhes volt, mint az országé. 
Nem egyszer az eltűnés, a megsemmisülés közelébe jutott. 1205-ben II. Endre csak há-
borús fenyegetéssel tudta az Imre király özvegye, Konstancia királyné által elvitt koro-
nát az osztrák hercegtől visszakapni. Wittelsbach Ottó 1301-ben a Venceltől megkapott 
koronát magával hozta, a Duna mellett elvesztette, és csak másnap találták meg. Ami-
kor Erzsébet anyakirályné a trónörökössel, V. Lászlóval és a Szent Koronával együtt 
elhagyta az országot, Komáromnál a befagyott Dunán keltek át, és az udvarhölgyek 
szekere alatt beszakadt a Duna jege. Mátyás királynak csak magas váltságdíj ellenében 
sikerült 1463-ban III. Frigyes császártól kiváltani. A drágaköveket kedvelő és gyűjtő 
Szulejmán szultán 1529-ben a Perényi Péter koronaőrrel együtt a kezébe került koronát 
csak azért adta vissza, mert a köveit nem találta elég értékesnek. Valószínűleg a 17. 
században az egyik koronázás után véletlen baleset során kis híján teljesen összetört, de 
az oromdíszek mégis épen maradtak, a szemtanúk érthető módon titokban tartották 
az eseményt. Az orsovai elásást éppúgy túlélte, mint a nagy nyugati utazását Matseetől 
Frankfruton át Fort Knoxig és vissza. A Szent Korona évszázados története nyilvánva-
lóan alapjában különbözik azokétól a koronákétól, amelyek ma a Towerben kiállítva 
láthatók, amelyeket bankban, páncélszekrényben őriznek, vagy amelyeket hajdanában 
minden koronázás alkalmával átalakítottak, illetve amelyeket jelképes szerepük miatt 
össze is törtek és beolvasztottak, mint a poroszok a lengyel koronaékszereket. A Szent 
Korona minden viszontagság ellenére fennmaradt, az ország múltjának tanúja, sorsa 
méltán jelképezi hazánk sorsát és történetét, ahol „És annyi balszerencse közt, / Oly sok 
viszály után, / Megfogyva bár, de törve nem / Él nemzet e hazán”. 

Tóth Endre

(A Fráter György Katolikus Gimnáziumban
2010. október 7-én tartott előadás szerkesztett változata)
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Szarka János

A rotunda öröksége – 2.

A GÖRÖG RÍTUS NYOMAI A KÖZÉPKORBAN
SÁROSPATAKON ÉS VONZÁSKÖRZETÉBEN

Nemrég jelent meg ezzel a címmel dr. Szarka János diósgyőri görög katolikus 
parókus könyve, mely egy korábbi kiadás átdolgozott és kibővített munkája. Az iz-
galmas és új adatokban gazdag olvasmány kapcsán készült a szerzővel a következő 
interjú. A könyv beszerezhető a parókián (Bíró u. 2/a).

Hogyan és mikor kezdődött a téma iránti érdeklődés?
– Már sárospataki parókusként feladatomnak éreztem egyházközségem történetének 

megismerését. Olvasmányaimban felfigyeltem arra a tényre, hogy a Patakkal foglalkozó 
nyomtatott kiadványok, prospektusok szinte kivétel nélkül a reformációval indítanak. 
Itt-ott megemlítették Szent Erzsébet feltételezett pataki születését, de, hogy a királynői 
szálláshellyé, majd királynői várossá válást kinek köszönheti – hogy fő jótevői I. And-
rás és felesége, Anasztázia királyné voltak –, mélyen hallgattak. Sem a református, sem 
a katolikus források nem mutattak igazán nagy érdeklődést Sárospatak Szent Erzsé-
betet megelőző múltja iránt. Ez a felismerés indított el a tudatos vizsgálódás, kutatás 
felé. Nincs mire várni – fogalmazódott meg bennem. Ez egy olyan feladat, amelyet 
senki más nem fog helyettünk – sőt, küldetéstudat hiányában nem is tud – elvégezni. 
A II. vatikáni zsinat is erre buzdít. A keleti katolikus egyházakról szóló (Orientalium 
Ecclesiarum) határozat felszólít: „Mindezt tehát éppen maguknak a keletieknek kell 
igen hűségesen... napról napra jobban meg... ismerniük. Továbbá elrendeli, hogy 
„Akik... szolgálatuk miatt gyakran érintkeznek a keleti egyházakkal... kapjanak gondos 
elméleti és gyakorlati oktatást a keletiek... történelméről és sajátosságairól”. 

– Joggal tevődik fel a „hogyan” kérdés, ha ez a múlt nincs feltárva, ha eme kor 
történelmileg mértékadónak tartott összegzésében sok a pontatlanság. A zsinat utáni 
világegyházban mára érvényesülő ökumenikus szemlélet, a történelmi kutatás vonat-
kozásában is feljogosított a reményre. Az egymástól elszakadt egyházak azt keresik, 
ami összeköt, nem pedig azt, ami elválaszt. Lényeges hitbeli különbség egyébként sincs 
keleti ortodox testvéreink, és a nyugati katolikus egyház között (szükség estén az Eu-
charisztiát is kiszolgáltathatják egymásnak). Ilyen vallási makrokörnyezetben Magyar-
ország a maga görög szertartású múltjával összekötő kapocs lehet Kelet és Nyugat kö-
zött. A 2000. jubileumi szent év kedvező légkörében augusztus 20-án a görög ortodox 
egyház szentté avatta István királyunkat, és Magyarország első püspökét, Hierotheoszt. 
2000-ben Mindenszentek ünnepén a világegyház 600 szentjét ábrázoló, és a pápa által 
Rómában megáldott zászlók között ott volt Kijevi Magyar Mózesé (akinek György és 
Efrém nevű testvérét is szentként tisztelik az oroszok) és Szent Piroskáé (Szent László 
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lánya, a bizánci Eiréné császárné). Szent Mózes zászlaja a sárospataki, Szent Piroskáé 
pedig a tímári görög katolikus templomban lett elhelyezve. A magyar katolikus egyház 
2000-ben két országos zarándoklatot szervezett. Az egyiket Rómába, a másikat Jeru-
zsálembe, a Szentföldre. Ez az irányulás megfelel az idők jeleinek, a zsinat ökumenikus 
szellemének, de görög katolikus voltunk – a keleti hagyomány ápolásán és a „péteri 
főség” elismerésén alapuló – kettős kötődésének is. Mindez megerősített szűkebb pát-
riánk múltja hiteles feltárásának időszerűségében és szükségességében. 

– A sárospataki görög szertartású múlt kutatásának elindulásánál óriási segítséget 
jelentett, hogy felfedeztem az Adalékok Zemplén vármegye történetéhez negyedéves 
forráskiadványt. A honfoglalás millenniumára készülődő vármegye saját történetének 
megírásához döntött a kiadvány támogatásáról. Dongó Gyárfás Gézát, Zemplén vár-
megye tudós főlevéltárosát, a laicizált piarista szerzetest kérték fel a főszerkesztői fel-
adatra. Az ő felszólítására megnyíltak a hivatali archívumok és a nemesi magánlevél-
tárak. A középkori latin nyelvű birtoklevelek és egyéb dokumentumok a D. Gyárfás 
köré felsorakozó, latinul jól tudó szakembergárda fordítói munkássága nyomán sorra 
kiadásra kerültek. Az 1895–1927 között megjelenő folyóirat két nyelven és magya-
rázatokkal közölte a dokumentumokat. A főszerkesztő becsületes tudományossága, 
megalkuvást nem tűrő tárgyilagos közlései – anélkül, hogy kimondta, vagy maga is 
eljutott volna a bemutatott iratok görög szertartásra való utalásának belátásáig – gaz-
dag tárházat biztosítottak a II. vatikáni zsinat utáni ökumenikus, nyitott szemléletű 
kutatáshoz, nem utolsósorban a sárospataki középkori görög szertartás kutatásához.

– Milyen forrásokhoz fordulhat a mai kutató?
– Az Árpád-korra vonatkozóan rendelkezésünkre állnak mind írott források, mind 

tárgyi emlékek. Feltűnő azonban, hogy a tatárjárás előtti időről a görög rítusúak által 
inkább misszionált Kelet-Magyarország területéről alig van oklevél. A bihar-váradi és 
a csanádi egyházmegyéből pedig egyetlen egy sincs. A meglévő írásbeli források egy 
része persze megjelent nyomtatásban az Árpád-kori és az Anjou-kori okmánytárak-
ban. A geszták, legendák és krónikák, illetve a királyi- és egyházi törvénykönyvek is 
hozzáférhetők újabb kiadásban. Az egyházi és állami levéltárak kiadványai is nyilvá-
nosak. A középkor írott forrásait azonban csak hozzáértő kritikával szabad olvasnunk. 
„Tudjuk ugyanis, hogy a latinok nem szívesen beszéltek a bizánci szertartású keresz-
tényekről, főképpen abban az időben, amikor a krónikákat lejegyezték, s amikor a 
királyi udvar beállítottsága már teljesen latin volt” – vélekedik a Párizsban élő neves 
ferences történészünk, Bozsóky P. Gerő. Kapitánffy professzor szerint ezek „...a ránk 
maradt szövegek többszöri átdolgozáson estek át, s mai alakjukat csak a XIV. század-
ban kapták meg”. Tehát a hitelességük kívánni valókat hagyhat maga után. Szent 
István 10 fennmaradt okleveléből a veszprémvölgyi görög apácák alapítólevelén kívül 
a többi kilencről például kimutatták, hogy többé-kevésbé mind hamis. 

– A fennmaradt tárgyi emlékek vonatkozásában a szakfolyóiratok, mint pl. az Arche-
ológiai Értesítő, vagy a múzeumok évkönyvei közlik a legújabb feltárások eredménye-
it. Sajnos a görög vonatkozásokat sok esetben nem veszik tudomásul, agyonhallgatják, 
vagy apriori indokolatlanul kizárják. A középkori görög múlttal foglalkozó kutatók 
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közül szabad legyen kiemelnem Moravcsik Gyula, Szentpétery Imre, Gutheil Jenő, 
Györffy György, Érszegi Géza, Kapitánffy István, Török József történész professzorok, 
illetve Gervers-Molnár Vera, Lovag Zsuzsa és Kozák Károly régészek munkásságát.

 Kimutatható-e a keleti egyház folyamatos jelenléte Magyarországon a dokumen-
tumszegénység ellenére?
– Szerintem igen. A IV. lateráni zsinat (1215) határozatai következtében ugyan Ma-

gyarországon is megszűnt a görög és latin rítus egyenjogúsága, de csak lassan haladt 
az egyház uniformizálása, mert az Árpád-ház kihalásáig a királyi család és a nemesség 
tagjai között mindvégig jelen voltak a görög szertartásúak, akik anyagilag is támogat-
ták görög rítusú egyházaikat. 

– Az Anjou-ház uralkodása idején, az 1312-es rozgonyi csatában (Kassa mellett) 
azonban az Abák vezette tartományurak csapata alulmaradt a Károly Róbert pártján 
állókkal szemben. A Képes Krónika iniciáléján porba hullott – a görög rítussal azono-
sítható – kettős keresztes zászló. A görög rítusú urak elbukásával a magyar görög szer-
tartásúak elvesztették nemesi rétegük jelentős részét. Fennmaradásuk csak azokon a 
területeken valósulhatott meg, ahol a beköltözött görög rítusú nemzetiségek megtartó 
erőt biztosítottak számukra. Sárospatak környékén ilyen megtartó erő volt az 1320-as, 
1330-as évektől beköltöző rutén nemzetiség, akik legnagyobb tömbben (40 000 fő) 
1396-ban Koriatovics Tódor, podóliai herceg vezetésével érkeztek Sátoraljaújhelybe 
és környékére. Ekkortól pedig egyértelműen kimutatható a görög rítus folytonos to-
vábbélése Észak-Magyarországon. 

– Ismeretes például az is, hogy a reformáció előhírnökei, a husziták a görög szertar-
tású területeken támogatást élveztek. Tény, hogy Patakon is otthonra találtak. 1440–
1459 között Patak a husziták egyik erőssége. Az észak-zempléni várakban is ők voltak az 
urak.  Jirí Zurek, prágai kutató írja, hogy a görög liturgiából az ún. „Háromszorszent” 
ének is bekerült az ősi huszita liturgiába. Feltételezhetően a hozzájuk csatlakozott 
görög szertartásúak kedvéért. Fehér M. Jenőtől tudjuk, hogy Sárospatak két begina 
kolostora (klarissza és domonkos apácák) is szimpatizált a huszitákkal, az ún. „kelyhe-
sekkel”. A két szín alatti áldozás ugyanis első látásra rokonította őket a görög szertar-
tással. A magyarországi begina kolostorok kezdetéről, létrejöttének miértjéről egyéb-
ként alig tudunk valamit, hacsak azt nem, hogy az erőszakosan latinizáló Gertrúd 
királyné (az ő öccsének, a kalocsai érseki székbe ültetett Bertoldnak az erőszakossága 
is közismert) meggyilkolásában vétkesnek talált, vagyonát vesztett családok nőtagjai 
ide menekültek. Itt találtak otthonra. 

– A dunapentelei monostorról egy 1329-es oklevélből egyértelmű írásos adatunk 
van arról, hogy ott „...egykor beginák, vagyis görög jellegű apácák éltek”. („poss. 
Penteleymonostor ubi begina sive moniales gracales codam commorabantur”.) A 
veszprémi Alexandriai Szent Katalin begina kolostorból 18 apácával a Margit-szigetre 
költözött Szent Margit, ahol a „Szűz Máriáról elnevezett ugyancsak begina kolostor 
lakója lett”. Erről a kolostorról írja egy pápai oklevél, hogy „a Duna-szigeti Szűz Mária 
kolostor nővérei Szent Ágoston szabályzata szerint és a domonkosok felügyelete alatt 
éltek”. Mivel az ágostonosok regulája állt a legközelebb a bazilita és bazilissza regulá-
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hoz, valószínű, hogy a görög rítusú szerzetesek és apácák felhasználták az ágostonos 
– vagy a szintén ágostonos regula szerint élő pálos és premontrei – nevet fedőnévként, 
modus vivendiként háborítatlan továbbélésük biztosításához. Annál is inkább, mert 
az ágostonos szabályzat nem tartalmaz pontos előírást az istentisztelettel kapcsolat-
ban, tehát megengedhette a görög szerzetesi zsolozsma, illetve Aranyszájú Szent János 
Liturgiájának a végzését is. Másrészt a pápa 1220-tól már csak a bencés (illetve az eb-
ből kivált cisztercita) és az ágostonos (illetve az erre épülő pálos és premontrei) regulát 
fogadta el törvényesnek a katolikus egyházban.

Mi a rotunda sajátossága, s hol találkozhatunk ilyennel Magyarországon?
– Rotundának, körtemplomnak, vagy más néven kerek egyháznak nevezzük azokat 

a kör alaprajzú templomokat, amelyek nagyrész az Árpád-korban épültek hazánkban, 
és általában igen kis méretű keresztelő egyházak voltak. Nincs könnyű helyzetben, 
aki az Árpád-korban (X–XIII. század) épült templomaink rítusáról, görög, vagy latin 
szertartáshoz tartozásáról biztosat akar mondani. Ennek legfőbb oka, hogy a templo-
mok kezdetben többnyire fatemplomok voltak és mind elpusztultak, vagy ha kőből 
készültek is csak töredékeikben, leginkább alapfalaikban maradtak fenn. Másrészt 
ebből a korból alig maradt hiteles oklevél az utókorra. Amik fennmaradtak azok is 
döntő többségben interpolált átdolgozások, vagy hamisított hiánypótlások. Hiteles 
okiratok hiányában, milyen szempontok alapján állíthatjuk ezeréves kor körüli temp-
lomokról vagy maradványaikról, hogy az Árpád-korban a görög szertartáshoz tartoz-
tak? Több tényező egybecsengő tanúsága esetén beszélhetünk megalapozott állításról. 
Elsősorban a következő három tényező segíthet az eligazodásban:

 1. a templom titulusa (= védőszentje),
 2. a templom építészeti formája,
 3. az építtető vagy használó rítusa, illetve egyéb történelmi körülmény.
– ad 1. A templomok védőszentjeit vizsgálta Mesterházy Károly. Összeszámolta a 

mai Magyarország területén azokat a helységeket, melyek neve a keleti egyházban tisz-
telt szentekre utal (templomainak titulusai e szentek voltak): Szent Miklós (111), Szent 
György (100), Szent Demeter (20), Szent Kozma és Damján (20), egyéb (43). Össze-
sen háromszáztíz helység egyenletesen elosztva a Kárpát-medence közepén. Nagyon 
fontos tudni, hogy „A szelepcsényi kódex rituáléinak tanúsága szerint a keleti szen-
teket a keleti rítus szerint ünnepelték”. Mesterházy listáját ki kell egészítenünk még 
legalább kettő, a keleti egyházban és hazánkban is gyakran tisztelt szenttel. Az egyik 
az Istenszülő Szűz Mária. Magyarország templomainak ő a leggyakoribb védőszentje. 
Legősibb magyar szerzetes kolostorunknak, a veszprémvölgyi görög apácakolostornak 
is ő (Szentséges Istenanya) a patrónusa. A másik védőszent Szent Mihály arkangyal, 
aki az előfordulás gyakoriságát illetően ötödik helyet foglalja el a magyarországi temp-
lomtitulusok között. Magyarország első püspökségének, a görög Hierotheosz püspök 
által kormányzott gyulafehérvári püspökségnek is ő lett a védőszentje. Ugyanígy Géza 
fejedelem feleségének, a görög szertartású Sarolta fejedelemasszonynak a székvárosá-
ban, Veszprémben felállított – Esztergomot megelőző – első magyar érsekségnek (a 
legtöbb történész csak püspökségként ismeri el) és a székesegyháznak is Szent Mihály 
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az égi pártfogója. Egyébként ez a lista így sem teljes, mert a keleti és a nyugati egyház-
ban is szívesen választották patrónussá azokat a szenteket, akiknek az illető részegy-
házban megvolt nyilvános liturgikus ünnepe az egyházi év folyamán. Így pl. nem csak 
Rómában, hanem Konstantinápolyban is kedvelt patrónus volt Péter-Pál.

– ad 2. A templomok építészeti formájából is következtetni lehet arra, hogy latin, 
vagy a görög rítushoz tartoztak-e. A korai magyar templomépítés két irányból indult: 
Bizánc és Nyugat felől. Noha a bizánci építészet is jól ismerte a hosszházas, háromhajós 
bazilikát, (Györffy szerint: „Ilyenné épült a szerémvári görög Szent Ernye-székesegyház 
1018 után”) elterjedt és jellemző alaprajzi típusa mégis a centrális templom lett: fő-
leg kerek és karéjos templomok. Legalább 169 ilyet ismerünk a Kárpát-medencében. 
Legnagyobb részük persze kerek hajójú (rotunda) plébániatemplom. Gervers-Molnár 
Vera elsősorban bizánci hatást feltételez mögöttük: „A rotunda típusú korai templo-
mocskák Közép-Európában terjedtek el, a Cirill és Metód által misszionált területen: 
cseh, morva, magyar, dalmát és lengyel földön. Cseh tudósok építészeti formájukban 
a testvérpár által terjesztett stílusirányzatot látják.” Nyugat-Európában inkább palo-
takápolnaként vagy temetői karnerként fordulnak elő. Györffy György a centrális 
templomok közül még a rotundákat, ún. kerekegyházakat latin rítusúaknak tartotta, 
csak a karéjosokat (3, 4, 6, 12 karéjos) ismerte el görög rítusúnak: „E típushoz sorolható 
a ma is álló, bel-
ső karéjokkal ta-
golt kiszombori 
(karcsai, gerényi, 
kolozsmonosto-
ri) körtemplom, 
a Csanádvár tér- 
képéről kivehe-
tő háromkaréjos 
kápolna (cella 
trichora), s mel-
léjük állítható a 
pécsi cella tri-
chora, melyet a 
X–XI. század-
ban festettek ki 
– Gyula, Ajtony és Tormás kápolnái – végül az apostagi görög rotunda, mely 12 karé-
jos volt.” Ilyen négykaréjos templom volt a Géza fejedelem által épített székesfehér-
vári Péter-Pál templom. Szent István itt temette el Gézát, Saroltot és Imre herceget 
is. Hartviktól tudjuk: „...ad ecclesiam SS. Petri et Pauli in foro sitam, in qua sepultus 
fuisse Gieza pater B. Stephani...” A görög rítus építészeti sajátosságait magán viselő 
templom utalhat egyúttal az idetemettek görög rítushoz tartozására is.

– Kozák Károly a rotundákról később megjelent Közép-Európa centrális templo-
mai (IX–XI. század) című 36 oldalas tanulmányában, melyet Györffy György lek-

Székesfehérvár, Péter és Pál templom feltárt maradványai 
(Székesfehérvár, Péter és Pál templom rekonstrukciós rajza)
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torált, kiegészíti és több esetben meg is haladja, mind Gervers M. V., mind pedig 
Györffy rotundákról alkotott véleményét. Egyértelműen fogalmaz: „A középkori 
Magyarország centrális templomai... alapos fölülvizsgálatot igényelnek”. Így sum-
mázhatjuk következtetéseit: „...Csaknem bizonyos, hogy a X–XI. század folyamán 
a püspöki székesegyházaink közelében (Veszprém, Eger, Esztergom, Gyulafehérvár, 
Nyitra) megismert körtemplomok keresztelő egyházak voltak, első székesegyháza-
inknak mondhatók (két-három évtizedig).” „A gyulafehérvári székesegyház régi sek-
restyéjének padló alatti rétegében egy körkápolna tekintélyes maradványai kerültek 
elő. Habarcsa téglaporral kevert. E Bizáncban szokásos habarcs használata is felvetet-
te a bizánci-bolgár kapcsolatok lehetőségét, a Gyula 948 körüli megkeresztelkedése 
és Hierotheosz görög püspök Magyarországra jövetele mellett... Egyértelműen ki-
mondhatjuk, hogy a gyulafehérvári körtemplom első magyar keresztelőegyházunk, 
s azt valószínűleg Gyula építette, amikor Hieroteosz püspököt magával hozta. Érez-
zük a súlyát e kijelentésnek, de az igazság azt kívánja, hogy kimondjuk ezt. Ez a ha-
zánk területén megindult bizánci térítés – talán Cirill és Metód tanítványai nyomán 
– első építészeti emléke... Ez azt is jelenti, hogy megelőzi a későbbi cseh, lengyel, 
félköríves szentélyű körtemplomokat és mintául szolgált a hasonló magyarországi 
templomok építéséhez.” 

– Az elmondottak alapján, véleményem szerint a magyarországi Árpád-kori kör-
templomokat általánosságban görög rítusú templomoknak tarthatjuk, melyekben 
ekkor már Aranyszájú Szent János Liturgiáját végezték, és prototípusukat nem Aa-
chenből (itt is Bizánc volt a minta), hanem közvetlenül a konstantinápolyi császári 
palotakápolnából eredeztetjük, ahonnan Hierotheosz hazánkba érkezett, hacsak vala-
mi más indok nem egyértelműsíti a latin rítushoz való tartozásukat. (Latin rítusúak 
lehettek például az 1200 körül – osztrák mintára – Sopron és Pozsony vonzáskörzeté-
ben épült temetői emeletes csontházak, ún. karnerek. A korábbi karnerek persze nem 
kizárt, hogy errefelé is rotundákból lettek kialakítva.)

–  ad 3. A templom építtetőjének vagy használójának ismert rítusa is egyértelműsít- 
heti magának a templomnak a rítusát. Erre példa Szent István unokaöccsének, 
Delján Péternek, a bolgár cárevicsnek az esete, akinek – a történészek szerint – a 
tarnaszentmáriai templom volt az ún. udvari temploma és a feldebrői bazilita atyák-
nál művelődött. Az ő személye mind a két helység egyházát és e birtok urainak, az 
Aba-családnak a görög rítushoz kötését is egyértelműsíti. A kabar magyaroknak a 
keletiektől közvetlenül átvett keresztény hagyományát Kovács Béla valószínűsítette, 
a szlovák Václav Mencl állította, Szabó János Győző pedig kimutatta. Természetesen 
egyéb építészeti és történelmi adalékok is ugyanezt erősítik meg.

– Végül említsük meg megyénk Árpád-kori görög szertartású templomait. Megyénk 
alatt Borsod-Abaúj-Zemplén megyét értem, amely a középkorban Heves megyét is 
magában foglalta, (Aba-) Újvár megye részeként. E megyék eddig feltárt templomai 
közül a mai Magyarország területére tizennégy esik. Borsod megyében négy ilyen 
rotundát ismerünk: Boldva, Kissikátor, Sály-Lator, Szalonna helységekben. A mai 
Magyarországon az Árpád-kori Abaúj megyének a Heves megyei részében – főleg 
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a Mátra-vidéki Aba birtokon – ismerünk továbbá 7 feltárt korai centrális templo-
mot, ebből 4 rotunda. Ezek: Feldebrő (Entz Géza és Major Jenő szerint Feldebrőnek 
és monostorának első temploma egy Szent György-titulusú templom lehetett. El-
képzelhető, hogy rotunda volt. Az Aba Sámuel építette kereszthajós bazilika már a 
helység második temploma volt.) Abasár, Eger, Kisnána, Mezőtárkány–Márkegy- 
háza rotundája mellett Tarnaszentmária temploma négyzetes hajójú volt, melyhez 
három félkörből álló, triconchás szentély csatlakozott. (A triconchás szentély a gö-
rög liturgia elvárásainak akart megfelelni.) Végül Gyöngyöspata–Póctető négyzetes 
alaprajzú főesperesi templomát sorolhatjuk ide. (Pata II. temploma) A mai Abaújból 
csak Abaújvár centrális kiképzésű főesperesi templomáról van tudomásom, amely ro-
kon építmény Szabolcs, Pata és Visegrád hasonló korú négyzetes alaprajzú főesperesi 
templomával. A mai Zemplén megyében mindössze két feltárt Árpád-kori centrális 
templomot ismerünk: Sárospatak rotundáját, illetve Karcsa kívül kör, belül hat fél-
körfülkés rotundáját.

– Vizsgáljuk kissé részletesebben szűkebb pátriánk, Miskolc első Árpád-kori 
templomait. Ezekre korai okleveles adatok – illetve tisztességes régészeti feltárás – és 
kormeghatározó leletek híján csak következtethetünk. A legrégibb templom való-
színűleg a Szent György kápolna volt, amit a leírások és városképi ábrázolások is az 
Avas-tetőn feltéte-
leznek. A titulusa is 
a görög rítusra vall. 
„A metszeteken lát-
ható építmény kör 
alaprajzú, rotunda 
formájú volt, ami 
annak régiségére 
utalhat”. A helység 
parókiális templo-
ma lehetett, mert 
temető volt mel-
lette. Ezt az „Avas-
tetőn lévő temetőt 
feltárták, de a le-
letek (Nb.: korhatározók!) pontos azonosítása elmaradt”! Feltételezésem szerint a 
kabar birtokos okán államszervezés-kori építményről van szó.

– A mai avasi református, és a diósgyőri római katolikus templom is valószínű-
síthetően Árpád-kori templomok helyén épült. A feltáró régészek (1941 és 1972) 
szerint a mai avasi református templom XIV–XV. században épült támpillérei 
egy korábbi templom alapjain állnak. Ezt az ún. korábbi kis templomot (a 27,5 
m magas torony nélkül, a toronyrészt nem tártak fel) hosszhajós, külső sekres-
tyésnek és egyenes záródásúnak mondják. Szentélye keleti falának alapja alatt 
rendkívül széles, 581–600 cm-es másik alapot találtak. (Ez akár egy korábbi cent-

Miskolc-Avastető: Szent György rotunda
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rális templom alapja is lehetett?) Eme keleti alapfal külső oldalán kb. 1 négyzet-
méteres, vörösesbarna színnel festett drapériát ábrázoló freskótöredéket tártak 
fel. Legrégibb maradványait az Árpád-korból, a XIII. századból valószínűsítik. Az 
„Avasi templom körüli temető ősi. Területe kezdetektől nem volt része a jobbágyi 
telekállománynak, míg az újabb temetőket az egykori telki állományból hasították ki. 
E temető korai keresztény eredetét feltételezik. Vizsgálatát viszont éppen a folyamatos 
használat, a sűrű egymásra temetés miatt nem szorgalmazzák”. Pedig kormeghatározó 
leletek, és egyéb információk biztosan itt lennének megtalálhatók a templom vonat-
kozásában is, hiszen a temető körülötte fekszik. Korai okleveles említései 1323-ból 
és 1332-ből valók. Szendrei szerint a XIV. század első negyedében épült, és építtetője 
István nádor volt, aki saját védőszentjét, Szent István királyt tette meg patrónusává. 
Tehát itt a korábban feltételezhető görög patrocinium megváltozott, és ma ismeret-
len. Anonymus szerint Miskolc környékét két kun-kabar vezér kapta birtokul.

– Miskolcnak, Miskolc nevű első ispánja volt a névadója, aki Böngér nemzetségének 
a leszármazottja. Családjának és az itt lakóknak köze lehetett a görög szertartáshoz. 
Erről árulkodik az a X. századi görög feliratú ereklyetartó mellkereszt, amit a miskolci 
repülőtéren ástak ki. (Nem hiszem, hogy egy kóbor apát sírjáról, vagy itt elvesztett 
mellkeresztjéről lenne szó!) Szerintem erről árulkodhatnának a templom körüli teme-
tő korai sírjai is, ha a feltárásukra sor kerülne. Diósgyőr ura Ousad (= Ócsád fia) Örsúr 
lett, akit a XIII. században váltott a dukátus bihari részéből érkezett Ákos nembeli 
Ernye bán (róla kapta nevét városunk mai Erenyő része). Már a neve is árulkodik a 
görög szertartáshoz tartozásáról, hiszen közismert, hogy Szent István által alapított 
szerémvári görög püspökség székesegyházának a védőszentje is Szent Ernye (Iréneusz) 
lett. A pálosok sem véletlenül kerültek Diósgyőrbe. Fehér M. Jenő szerint az Anjouk 
előszeretettel telepítették a pálosokat a görög rítusúak által lakott területekre. Városunk 
környékén több pálos kolostor is létesült – Diósgyőr, Szentlélek, Sajólád. Györffy írja a 
diósgyőri kolostor első lakóiról „a diósgyőri monostor már 1304-ben állt, de akkor még 
Szent Kereszt ágoston rendű remetéi lakták”. „Szent Kereszt ágostonos remetéi” elne-
vezés, akár a leleszi Szent Kereszt titulusú monostor premontrei szerzeteseire is utalhat, 
mert a pálos rend mellett a premontrei szabályzatnak is alapja az ágostonos regula. 
Viszont 1204-ben a pápa szerint Magyarországon csak egy kolostora volt a latinoknak, a 
görögöknek viszont sok. Éppen ezért az említett három szerzetesrend monostoraiban a 
kezdeteknél sokszor a remeteség felé is hajló, agyonhallgatott baziliták húzódnak meg.

– A diósgyőri templom Árpád-kori maradványai nincsenek feltárva, de a régészek a 
mai templom helyén valószínűsítik. Ha a feltárást elvégeznék az a gyanúm, hogy görög 
rítusú, centrális alaprajzú építményre bukkannának. A mai templom patrociniuma 
„B. Sz. Mária neve”. Ez az eredeti is maradhatott. Sz. Mária a görögöknél kedvelt 
égi pártfogó volt. Egyébként Miskolc Árpád-kori épületmaradványainak tisztességes 
feltárása még várat magára. 

– Miskolc első kolostoráról, Görmböly-Tapolca monostoráról Szendrei János aka-
démikus Miskolcról írt könyvének III. kötetében ezt olvassuk: „Maga a (tapolcai) 
Szent Péter és Pál apostolokról címzett bencés zárda és temploma... a fürdőtől jó-
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val kijjebb a jobb oldali dombon 
állott... (Nb.: Hevenesi Gábor 
szerint). Kétségtelennek látszik, 
hogy az apátság, vagy e monos-
tor a kereszténység első éveiben, 
illetőleg még Sz. István korában 
alapíttatott, mégpedig a Miskolc 
nemzetség bőkezűségéből.”  Páz-
mány Péter okmányok alapján 
említi a kolostort, amely 1217-ben, 
és 1224-ben virágzó állapotban 
volt. Természetesen ekkor már ki-
zárólag a bencés rendhez köti.

– Pusztai Tamás, régész 2004-
ben feltárást végzett a barlangfür-
dő bejárati kapujától kijjebb, kb. 
10 méterre, a csónakázó tó felőli 
oldalon. Nem történt teljes feltá-
rás, hanem csak pár méter széles 
kutatóárkot vizsgált át a régész a 
fürdő bővítését sürgető pályázat 
miatt. Megtalálta a XIII. száza-
di bencés kolostor épületének 
egy részét. Teljes feltárás hiányá-
ban azonban semmi biztosat nem lehet mondani a korábbi idők esetleges kolosto-
ráról. Volt-e egyáltalán? Ha volt, vajon nem a XIII. századi kolostoregyüttes vala-
melyik sarkán árulkodik-e róla egy eddig feltáratlan korai rotunda, mint szlovákiai 
Abaújszéplakon a kolostor északkeleti sarkán feltárt robusztus rotunda? Mindeneset-
re biztosan tudjuk, hogy Tapolca szláv nevét az Anonymusnál is előforduló Tapolca 
patakról kapta. Jelentése megegyezik a magyar Hejő (Hévjó) névvel, az itt fakadó 
melegvizekről. Alapítási éve, és a XIII. század előtti esetleges szerzetesrendje ismeret-
len. A monostor védőszentjei Szent Péter és Pál apostolok – akiket a görögök olyan 
szívesen említenek együtt főapostoloknak, vagy apostolfejedelmeknek – keleten és 
nyugaton is népszerű titulusok voltak (Kovács Béla szerint). Ha komolyan vesszük 
a kolostor Hevenesi általi korai datálását, akkor akár a X. századra, akár a XI–XII. 
századra tesszük alapítását, ekkortájt nagyarányú a görög és szláv baziliták túlsúlya 
hazánkban. Elképzelhető, hogy a sok görög kolostor közé sorolhatjuk a tapolcait is. 
Az sem véletlen, hogy a Munkácsi Egyházmegye felállításakor a tapolcai apáti cím a 
görög katolikus püspökökhöz került vissza. (A császári levéltárban akkor még megle-
hetett egy a görög múltra utaló árulkodó dokumentum is.) Ma dr. Keresztes Szilárd 
görög katolikus püspök a cím viselője. A monostor illetékességi területe egyébként 
hajdan magában foglalta Tapolcán kívül Hejőcsaba és Mindszent területét is.

Bizánci ereklyetartó mellkereszt a 10. századból
(A miskolci repülőtéren kiásva. Miskolc,

Herman Ottó Múzeum)
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 Milyen új szempontokat fogalmaz meg kutatásai alapján a görög katolikusság tör-
ténetét illetően?
– Több adat is igazolja, hogy a honfoglaló magyarság előbb a keleti kereszténységet 

vette fel. 972-ben az Ottó császár előtt megjelent küldöttség kijelentette, hogy „akiket 
képviselnek azok keresztények”. Az orosz évkönyvek arról tudósítanak, hogy a „ma-
gyarok előbb igazhitűek valának”. 1003-ban a latin Querfurti Brúnó bár becsmérli, 
de mégis beismeri, hogy „Magyarországon Sarolta alatt kezdődött a kereszténység, 
de pogánysággal kevert megfertőzött vallás volt”. Ezzel a véleményével azonban arról 
árulkodik, hogy mielőtt a latinok hozzáférhettek volna a magyarok térítéséhez, a gö-
rögök már eredményesen elvégezték ezt a feladatot. Géza és Sarolta uralkodása alatt 
kiépült az ország egyházi hierarchiája. Sarolta székvárosából, Veszprémből görög rítusú 
érsek irányította a magyar egyházat. Gézáról, mint nagy jelentőségű egyéniségről ír 
Petrus Ranzánus – azóta elveszett Szent István első életrajzára – a Vita beati Stephanira 
hivatkozva. Így fogalmaz: „Géza nemcsak öntudatos kereszténye volt a magyarságnak, 
hanem az első templomok építtetője és az egyházszervezet alapvetője is. Jámborul halt 
meg, és a fia folytatta az ő munkáját”. Erről tanúskodnak Veszprémben a Szent György 
rotunda, és a márványszerű kristályos mészkőből készült első Szent Mihály székesegy-
ház maradványai, valamint az ország első műhímzőműhelye, melyet a veszprémvölgyi 
görög apácák működtettek. Azt is tudjuk továbbá egy 1269-ben kelt oklevélből, hogy 
a bizánci patríciusi cím viselőjének, Bulcsú harkának a leszármazottja, „a Lád nemzet-
ségbeli Bulcsú lett Veszprém első püspöke”. Az első veszprémi érsek pedig az a Do-
monkos nevű volt, akinek aranypántba foglalt kristálygömb-párba végződő „görögös-
nek mondott” pásztorbotját megtalálták. Bizony a Szent Korona sem véletlenül olyan, 
amilyen, hanem szimbolikus. Jelesül a görög korona részre épül a latin, mint, ahogy 
Magyarországon a görög kereszténységre épült a későbbi latin rítusú kereszténység is. 
Szent István királyunk bajor Gizellával kötött házassága után, és annak következmé-
nyeként már mindkét rítus számára külön érsekeket állított fel az országban. Eszter-
gomban székelt a latin érsek, Kalocsán pedig a görög metropolita.

– Országunk görög rítusú keresztényei a kalocsai érsekség joghatósága alá tartoztak. 
A kalocsai érsekség bizánci rítusáról tanúskodó okiratok nincsenek, mert illetékességi 
területéről szinte minden okirat eltűnt, vagy megsemmisült a tatárjárásig, illetőleg 
magán Kalocsán a mohácsi vészig is. Azonban az érsekség bizánci rítushoz kapcso-
lódását bizonyítja az Árpád-kori kalocsai körmeneti kereszt („...az országban eddig 
megtalált kilenc kalocsai típusú körmeneti kereszt bizánci alaptípusra vezethető vissza 
és az európai emlékanyagból teljesen hiányzik...”) és a kalocsai érseksír-lelet bizánci 
anyaga, formája és a kivitelezés technikája. A sírleletről szakvéleményt írt két tudós 
közül Dréger a XII. századinak, esetleg XI. századinak gondolta. Vele többen egyet-
értve feltételezik, hogy az első kalocsai érseké, Anasztázé lehetett. A másik világhírű 
jezsuita szakértő, J. Braun fényképek alapján a XIII. század elejéről kelteztette a lele-
teket, és Győri Saul (†1202) érsek sírjából származónak gondolta. Sajnos az ő írásos 
szakvéleménye Horváth Viktor püspök úrnál eltűnt. Ezek alapján a leletek alapján 
Magyarországon „kirajzolódik egy, a nyugat-európaitól határozottan eltérő, jellegze-
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tesen hazai bronzművesség képe... melyek hatása a tatárjárást követő korszak mun-
káin is félreérthetetlenül kimutatható” – írja Lovag Zsuzsa!

– Mivel elsősorban a sárospataki görög szertartású egyházzal foglalkoztam, ar-
ról állítom, hogy valószínű a honfoglalással egykorú, vagy attól korábbi is lehet. 
Okkal kereshetjük errefelé a korai keleti keresztényeket. Erre utal az, az 1900 kö-
rül Sárospatakon kiásott Cirillt és Metódot ábrázoló aranyérem, melyet egy ti-
zedik századra datált vitéz csontmaradványai mellett találtak. A honfoglaló ma-
gyarok köréből a kun-kabar Ketel (Retel vitéz) és népe kapta Patak környékét. A 
kabarok jelentős része viszont már elkötelezett keresztényként érkezett hazánk-
ba, illetőleg azzá váltak. Ezt igazolják az ugyancsak kabar szálláshelyen, Mátra-al-
ján kutató tudósok is. Szabó János Győző a bizánci körhöz tartozónak tartja az itt 
fennmaradt összes X–XI. századi építményt. Így összegzi ezeket a korai építészeti 
emlékeket: „A XI. században már fennálló egyházi létesítmények egész soráról tu-
dunk, éppen ebben a területsávban. Egertől nyugatra a Tarna mentén Feldebrő és 
Tarnaszentmária, továbbá a Tarnóca mentén Kisnána temploma; majd Abasár nem-
zetségi monostora, Gyöngyöspata főesperesi temploma, a Zagyvánál a pásztói bazilita 
monostor. Mindezek vagy régészeti-művészettörténeti bizonyítékokkal keltezhetők 
ilyen korai időkre, vagy történeti forrásokból lehet erre következtetnünk. De csupán 
írott kútfőkkel bizonyított korai emlékek... jelenleg csak a pásztói és az abasári mo-
nostorok.” Kovács Béla Szabóval egyetértve írja: „Területünkön tehát olyan egyházi 
építészeti emlékeket találunk, amelyek az itt letelepült népesség bizánci rítusú keresz-
ténységére vallanak... Nem tételezhetünk fel mást, mint a honfoglalás előtt megismert 
bizánci kereszténységnek a kabarok között továbbélő emlékét...”

– Eger környékén Aba Sámuel szállásterülete volt, és ez magyarázza nemcsak a 
püspöki székhely helyének kiválasztását, hanem a görög patrociniumok meglétét is. 
Szent Demeter patrociniumot találunk Domoszlón, amely Feldebrőtől sincs távol és 
Pélyen, melynek lakosai gyepűvédő szolgálatot láthattak el. A bizánci rítusú keresz-
ténység emléke tehát ebben az esetben is összefonódik a feltételezett kabar népesség-
gel. Állításunkat támasztja alá a Berettyóújfalu határában, Andaháza pusztán feltárt 
és kétségtelenül a bizánci rítus előírásai szerint épített templom, amelyet az elpusztult 
Szentdemeter falu templomának határoztak meg. Közelében voltak a már ugyancsak 
elpusztult Szentkozma és Szentmiklós falvak is.”

– Egyébként az Anonymus által felsorolt kabar szálláshelyeken mindenütt meg-
található a korai, feltételezhetően bazilita kolostor, melyekre a könyvemben 
megtalálhatóak az utalások. Egyedül a Garam völgyében megtelepedett Böngér 
vezér alá tarozó kabarok lelki ellátásával foglalkozó bazilitákra nem tértem ki. Az-
óta azonban megtudtam, hogy itt a garamszentbenedeki kolostor lehetett a korai 
időszakban a bazilitáké, mert a középkori könyvtáruk könyvjegyzéke kisebbik 
fele görög könyveket sorol fel. Visszatérve Sárospatakhoz, Erdély urának, Gyula-
Zombornak, Mezőzombor birtokosának és az általa támogatott Hierotheosz 
görög püspök térítésének is megvannak az emlékei errefelé. Mezőzombor köz-
ponttal 1337-ig fennállt a zombori főesperesség, amely Dél-Zemplént, vagyis „Pa-
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tak vármegyét”(?) fedte le, melynek főesperességében található Sárospatak is. 
Mindezek alkalmassá tették Sárospatakot arra, hogy I. András királyunk görög szer-
tartású kijevi feleségének, Anasztáziának királynői székhelyéül válassza.

Hamarosan felépülhetett (ha csak nem a Ketel família építtette már korábban) 
az a görög szertartású, jellegzetesen bizánci, kör alakú, kis méretű udvari kápolna, 
melynek építését a szakemberek I. András által valószínűsítik. A rotunda Sárospatak 
legrégebbi feltárt épületmaradványa. A pataki kápolna védőszentje Szent Mihály fő-
angyal volt. Az ő patrónussága is jellemzően Bizáncra vall. Joggal állíthatjuk, hogy a 
pataki rotundában is évszázadokon át Aranyszájú Szent János liturgiáját végezték. A 
rotundán kívüli, az I. András idejében már valószínűsíthető parókiális templomról 
semmi biztosat nem tudunk, de Sárospataknak az I. Andrásra visszavezetett privilégi-
uma mindenképpen feltételez egy nagyobb méretű Szent Miklós-templomot az Ár-
pád-korból. Árulkodóak az 1350-ben épült új templom falából, és a ferences kolostor 
falából előkerült – XIII. századinak mondott – ún. kőbordák is.

– Az Imre királyunk által 1201-ben kiadott kiváltságlevél az első fennmaradt írott 
emlék, amely a pataki hívekről és az egyházközség templomáról tudósít. A kiváltság-
levél 40 évvel megelőzi a korai városi privilégiumokat, és annyira előnyös az itt élő 
görög szertartásúak számára, és az Anasztázia királynővel ideérkezett kijeviek számára, 
hogy hosszú időre – feltehetően a XIV. század közepéig – szilárd jogalapot biztosí-
tott erőszakos latinizálásukkal szemben. A pataki egyházközség egészének rítusára is 
következtethetünk a kiváltságlevélből. A privilégium „Patak vendégeinek, akik Szent 
Miklós egyházához tartoznak” lett kiállítva. Az 1092-es szabolcsi zsinatot sem véletle-
nül tartották városunk közelében, melynek döntései a görög szertartású keresztényeket 
támogatták korábbi hagyományaikban. Úgymint nagyböjt kezdő napja, a kolostorok 
megyéspüspökök alá rendelése (Róma helyett) és a papi nősülés vonatkozásában. De 
vízkereszt ünnepének neve és a vízszentelés hagyománya – az egész középkoron át, sőt 
a görög rítusban napjainkig – is a görög szokások meglétét igazolja. Nehéz az Árpád-
kori monostorokat biztosan kötni egy-egy szerzetesrendhez, mert nagyon sok monos-
tornak nincs meg a hiteles alapító okirata. Ilyen eltűnt oklevél a mai Sátoraljaújhely 
területén létezett, Szirmay által említett 1221-es toronyai un. ágostonos adománylevél, 
amelyiknek nyoma veszett. Nem hiszem, hogy tévednék, ha azt mondom, hogy a gö-
rög múltról árulkodó tartalma miatt. Ugyancsak elgondolkoztató annak a sárospataki 
klarissza kolostornak az ugyancsak 1221-ben való előkerülése, amely más források és a 
körülmények figyelembevételével ekkor még nem lehetett a klarisszáké. Aligha lehetett 
másé, mint a bazilisszáké. Dávid Katalin az 1974-ben megjelent Az Árpád-házi Csanád 
vármegye művészeti topográfiája című tanulmányában az ismeretlen alapítású monos-
torokkal kapcsolatban ugyancsak erre a következtetésre jutott: „Feltételezhetjük, hogy 
ezek szerzetesrendje azért ismeretlen, mert bazilita irányítás alatt állottak”.

– Konstantinápoly 1204-es latinizálása után a pápa egy ideig még támogatta a bazilita 
monostorokat. (Valószínűleg az Imre király által kért latin apátokat és prépostokat ál-
lított az élükre, illetve a bazilisszákat az inkvizíciós rendekre, előbb a domonkosokra, 
1330-tól pedig a ferencesekre bízhatta.) Az ellenséges szembefordulás akkor követke-
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zett be, miután a bolgár és szerb kolostorok 1219-ben elszakadtak Rómától. A Szent-
szék ekkortól a magyar bazilita kolostorokkal szemben is bizalmatlan lesz. 1220-ban a 
veszprémvölgyi bazillissza, 1221-ben pedig a visegrádi bazilita monostor latinizálására 
kiadott rendelkezésről értesülünk. (Patak és Toronya = Újhely monostora is 1221-ben 
kerül elő az ismeretlenségből először.) Szerencsére a trón várományosa, IV. Béla ekkor 
köt házasságot Laszkarisz Mária görög hercegnővel, akinek (és nyilván másoknak is) a 
kedvéért további királyi támogatást élveznek a magyarországi görög rítusú kolostorok. 
Visegrád pl. csak 1252–1260 között lehet a cisztereké. Másutt, ahol a görög rítus nem 
volt szórvány helyzetben, hanem jelentős tömbökben továbbélt – az ortodox államok-
kal szomszédos területeken –, ott pedig sokkal később szűntek meg a magyar bazilita 
monostorok. Így Szávaszentdemeteren (1344), Tihanyban (1350 körül) és valószínűleg 
Sátoraljaújhelyben (1312–1364 között) és Sárospatakon (1385–1391 között) is.

– Károly Róbert Aba Amadé nádor halála után a kassai szászok pártjára állt. Ezzel 
nyíltan szakított és szembefordult a nagy hatalmú Aba família nagyobbik részével. 
A rozgonyi csatában, 1312-ben szerencsés győzelmet aratott fölöttük. Ezután takti-
kusan, egyenként ütközött meg a görög szertartási hagyományú kabar területek tar-
tományuraival, akik összefogás hiányában „felszalámizva” sorra elbuktak. A magyar 
görög szertartásúak ezek után nemesség nélkül maradtak. Nagy Lajost követően a 
Koriatovics Tódor litván herceggel 1396-ban betelepülő rutének (Györffy szerint 
1320–1330-tól megindult a rutén betelepülés) biztosították vidékünkön ezután azt 
a megtartó tömeget, melynek árnyékában az elnyomott magyar görög szertartású-
ak maradéka megőrizhette szertartásának folytonosságát Sátoraljaújhelyen és annak 
környékén, így Sárospatakon is. Sárospataknak az Árpád-korban Északkelet-Magyar-
országon kivívott és betöltött vezető szerepe az Anjouk alatt végleg elveszett. (A régió 
vezető városa Sárospatak helyett Diósgyőr lett. Ugyanúgy, mint Hevesben, ahol Patak 
helyett Eger vette át a vezető szerepet már egy századdal korábban.) Vele együtt fakul-
tak meg a magyar görög szertartás történetének fényes lapjai is.

– Zsindely István dr. sárospataki jogakadémiai tanár összegző sorait szabad legyen 
idéznem a Sárospatak vendégeinek privilégiumáról szóló értékes tanulmányából:  „...
Sárospatak egész történeti helyzeténél, jogi állásánál fogva arra volt hivatva, hogy egy 
nagyobb tartomány központjául szolgáljon, hogy e szerepet később nem tölthette be, 
megváltozott politikai viszonyainak tulajdonítható.” Sajnos ez a változás együtt járt a 
görög szertartás fokozatos háttérbe szorításával és elnyomásával egész Magyarországon.

Hogyan fogadta ezeket a könyv lektora?
– Köszönettel tartozom Kovács Bélának, a Heves Megyei Levéltár nyugalmazott 

igazgatójának (Az egri egyházmegye története 1596-ig Eger. 1987. mű írójának), hogy 
felkérésemre elvállalta e könyv – második kiadás előtti – lektorálását. Ugyanakkor 
hálát adok az Istennek, hogy személyében olyan középkoros régész-levéltárosra akad-
tam, aki éppen az egyik kabar szálláshelyen, az általam is kutatott Mátraalján szemé-
lyesen végzett ásatásokat, és aki már nagyvonalúan – az emberi kicsinyes hiúságokon 
túlnézve – mindent az örökkévalóság látószögéből szemlélt és értékelt.

– Halála előtt bő egy évvel kértem fel könyvem lektorálására, amit ő – a köztisztelet-
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ben álló tudós emberi nagyságára jellemzően – számomra meglepő természetességgel 
azonnal elvállalt, és a jelentős erőfeszítést kívánó munkát alázattal végezte, és mond-
hatni be is fejezte. Hálás vagyok neki a rengeteg információért, a témához kapcsolódó 
legmodernebb irodalomra való figyelemfelhívásért. Jó pedagógusként először kemé-
nyen bírált. Munkája eredményét olvashatta is, hiszen a rotundákról írt új fejezetet, és 
a betoldások zömét tartalmazó gépelt szöveget már halála (2009. augusztus 26.) előtt 
három hónappal megküldtem neki. Nyárvégi találkozásunkkor, halála előtt egy hó-
nappal, amikor a korábban megküldött bírálatait átbeszéltük (az általam megküldött 
betoldásokat már átolvasta), viszont szinte csupa jót mondott: rendben van, jó, belefér. 
Végül megjegyezte: Jó könyv lesz! Végre tisztességesen meg kell írni a görögszertartású 
magyarok történetét. Sajnálom, hogy az átdolgozott könyv végleges kéziratát már nem 
olvashatta, és váratlan halála miatt nem végezhette el rajta az utolsó simításokat.

A könyvben természetesen sokat idézem Kovács Béla tanulmányait, de azt is feltün-
tetem, ha valamiben eltér a véleményünk. A magyar egyházszervezet kialakulásáról 
szóló fejezetet az ő javaslatára – az ismétlések elkerülése végett – a Ketel népe fejezet 
utánra előrehoztam. A magyar görög szertartásúak agóniája című fejezetről úgy véle-
kedett, hogy az „csak részben igaz. Mert éppen ebben az időszakban tetőzött az a XIII. 
század második felében már megkezdődött folyamat, amelynek során számottevő ke-
leti szertartású népesség (román, rutén, ukrán, kisorosz, rác) települt be az országba”. 
Megjegyzem, hogy ezek már nem magyar görög szertartásúak voltak, hanem görög 
rítusú nemzetiségek; bár idők folyamán fokozatosan elmagyarosodtak. Az egyházi 
tizedről az volt a véleménye, hogy azt Magyarországon a keleti és nyugati szertartá-
súaknak egyaránt meg kellett fizetniük. Persze gondolataimat, melyekben a tized kö-
rüli ellentmondásokat tárgyalom a Szent István-kori dokumentumok kapcsán, még 
nem olvashatta! A XIV. század második felétől pedig már nem lektorálta a leírtakat, 
mert pusztán feltételezésnek tartotta. A Géza fejedelem korában kiépült görög rítusú 
egyházszervezetről vázoltakat is Kovács Béla halála után vetettem papírra.

Milyen további kutatási tervei vannak?
– Egyelőre várom a könyvem kapcsán megfogalmazódó reakciókat. Később talán 

azt is érdemes lenne kutatni, vajon hány mai templomapszisban rejtőzik egykori ke-
rek templom…
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AZOK AZ ÖTVENES ÉVEK...

Sasvári István

Vasgyári „hangulatjelentés”
„ITT VAN MÁJUS ELSEJE!”

Pityuci minden évben nagyon várta már május 1-ét. Itt, a diósgyőri Vasgyárban, az 
évnek ez a napja maga volt a gyönyörűség egy olyan gyerek számára, mint amilyen ő 
volt. Erre a napra valóban érdemes volt várni és sóvárogni utána akár egy teljes évig is.

Pityuka meglehetősen kicsi, és pici kora óta álmodozó tipusú gyerek volt, ma az 
okos neveléspszichológusok talán koravénnek mondanák, aki nővérétől, Anikótól 
megtanult olvasni már jóval az iskolába járás előtt. Mi több, ezt a tudását buzgón 
használta is. Fehérbőrű, szőke, sovány és nehezen barátkozó gyerek volt, aki mind-
ezek ellenére azért a Vasgyárban sokat csavargott, mászkált, nézegetett-hallgatózott 
mindenfelé. Ez a kifejezés, hogy a „vasgyárban”, távolról sem jelentett mondjuk vala-
miféle téblábolást, teszem azt valamelyik gyár udvarán belül, netán a termelőmunka 
szent szinterein, ahogy akkor mondták: a „munka frontján” történő tartózkodást, 
ténfergést. Egyszerűen ez az itteni szóhasználat szerint magán a kolonializált gyár-
telepen tartózkodást közölte mindenkivel: magától értetődően itt ezt így mondta a 
helyi nyelv. Mint ahogyan, ha azt mondták az emberek: „megyünk Miskóócra”, az 
sem jelentette azt, hogy a „fölszabadulás” utáni időben valaki ki akar szaladni önmaga 
lakóhelyéről, amit akkor a hivatalasok egynémelyike már Nagymiskolcnak nevezett. 
Ez utóbbi egyszerűen annyit jelentett: fölülünk a sárga, nyitott peronos villamosra, és 
benyikorgunk-csikorgunk vele, keresztül a „glósz-kitérőn” a történelmi Miskolc bel-
városába valamiért. Valamit vásárolni, vagy valamit elintézni, mert igazán az ilyesmit 
csak persze Miskóócon lehet.

A „glósz-kitérő” kifejezés a villamos egyvágányos korszakából maradt meg az itteni 
köznyelvben. Helye a mostani Győri kapu–Gyula utca környékére tippelhető, ahol 
a közlekedő kocsik mindig türelmesen bevárták a másik irányból menetrendszerűen 
érkező járatot, és ott szabályszerűen el tudták egymást mellőzni. A Városház térig szá-
mítva még egy kitérő funkcionált, ez utóbbi a mai Szent Anna téren volt.

Szóval május elseje az évnek legvártabb és legszebb napja volt Pityuci számára, bizo-
nyos értelemben még a Jézuska megérkezésének áhítatos téli napjától is vonzóbb, de 
attól mindenképp kevésbé magányos.

Hiszen május elsején mindenki olyan vidám, kedves és nevetős. Mindenesetre gyer-
meki-kisfiúi gondolkodó lelkének izgalmi középpontjában – és nem szeretet közép-
pontjában – nagyon ott állt ez a május elseje, mint a csodálatos, vágyott és ragyo-
gó nap, az év fénypontja. Mert akkor várakozásai és emlékei szerint valóságosan és 
mindég sütött is az égen a Nap, legalábbis úgy déli egy óráig biztosan, és rengeteg 
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ember tolongott-kavargott az utcákon, amit nagyon jó volt egy kisgyereknek megélni. 
Valahogyan úgy érezte ez a kisfiú: ő is a középpontjában áll egy fontosan megélendő 
dolognak, egy nagy-nagy és fontos ünnepnek, egy „eseménynek”, ami lám-lám, min-
dig milyen szép is. Ugye díszesre föl volt zászlózva minden épület, a szegényes és még 
a háború belövéseitől és bombázásától is sértett épületek garmadája, szép piros-fehér- 
zöld, de főleg gyönyörű piros zászlókkal. Még a romosra lebombázott bejáratú kato-
likus, és a szép, érintetlen református templomok magasan nyiló toronyablakaiban is 
nemzetiszínű zászlók lengedeztek.

Nem lehet a véletlen műve, hogy ezen a napon a felnőtteknek nem kellett menniük 
dolgozni a gyárba, a nagyobbaknak nem kellett menniük iskolába. Sőt. Volt két-há-
rom olyan szuperboldog év, talán az 52-53-54-es, amikor ünnep volt még a május else-
je másnapja is. Akkor tehát május másodikán is ünnep volt. Úgy mint Karácsonykor, 
amikor „jön a Jézuska”, vagy Húsvétkor, ekkor viszont a „nyuszi” jött.

Ezen a napon, ezeken a napokon ún. pavilonok, tulajdonképpen ócska, katonai 
sátrakba kitelepített üzletek voltak fölállítva mindenhová. Akkor itt úgy is mondták: 
a „konzum” kint állt, szerte a gyári kolónia utcáin. A teniszpálya környékén, a Stadion 
körül, de különösen a Szabadság-kertben. Egészében véve ilyenkor mindenhol „min-
den” volt, azaz „mindent” lehetett kapni, ami a kolonializált proletár és kevésbé pro-
letár elmékben vágyként fölmerült, néha még – horribile dictu(!) – narancsot is! Ez 
utóbbi volt az emelkedettség, a fennköltség és a mindent überelő „magasabbrendűségi 
állapot” elvitathatatlan bizonyítéka Pityuka lelkében. Persze főleg virslit, finom füstös 
illatú főttkolbászt árultak, tömérdek olcsó savanyúcukrot meg mindenféle vattacuk-
rokat, amik kellően csábítón illatoztak. Meg persze rengeteg silány egyéb édességet 
is árultak nagy tömegben, például ánizsos ízű ún. bocskorszíjat, színes, fapálcikákra 
tűzött, hal- vagy kakas alakú tűzpiros vagy fűzöld színű nyalókát, esetleg amolyan 
mézeskalácsszerű mikroporózus szerkezetű, de „tökédes” kerek, megkeményedett, 
színesített porcukordarabokat, finom krumplicukrot, kristályosan fogtörő- és rontó 
kandiscukrot, szóval minden vackot, abszolúte illat és ízbéli pikantéria híján.

A gyomrok és éhes szemecskék igényein túl természetesen „vesztegettek” similabdát, 
minden mennyiségben és színben, mindenféle sípoló, brekegő eszközöket, papírtrom-
bitákat, olyanokat, mint amiket manapság szilveszter éjjelén árulnak, rengeteg külön-
böző alakú és színű luftballont, kisautókat, kisbabákat, kelepelő szekereket és a legkü-
lönbözőbb, akkori fogalmak szerinti olcsó „búcsúfiát”. Tehát olyanféle mamakeserítő 
izémizét, ami színes, hangos, gyorsan elromlik a gyerek kezébe, de azért mégis nagyon 
kell, vagy kellene a kiskölyköknek. Mindazonáltal azért azt megvenni mégsincs „elég 
pénzünk”, de legalábbis fokozott gyermeki szekatúra szükségeltetik a megvételéhez.

Nagy-nagy kereskedelmi és ünnepi vonzerővel bírt Pityuci számára továbbá az a 
körülmény, hogy Tóni bácsi, az ő édesnagybátyja, mint kereskedő, fehér köpeny-
ben rohangászva tüsténkedett, tevékenykedett egy-egy ilyen pavilon ünnepi közre-
működésre kivezényelt munkatársaként. Buzgón és hevesen kivéve részét a virsli- és 
kolbászfőzés megkülönböztetett gyönyörűségéből, no és a figyelő környezet gyomor-
nedveit irritáló attrakciójából. Mindenesetre Pityu ezt a körülményt is a dolog maga-
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sabbrendűségének bizonyítékaként könyvelte el a maga számára, hogy itt egy fontos 
felnőtt, ráadásul az ő közeli hozzátartozója, lám fehér, hivatalos köpenyben működik 
közre ez emelkedett nap fényének növelésén. Akárha csak kolbászfőzéssel és virsli 
árulással is a „konzumból”, de mindenesetre itt van, tevékeny jelenvalóságának két-
ségbevonhatatlan bizonyítékaként.

Szólnunk kell néhány gondolat erejéig még külön az ún. Szabadság-kertről, mint a 
május elsejei diósgyőr–vasgyári gyönyörök egyik fő helyszínéről. Ez a terület, amely a 
„fölszabadulás” előtt valóban kert lehetett, a mindenkori legnagyobb helyi hatalmas-
ság, a gyárigazgató rezidenciájának tőszomszédságában helyezkedett el, közvetlenül 
mellette a teniszpályákkal. Elmélkedésünk történelmi időszakában a gyárigazgatói 
lakórezidencia már tanácsi bölcsődévé lefokozva kókadozott, vagy avanzsálódva ten-
gette életét – olvasóink közül kinek-kinek ízlése és értékrendje szerint. A reziden-
cia épületének udvari kocsibejáró beállója előtt hatalmas, mindmáig létező szökőkút 
kagylóval. Szumma szummárum: a Szabadság-kert azidőtájt még megőrzött valamit 
abból a sok fából és bokorból, amit a korábbi gyárigazgatók professzionális szakmai 
tudást latba vető kertészei telepítettek. Viszont a játszótérré devalváltatás óhatatlanúl 
vörös, durva kohósalakkal, helyi szóval „troszkával” boríttatta az eredetieg gyönyörű 
ősfás kert közlekedő útjait. Amelyek összekötötték a játszótéri rekvizitumokat – hin-
tákat, körhintákat, libikókákat, csüngő-, és mászóeszközöket – egymással és a később 
idétlenül odaépített szabadtéri színpaddal. A Szabadság-kert még egyfajta spirituális 
központja volt a vasgyári május elsejék minden évben ismétlődő rituáléjának.

Továbblépve a Szabadság-kerthez közeli ún. „szaletlibe” – ami tulajdonképpen egy 
valóban a fák árnyasságától vonzó hűvös sörkert volt – egymás fölé fölrakott sör-
illatú fahordók várakoztak türelmesen, odakészítve őket a délutáni fütyülős hangú 
és a felnőttek számára bizonyára boldogreményű csapraveretésre. Környeztükben, a 
már vagy még biztatóan tiszta, vörös-fehér kockás abroszokkal megterített asztalok 
társaságában. Az utcákon délelőtt ócska katonai hangszórók tölcsérei bömbölték a 
„gyönyörűszép” mozgalmi énekeket. Lehet, még ezeken a hangszórókon mondták be 
a légiriadót korábban, a nem is olyan régen befejeződött II. világháborúban. Min-
denesetre a mostani mozgalmi énekek egy részét még Anyuka is szívesen énekelte 
mosogatás közben. Például azt, hogy: „Itt van május elseje, énekszó és tánc köszöntse, 
zeng és dalol az élet, szállj csak zeneszó, ének, ébresszed a magyar népeeet!” Hát ez 
valami álomszép gyönyörűség.....

Ez olyan fennkölt, amit alig lehet más szavakba belefoglalni, mint az idézetten 
„megzendezésített” hősköltemény, mint danolászandó ének. Vagy ami még ettől is 
több, egy lelkes tenorhang harsogott az „étterem” mögötti térről, a tehát már leírt, 
tölcséralakú és erősen pincehangú hangszórókból, hogy asszongya:

„Zúgva száll, mint a győőzelmi záászló, hősi híred a sok büszke éév. Hosszú harcok 
tüzéében paráázsló, hős utadra dalunk visszanééz. Örökkön győz e had, legendák hőse 
vagy, nagy múltnak emléke tündököl le ráád, kit népünk úgy szeret, nagy hősi hadse-
reg, rajongva így köszönt tééged hazáánk, rajongva így köszönt szóóvjet hazáánk!” Ez 
volt a szovjet Vöröshadsereg örökbecsű lelkesítő indulója.
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Ebben a lelkesítő előkörnyezetben készül Pityucink az aktuális május elsejére, amely 
az idén is nagyon sok nagyszerűséget és nemes szépséget ígér, mint a dolgozó nép hazá-
jában minden, az esztendő szükségképpen gyönyörű és biztatóan ébredő tavaszán. Né-
mileg korlátozza a kisfiúk örömét a szigorú tény, miszerint felvonulni csak a felnőttek, 
és persze zömmel férfiemberek mennek sajna, és persze az iskolások. Igy ő, a négy és 
fél éves kisgyerek, nyilván most még nem. Annak nagyszerűségeiben majd csak évekkel 
később bízvást részesedhet, beleértve a felvonulásra való lelkes beszélgető készülődést, 
valamint a zászlóosztogatás felejthetetlenül szép rítusát. No és persze ami a lényeg: ma-
gának a felvonulásnak az elementáris élményét, annak szemet és lelket gyönyörködtető 
fennköltségét és szívet-lelket megmozgató emelkedettségét. Most azonban a jelenben 
itt a remény, hogy láthatja a felnőtteknek az 1-es kapu előtti örömteli gyülekezését, ez 
máris és mégis boldogsággal tölti el kicsi és ártatlanul tiszta szívét.

Tény, hogy a közelebbi értelembe vett családban két valamit is számító férfiember 
van mindössze: Apuka és Wladimír bácsi. Úgy mondják a „nagyok”, hogy Apuka az 
Ógyárban dolgozik és „pozícióban” van. Legalábbis egyik pártában maradt, tisztes 
nagynénje, Dotka néni mondogatja ezt így némi irgységgel Apáról. Viszont Wladimír 
bácsi, Pityu másik nagynénjének a férje, szintén „aktív dolgozó”, és ő az Újgyárban 
tevékenykedik.

Mindazonáltal összefüggésben áll a május elsejével és mindkét családbéli férfiú sze-
mélyével egy Pityuka számára igen talányos körülmény. Ez pedig azt tartalmazza, hogy 
dacára annak, hogy mindketten „felvonulóképes” férfiak – Pityuci jelentős értetlen-
ségére – nem igazán lelkesedik egyikőjük sem magáért a felvonulásért. Persze külön-
bözőképpen nem. Wladimír bácsi személyéhez Pityuci szemében szervesen hozzátar-
tozik a tény, hogy ő késő esténként a készülékhez közel hajolva, hangolja, csavargatja 
a nyilván német gyártmányú, és Telefunken márkajelzésű rádióját. Amikor többnyire 
nagy recsegések és zúgások közepette a Szabad Európa Rádiót, Amerika Hangját, 
vagy a szárazon tárgyilagos „Itt London”-t hallgatja. (Pam-pam-pam-pammmm! Igy 
jelentkezik Pityuci fülében néha még ma is a BBC londoni szignáljának négy jelleg-
zetes üstdobütése. De mindig úgy, ahogyan Wladimír bácsi – a felesége, Mici néni, 
Pityu nagynénje szavaival „Wladus” – a kereső gombot forgatva a rádió fölé hajolt.)

Szóval Wladus bácsi meg Apuka fölvonulhatnak, bár olyan nagyon nincsenek oda 
a gyönyörűségtől, hogy ezt megtehetik, és ezt Pityuci nem igazán érti. Hétágra süt a 
Nap már kora reggel, vidám mozgalmi dalokat üvöltenek a hangszórók az 1-es kapu 
előtti téren. Lelkes és mosolygós elvtársak gyönyörű piros zászlókat osztanak a vidám, 
felvonulásra készülő magyar dolgozóknak. Meg olyan nyélen fogható képeket is, né-
hány bácsinak a fényképével. A fényképeken látható bácsik közül kettőnek hatalmas 
nagy szakálla van. Igazán vonzóak, megnyugtatóak és komolyak. Ők Marx bácsi és 
Engels bácsi, biztos vannak nekik is kisunokáik. Aztán osztogatnak képet egy kopasz 
bácsiról, akinek annak ellenére, hogy kopasz, van bajúsza is meg szakálla is. Igaz, elég 
hegyes, kicsi a szakálla. Őt, azt mondják a felnőttek, Lenin bácsinak hívják. A legtöbb 
képet pedig egy olyan bácsiról osztják ki, akit – így mondják a nagyok – a legjobban 
szeretünk. Igaz, ez a bácsi teljesen kopasz, és sem bajúsza, sem szakálla nincsen, de 
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mégis: nagyon vidáman mosolyog. Egy kicsit félne is tőle Pityu, ha találkozna vele, 
mert a kopasz bácsiktól mindég félni szokott valamiért. De a nagyok azt mondják, ez 
Rákosi bácsi, és nagyon jó ember. Ő a mi Édesapánk, így hát nem szabad tőle félni.

Na és végül a legeslegtöbb képet egy dús hajú és vastag bajszú bácsiról adják, aki va-
lóban nagyon-nagyon szimpatikus Pityucinak. Szép bácsi! Jóképű. Valahogy Nagyapára 
hasonlít, aki már elég öreg, és nem jöhet felvonulni, bár az is igaz, nem nagyon akar. Pe-
dig milyen jó itt, milyen sok itt a mosolygós és vidám ember, igazán jól érezhetné magát 
közöttük Nagyapa is. El is felejtettem mondani, ezt a szép, vastag bajszú bácsit Sztalin 
bácsinak hívják, így mondják a felnőttek, és lám milyen sok jót és szépet mondanak 
róla. Ő valóban nagyon jó ember, mert persze ezek a bácsik mind nagyon jók és okosak, 
azonban közülük is teljesen nyilvánvalóan a legjobb ember ez a Sztalin bácsi! Látszik az 
arcvonásain, milyen kedves, milyen szelíd, milyen okos. Ő a mi Apánk. Mindazonáltal 
ez a multifunkcionális apaság némi töprengésre készteti Pityucinkat. Mert ugye van 
Apuka, van Kisapa – ez Wladimir bácsi – aztán van Rákosi bácsi, aki az édesapánk, aztán 
ez a kedves-aranyos-jóságos Sztalin bácsi, aki szintén az Apánk... Kicsit soknak tűnik az 
ő ártatlan gyermeki lelkének is a több Apa, de a felnőttek csak biztosan tudják, hogy is 
van ez? Ha Sztalin bácsi is az apánk, akkor valahogyan az is bizonyosan igaz lehet.

És még sok szép kép van itten olyan bácsikról és nénikről, akiknek a fényképét biz-
tosan nagyon jó lehet a felvonuláskor magasba tartani. Akikre ma ezek közül még vén 
fejjel is emlékszik az egykori Pityuci, az a Klement Gotwald bácsi, Boleslaw Bierut 
bácsi, Gheorge Gheorgiu Dej bácsi. Mind-mind nagyon jó és barátságos bácsik vol-
tak, öröm volt, akár még csak a magasra emelt képeik nyelét is megérinteni. Jaj de 
szépek is voltak azok a régi május elsejék, jaj de gyönyörűek voltak akár csak azok az 
órák és azok a percek is, amikor a felnőttek arra a gyönyörűszép fölvonulásra épp csak 
készülödtek. Nem is lehet aztat sohase elfelejteni. Mer’ hogy a fölvonulás kezdete volt 
a legszebb, ahogy elindultak. Néptáncos nagylányok. Gyönyörű matyó és egyéb nép-
viseletbe öltözve, papucsban táncoltak az elején. És a fejük tetején volt egy zöld üveg, 
majdnem telve vízzel, oszt’ úgy táncolva-énekelve mentek az egész menet legelején. 
Akárhogy ugráltak, akárhogy táncoltak, az üveg sehogyse esett le a fejükről. Vagy 
lehet, hogy néha egyikőjüknek másikuknak esetleg leesett, de ilyen galibát Pityuci 
sosem látott. Csak azt: a nagylányok mosolyogva táncolnak, énekelnek, előttük ma-
sírozik hegedűkkel, nagybőgőkkel meg mindenféle hangszerekkel egy mosolygós bá-
csikból álló cigányzenekar, és az üvegek ott állnak a nagylányok fején, mintha csirizzel 
oda lennének ragasztva a hajukhoz, a fejükhöz. Igaz, még az üvegek és a lányok haja 
között volt egy amolyan kispárnaszerű üvegalátét, de attól még nagyobb kellett volna 
hogy legyen a veszélye annak, hogy az üvegek majd leesnek a lányok fejéről. De azok 
nem estek le sehogyan sem.

A nagylányok után indultak a Diósgyőri Vasas sportolói, oda vezetett Csepel teher-
autók platóin. Izmos birkozók dobálták egymást a platóra helyezett birkózószőnye-
gen, boxolók hevesen mímelték az ütésváltásos küzdelmet. Tornászok megfelelő tor-
naöltözetben magasra tartottak egy széles táblát, amire az volt írva: Munkára Harcra 
Kész! És alá rövidítve: MHK MOZGALOM!
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Ezután következtek a teniszezők, vajsárga meg fehér melegítőkben, felső testük előtt 
keresztbe tartott ütőikkel, ahogy akkor mondták: rakettekkel vonultak komolyan, 
büszkén. Kosárlabdázók, futballisták, kézisek vörös és kék melegítőkben vonultak a 
Csepelek után, szép, szabályos rendben. Igy indult a fölvonulás. A gyönyörűségesen 
és fájdalmasan vágyva szép aktus, ami a sok-sok diósgyőr–vasgyári „dolgozót” a tűző 
napon végig-, és begyalogoltatta Miskóócra, közben a szép, régi, sárga villamosok tü-
relmesen leállva pihentek a Baross utcai, meg az újgyőri hűvös remizben, kiiktatva őket 
alapfunkcójukból az örök ide-oda járás-kelésből. A sok-sok fölvonuló bácsinak, a keve-
sebb néninek, a meglehetősen sok diáknak és sportolónak legalább időnként énekelni, 
mosolyogni és vidámnak illett lenni, amely követelménynek e szereplők az attrakció 
elején még valahogyan eleget is tettek – vivén magukkal csatos üvegekben otthon lehű-
tött jó csapvizet, a körmönfontabbak citromos limonádét, esetleg hűvös teát.

Mindenesetre reggel, úgy fél nyolc–nyolc óra körül, elindult a tömeg, ki ilyen, ki 
olyan állapotban, némileg magányosságban hagyva a Vasgyárban kis szereplőnket, 
aki árvának érezte magát ilyenkor, igencsak. Ekkor lépett be csöpp életébe egyik 
fontos vigasza, a fagylalt, népszerű nevén: a fagyi. A hűvös-hideg, inkább vizes, mint 
tejes finomság, ami ekkoron három formában állott a dolgozó nép egyszerű gyer-
mekeinek rendelkezésére. Úgy, mint 50 filléres, 1 forintos és 2 forintos realizációban, 
(majd úgy mondtam: „kiszerelésben”). Fagylaltot ugye a cukrászdában „mérnek”, 
amely „műintézményből” két darab bizonyította létével ékesen az egyszerű, hideg 
édesség után áhítózó állampolgárok igényének kielégítése iránti készségét. Ez a két 
cukrászda a Béke, és a Sír volt akkortájt. A Béke volt a nagyobb, közvetlenűl a Ven-
dégház tőszomszédságában, közel a teniszpályákhoz, a szaletlihez, és a már részlete-
sebben bemutatott Szabadság-kerthez. A Sír, az egy kisebb üzlet volt, de egyesek sze-
rint ott finomabb fagylaltot adtak. Helye a Marx Károly utcára allokálható a mában, 
nagyjából szemben a ma is létező Bartók Béla Művelődési Házzal, amit akkoriban 
még persze nem így neveztek. 

Elmentek hát a felvonulók Miskóócra, ahogyan mondták: a Népkertbe, ahol rá-
juk a mintegy két és fél órás, tűző napon történő gyaloglást követően a gyönyörök 
csúcsa várt, amiben ugye ilyen kisgyereknek még nem lehet része. A dísztribün előtt 
kellett elvonulniuk, integetve és mosolyogva az azon álldigáló vezető elvtársaknak, 
miközben az ottani hangszóróból majd hangosan és lelkesítően hallatszik a kedves 
és felejthetetlenül szép szöveg, hogy: „Szeretettel köszöntjük a hős diósgyőrvasgyári 
munkások felvonuló képviselőit, a szocialista munkaverseny hőseit! Közöttük is a 
május 1-jei versenyfelajánlás kiváló dolgozóját, Krampancsák Benjámin elvtársunkat, 
a Martin-acélmű acélgyártóját, aki termelési tervét 136,4%-ban teljesítette!!! Éljen a 
hős diósgyőri munkásság és Pártunk örök és megbonthatatlan barátsága! Éljeeeeen!” 
– hangzik a válaszüvöltés. De mindezeket a gyönyörű és örökbecsű szavakat Pityuci 
csak a felnőttek élményhű elbeszéléseiből, valamint önmaga későbbi felvonulásél-
ményeiből tudja valahogyan extrapolálni ma már, és nem az akkori jelenben szemé-
lyesen megélt gyönyörűséges kalandként. Neki, mint ötvenes évekbeli kisgyereknek, 
egyelőre nincs még részesedése az ilyenféle örökbecsű csodákból. Ezért azután na-
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gyon elhagyatottnak és nagyon fájdalommal telítettnek érzi a kis szívét. Egyelőre 
szomorúan és magába roskadtan ballag a teniszpálya közeli Béke cukrászdába, ahol 
egy 1 forintos fagylaltot vesz: egy gombóc csokoládét és egy gombóc vaníliát. És azon 
töpreng, hogy most aztán hova menjen? Megnézze-e mit adnak az itt az orra előtt álló 
moziban, vagy menjen vissza a Szabadság-kertbe egy jó nagyot hintázni a hajóhintán? 
Végül rövid töprengés után inkább a mozi mellett dönt, mert a fagyievés utáni hintá-
zással már a múltkor is nagyon rosszul járt. Ugyanis egy korábbi alkalommal csúnyán 
fölkavarodott Pityuci gyomra, és a teljes fagyiállomány, amit megevett-elnyalogatott, 
a hajóhinta padlóján landolt, valamilyen rejtélyes folyamat révén. Igy hát a mozi 
maradt választása tárgya, az egykori étteremnek nevezett hatalmas, sötét, és meglehe-
tősen hűvös hodályban, amit egyes „nem idevalósiak” „Lovardá”-nak is neveztek. De 
Pityu tudta, hogy ez a nagy épület nem igazán volt soha lovarda, hacsak valamelyik 
háború alatt nem tévedtek oda lovak.

A mozi homlokzatán óriási transzparensen Latabár Kálmán, ahogyan akkor mond-
ták „a Latyi” nagy csontos orra nézett le rá, valahogyan már eleve ellenállhatatlan 
röhögésre késztetve kis hősünket. „Civil a pályán” volt kiirva, a kép alá. Rendezte: 
Keleti Márton Kossuth-díjas, stb., stb. Na, ez jó film, ezt megnézem, mert nem is áll-
nak jegyér’ sokan – regisztrálta magában e kényelmes helyzetet Pityuci. És cselekedett 
úgy, ahogyan eltervezte, leperkálta a pénztárban az 1 forint 30 fillért, kezébe kapta a 
jegyet, és bevonult a sötét, hűvös és némiképpen az ürességtől kongó nézőtérre. Már a 
Híradó ment, ami őt nem különösebben érdekelte, de azért a jegyszedő néni egy lapos 
elemlámpával a kezében a helyére kísérte a komoly kisfiút. És annak rendje-módja 
szerint végigülte – hatalmasakat kuncogva – a magyar filmvígjátékot. Egészében véve 
Pityuci szeretett nevetni, tehát szerette az ilyen „nevetős” filmeket. Meg még a háborús 
filmeket is szerette, amik legtöbbször szovjet filmek voltak. Olyanok, mint Támadás 
hat huszönötkor, Megvédjük Caricint!, Csapájev, Zója Koszmogyemjánszkája vagy 
Timur és csapata. Ezek voltak a számára a jó filmek, amikben a hős szovjet katonák 
és az aljas német fasiszták harcoltak egymással. Ezeknek a filmeknek Pityucika akkori 
látásmódja szerint volt értelmük. Nem úgy, mint azoknak a szerelmes filmeknek, ami-
ket Pityu nővére, Anikó szeretett nézni, „Zsán Máré”, de főleg „Zsérard Filip” miatt, 
akik szerinte, mármint Anikó szerint, olyan helyesek voltak azokban a filmekben.

Amikor a moziból kijött az utcára, ott úgyszólván minden kihalt és elnéptelene-
dett volt. A felvonulás céljából Miskóócra eltávozott hatalmas vasgyári tömeg még 
nem érkezett vissza, annál is inkább nem, mert ilyenkor nem jártak a villamosok. 
Úgyhogy a felvonulók nagy részének eltikkadtan, kiapadtan, de lankadatlan buzga-
lommal legalább a „Szentannáig” visszafelé is gyalog kellett jönniük... Szóval, kihalt 
és néptelen volt a „Vasgyár”, legtöbbször ekkorra már a Nap sem sütött, amolyan 
koranyári-koradélutáni borulat felhői fodrozták a kék égboltot, s kissé a szellő fuval-
latai is fújdogálni kezdtek.

Elkezdte mutatni magát lassan az elmúló öröm halk keserűsége…
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•  EGYHÁZ ÉS MŰVÉSZET  •

Cs. Varga István

„…káromkodásból katedrálist?”
SZAKRUM ÉS PROFÁNUM MEZSGYÉJÉN

Nagy László

KI VISZI ÁT A SZERELMET

Létem ha végleg lemerűlt
ki imád tücsök-hegedűt?
Lángot ki lehel deres ágra?
Ki feszül föl a szivárványra?
Lágy hantu mezővé a szikla-
csípőket ki öleli sírva?
Ki becéz falban megeredt
hajakat, verőereket?
S dúl hiteknek kicsoda állít
káromkodásból katedrálist?
Létem ha végleg lemerűlt,
ki rettenti a keselyűt!
S ki viszi át fogában tartva
a Szerelmet a túlsó partra!

A szavakkal fogalmazott művészet legkreatívabb formája a költészet: minden 
másnál jobban feltárja a szavak mámorítóan kreatív és szuggesztív erejét. A görög 
poiészisz igei alakja Homérosznál anyagi, szellemi javakat létrehívó, alkotó cselek-
vést jelent. A költő igazi cselekvése a szó. A költő-teurgosz a szellemi látást és hallást 
harmonizálja, kiegyensúlyozza az apollói (látás) és a dionüszoszi (hallás) princípi-
umot. A szellemi alkotásban társa a Teremtőnek: „Midőn teremt új dolgokat, A 
semmiből világokat” (Csokonai).

Nagy László Ki viszi át a Szerelmet c. emblematikus versét a „Műveld a csodát, 
ne magyarázd…” és az „Oh, értsd meg a szót…” jegyében elemzem. Vasy Géza sze-
rint szinte az egész vers szállóigévé vált a hatvanas-hetvenes években. A szakrum és 
profánum mezsgyéjén elhelyezkedő, ars poetica érvényű miniatűr remekművet számos 
bibliai inspiráció, sugallat hatja át. Szent Pál szerint a költők Isten titkának tudói. (Ba-
bits Jónása: „ki titkaidat tudtam”.) Ozeás szava Nagy Lászlóra is érvé-nyes: „Eljegyez-
lek magamnak örökre, eljegyezlek igazsággal, törvénnyel, jósággal és szeretettel…”
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Spirituális szempontú és célzatú értelmezé-
sünk a litterális olvasaton túl is érteni akarja a 
költő üzeneteit. A lélek képezi az ember, a mű-
vészet, a költészet lényegét, de mi csak sejthet-
jük ezeket a titkokat, éppen ezért maradunk 
feladatunknál, a textus szoros olvasatánál: a 
szövegértelmezésnél. A vers szakrális dimen-
ziójának értelmezésekor a terjedelem miatt is 
csupán motívikus reflexiókra szorítkozom.

A vers keletkezéstörténetéről írja a költő: 
„először 1954-ben próbáltam megírni, nem 
sikerült. Csak később, talán három év múl-
va volt olyan, hogy versnek nevezhettem. De 
később ezen is javítottam.” Görömbei And-
rás állapítja meg: „Az érzés és gondolatkör 
tehát sokáig foglalkoztatta Nagy Lászlót. S ez 
egybevág a vers világszemléleti összegző jel-
legével, ars poetica-ars vitae igényével. (…) 
Hosszas alkotásfolyamatra utalnak a megma-
radt verskéziratok is. Egy valószínűleg 1962 
végéről származó füzetben még csak szilánkjait találjuk a végleges változatnak, a 
nyilvánosság elé pedig csak 1964-ben tárta Nagy László”.

A vers szerkezetére tudatos megkomponáltság, felépítettségére mellérendelő ta-
goltság, drámai szaggatottság jellemző. A befejezés egybefogja, egységes egésszé teszi 
a művet. Tudjuk: „Egy gondolat ereje nem az, amit mond, hanem amit ad.” (Né-
meth László).

„Létem ha végleg lemerűlt –” A fizikai és a költői lét megszűnésének veszélye 
feltételes értékpusztulásról, végzetes veszteségről szól. Az elnémulás előtt a költő az 
emberi létezésnek értelmet adó értékekre kérdez rá, a korszakjellemző félelmeket 
egyetemessé tágítja.

A befogadót az elégikus hangulatú nyitány drámaian érinti. Nagy László illúziótla-
nul vall a költősorsról, küldetésről, hivatásról, emberi küldetésről. Humánumféltése 
főképpen etikai kérdéseket vet fel: a költő halála, elnémulása után ki lesz az őrlám-
pás, a bajbajutottak,  eltévelyedtek számára az irányjelölő.

Nem az Ady-féle Magyar Pimodán létfelejtő vesztőhelyéről és pillanatáról van itt 
szó. Inkább az Epilógust író Aranyt asszociálhatjuk: „Az életet már megjártam…” és 
a Letészem a lantot. Nyugodjék. / Tőlem ne várjon senki dalt”. A „Hová lettél, hová 
levél / Oh lelkem ifjusága!” felkiáltás is ide vonható. Tóth Árpád is megfogalmazta a 
rá oly jellemző, „Isten törött csellója, hallgatok” létállapotot. A lírai alapszituáció fő 
kérdése rokon a Peer Gyntével: „Végső keresztút! Látod-e Peer? / Ott majd kiderül, 
ki vesztes, ki nyer?” „ki imád tücsök-hegedűt?” – A versbeli többszörös síkváltás a 
metaforák feszült vibrációját fokozza. A kép és a kép sugallta jelentés érzéki köl-
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csönhatása átsugárzik a konkrét tárgyiasságon. Csak a költő képes teljes jelentősé-
gében felfogni, tudatosítani a parányi tücsökhegedűről elszálló dallam jelentőségét. 
A magyar és világirodalomban is gazdag, bensőséges és messze hangzó az életöröm, 
életigenlés dallamát magasba emelő tücsökzene.

„Lángot ki lehel deres ágra?” A szépség, a fenséges esztétikai minőség két, ellentétes 
terrénuma a láng és a deres ág képzete. A két képet a lehel ige köti össze, változtatja 
önmagán túlmutató komplex képpé. A lehelet a lírai igézésből, varázsló ráolvasásból 
felcsapó, hatni, változtatni akarás lángjává fokozódik. Az áttetsző, fagyosan szikrá-
zó ág képében ragyog a megdermedt világ. Ki fogja feloldani a jégbe, hóba, dérbe 
fagyott életet, az ember szorongását, félelmét, mint a nap sugarai tavasszal a téli 
tetszhalálba merült életet?

A költő mítoszi vitalitással, szakrális szépséggel mozgósít természetfölötti és má-
gikus erőket. Mítoszi vonatkozású asszociáció a prométheuszi tűz életadó, otthont 
teremtő, hódító lángja: az emberek számára szenvedések árán megszerzett ajándék 
előrevetíti a jótevő titán iszonyú szenvedésére való utalást. A kérdés lényege a költő 
ősi funkciójára utal, amikor a dalnok testet-lelket erősített, szavával gyógyított, 
élni segített.

„Ki feszül föl a szivárványra?” Versben a valóság főképpen jelképekben és képmás-
okban jut el tudatunkba. Az ősi szimbólumok szakrális dimenzióban őrzik régmúlt 
korok üzeneteit, az idealitás maradékát. A bibliai vonatkozású képek jelképként 
szolgálhatnak azoknak, akik szellemi-lelki indíttatásból keresik Istent. Ezen az úton 
haladva meglelhetjük a gondolkodás – Gárdonyi titkos írásba rejtett – aranyalmafá-
ját is, amelynek neve: analógia.

A „feszül föl…” a Megváltó szenvedését idézi elénk. Pilinszky szerint a szenve-
dés „átvérzi” a történelem szövetét, hozzátartozik az emberi méltósághoz (dignitas 
humana). A fölfeszülés képzete ellentétes esztétikai minőségeket kapcsol egybe. A 
szivárvány számos Nagy László versben előfordul: Tűz-szivárvány, Havon delelő szi-
várvány stb. A szivárvány jelentésköre a bibliai vízözön/özönvízre mutat vissza. Ben-
ne van az Isten és ember között helyre állt harmónia, békesség, de a szépségszomjas, 
okos előrelátásból, áldozatvállalásból is táplálkozó modern drámai életérzés is. Koro-
kon, tragédiákon átível az emberi remény, amely a megismerés és akarat oldaláról is 
a jövőre vonatkozó valóságos törekvés.

Szent Pál a hit és remény összefüggéséről írja: „a hit reményeink szilárd alapja, és 
a nem látott dolgok igazolása” (Zsid 11,1). Hisszük, hogy létezésünk nem ér véget a 
halállal, átjutunk egy másik dimenzióba, ahol a jézusi ígéret örökkévalósága töké-
letesen beteljesül. A költő felidézi a szivárvány szépségét, remény-üzenetét. A képi 
megjelenítés, az üdvösségtörténet égi jele fokozza a sokrétű jelentés poétikus hatását, 
intenzitását. Az égre ívelő szivárványra felfeszülő költő öntestével rajzolja ki az ál-
dozatot vállaló ember, a szépség és szenvedés megváltó keresztjelét. A kereszt Krisz-
tus-jelkép, keresztény jelkép és kultikus tisztelet tárgya, kulcs, melynek segítségével 
nyitja ki az ember Isten misztériuma mélységének kapuját.” (II. János Pál)

„Lágy hantú mezővé a szikla- / csípőket ki öleli sírva?” A lágy hantú mező képe 
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ismerős, vele ellentétes póluson villan a kietlenség, a meddőség, a „szikla-csípők” 
látványa. Az életellenes korvalóság és az élet jogáért, a fogantatásért és megszületésért 
perlő, a kietlenséget termővé újító életcél feszül egymásnak az ellenpontozó szerke-
zetű vers polifóniájában. A konkrét képek kontúrjaikat veszítve halványulnak: az 
empirikus valóság tudati síkba vált át. A vers tér- és időképzete határtalanná, embe-
rileg végtelenné tágul. Az élettelenből élőt alkotó legmagasztosabb aktus: a teremtés 
aktusa, amely a létfolytonosságot biztosítja. Az emberfeletti erőfeszítéssel történő 
lírai igézés csodája: a teremtés.

A kérdés asszociációs köre a végtelenre nyit ablakot. A Lágy hantu mező számunk-
ra a földi haza: Balassinál édes hazám, Kölcseynél „Értünk Kunság mezein / Ért 
kalászt lengettél / Tokaj szőlővesszein Nektárt csepegtettél”, Petőfinél „Kalásszal ékes 
rónaság…”

Tudjuk, József Attilánál „A lét dadog, / csak a törvény a tiszta beszéd”. Belőle fa-
kad költői fohásza: „édes Hazám, fogadj szívedbe, / hadd legyek hűséges fiad!”

Nagy László megalkotta a „megvert mező” fogalmát is, az árvaság totálissá nőtt 
képét: „Árva csikók legelésznek a megvert mezőn, / elzüllött, megrühesedett pega-
zusok.” „Az árva mező” minősítő tételmondatai világítanak rá a kor kisszerűségeire, 
a gondolatok tönkretevőire. A költő elveti az alkut, „mert az alku mindig az ember 
infarktusa, / és a nép és a nemzet infarktusa”. Rákérdez a Vértesi elégiában: „Mit 
csináltok, lélek hentesei?” A lényeget mondja ki a Halottak sétaútján c. versében: 
„Felelősek vagyunk halálunkért”.

A „a szikla- / csípőket ki öleli sírva?” a legrejtettebb költői kép: férfi és nő szerelmi 
beteljesülésének képe. Tudatosítja: bármenyire csodálatos a női szépség, mégis legna-
gyobb érték a virágzó ékes ág, az anyaság: a „szent rútság” vállalása.

„Ki becéz falban megeredt / hajakat, verőereket?” Kérdezzünk rá a verssorra: hol 
erednek meg hajak és verőerek? A kisgyerek koponyáján, testén láthatók az erek, 
megfigyelhető a haj bőrbe nyúló eredője. A beteljesült szerelemről, a szerelemben 
fogant és szeretetben felnövekvő új életről, a gyermekről szólnak ezek a sorok.

Az esztétikai bájos új minősége mérhetetlen érték, a meghitt szelídség, a legin-
kább veszélyeztetett érték: a gyermek. A gyermek arcképének metamorfózisában 
kirajzolódik az édesanya áttűnő képe is. A kép mélyrétegében rejtve van a balladai 
Kőmíves Kelemenné, az áldozatvállalás tragédiáját dalban kifejező ballada, a csontja 
és vére erejével falakat megtartó életáldozat sugallata is. Mindez az új élet csodájá-
nak, az édesanya becéző jóságának, női- édesanyai szépségének képi megfogalma-
zása. A vers érzelmi tetőpontján a még kérdőjellel jelzett ellentétek intenzitásának 
legtelítettebb kérdését kiáltja a világba, hogy akinek füle van, hallja meg, akinek 
szeme van, lássa meg!

„Dúlt hiteknek kicsoda állít / káromkodásból katedrálist?” A vers emocionális 
kulminációs pontja. Nemcsak a hit megőrzéséről van tehát szó, hogy katedrálist 
kell neki állítani. Tudjuk: „az embert a tettek teszik igazzá, nem a hit egymagában. 
(…) a hit is halott tettek nélkül.” (Jak 2,24, 26) A vers egyéni és közösségi sorstükör 
(Bertha Zoltán).
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Az osztályharcot és osztálygyűlöletet hirdető bolsevik hatalom az idők teljességét, 
a földi paradicsom eljövetelét ígérte. 1956 novemberében a szabadság terei bezá-
rultak. A forradalmat rettenetes megtorlás követte. Tragikus mélységű lelkiismereti 
drámáról szól a költő: az ötvenes évekről, 1956 forradalmának véres letiprásáról.

Katedrális magyarul székesegyház: a Mindenség modellje. Az ecclesia catedralis 
püspöki székhez tartozó templom. Az esztétikai szép és a fenséges minőség szakrális 
és monumentális jelképe. A katedrális architektúrai szépsége az emberi alkotó erő 
égre mutató szimbóluma. Látványa a szemlélőben csodálatot, lenyűgözöttséget vált 
ki. A költő tudatosítja: káromkodásból is katedrálist kell építeni. A kérdés mélyén a 
„Mit tehet a költő” polémiája rejlik: kimondva a rettenetet, fel kell oldani, a rútból 
is fenségest kell teremteni.

Káromkodás: durva szóval, kifejezéssel, trágár módon való szitkozódás, Isten, a 
szentek, szentségek nevének hiába vétele, gyalázása. Káromkodás mindaz, ami a tisz-
tesség-tisztaság meggyalázása, örök erkölcsi értékek tagadása, becsmérlése. Szimboli-
kus értelemben a káromkodásból katedrálist azt a keresztény alaptételt is jelentheti, 
mely követendő példának a megtérést, megtisztulást, a „damaszkuszi út” mindenko-
ri lehetőségét állítja elénk.

Az Isten-káromlás legnagyobb vétkét azok követik el, akik gyalázzák Isten népét, 
kételkednek Isten hatalmában, templomát becsmérlik. Az Isten-káromlás a görög-
ben blaszfémia: Istennek, szent személyeknek, tárgyaknak a gyalázása. A Szentlélek 
káromlása olyan fokú megátalkodottságra, gonoszságra vall, amelyre nem lehet bo-
csánat. A káromkodás Istent vagy Isten nevét átkozó, gyalázó, kárhozatos tettekben 
is megnyilvánulhat. A döntés szabad akaratunkra van bízva: „Szabadon bűn és erény 
közt / Választhatni mily nagy eszme. / S tudni mégis, hogy felettünk / Pajzsul áll 
Isten kegyelme.” (Madách)

Analógiaként említem: Csoóri Sándor is káromkodásból katedrálist épít. A „mi lesz 
veled országom, hazám?” kérdésével gyötrődve élte át a „rettenetes időket”, ’56 forra-
dalmának letiprását. Bíró Zoltán a Csoóri Sándor 80. című könyvben írja: „a károm-
kodó és reménykedő költő tollán művek születnek ma is, vagy talán éppen így – ká-
romkodva és reménykedve – tudnak szépen megszületni, ahogy az eddig is történt”.

A profán jelentése: világi, nem vallási; közönséges, vallási értékeket romboló, ke-
gyeletsértő, fel nem szentelt, istentiszteletbe, kultuszba be nem avatott. Profanizál: 
szent dolgot, nemes eszmét méltatlan célra használ. Profanizáció: kegyeletsértés, 
szent ügy megcsúfolása, lejáratása. Szekularizált korunkban intelem lehet, hogy a 
profanizál egyik jelentése héber megfelelőjében: megszentségtelenít.

„Létem ha végleg lemerűlt, ki rettenti a keselyűt!” A tragédiák után is „az Élet 
él és élni akar”. A lírai alapszituáció a kérdőjelet felkiáltójellé változtatva meg-
ismétlődik. Formai szempontból a költői kérdésből felkiáltójeles felszólítás lett. 
A keselyű dögevő, hullarabló madár, az etikai, társadalmi rossz, az esztétikai rút 
jelképe. Szimbóluma annak az emberi magatartásnak, amely a jóság álarcában éli 
ki az embert és közösségtorzító képmutatás aljasságát. Ez az álszentség a jellem-
egyenesség, az önértékre, értékteremtő munkára támaszkodó önérzet teljes ellen-
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téte. Az „önszorgalmú kutyák”, a „labancnak is rosszak” (Illyés) legteljesebb költői 
antropomorfizációja a keselyű képe.

A keselyű konkrétan asszociálja a dögkeselyűt, a kondorkeselyűt és a saskeselyűt, 
szinonimája a sakál, a Sátánnal is cimboráló, az ördögfajzat. A keselyű távoli – a 
Jánosi Zoltán által monografikus igényességgel feltárt – mitológiai dimenzióban je-
lenik meg Prométheusz, aki ellopta a tűzet az égből és minden találmány és kultúra 
forrásaként az embereknek adta. Tettéért Zeusz Pandorát küldte az emberekre, a 
titánt pedig iszonyatosan megbüntette. A Kaukázus sziklájához láncoltatta, és má-
ját saskeselyűvel szaggattatta. A Prométheusz-mondát feldolgozta Hésziodosz, Aisz-
khülosz (drámatrilógiájából csak a Leláncolt Prométheusz maradt fenn), Goethe, 
Shelley és Gide, sőt Beethoven is. Prométheusz a felvilágosodás óta a természeti 
erőkkel szembeszálló emberi értelem szimbóluma, emberfeletti szenvedése pedig a 
megfeszített Krisztus előképe a mysterium passionis értelmében.

A „Ki rettenti a keselyűt!” költői kifejezésben, fogalomképzés és -közlés a „ke-
selyű magatartásban” a farizeusi magatartást tükrözi. A farizeus ma képmutatást, 
képmutatót jelent. Szinonimasora: állhatatlan, megbízhatatlan, megvesztegethető, 
becstelen, lelkiismeretlen, hűtlen, tisztességtelen, jellemtelen, szószegő, rosszlelkű, 
ármányos, áruló, alávaló, tettető, színlelő, alakoskodó, ámító, hamis, hazug, hazu-
dozó. Főnévi változatai: semmirekellő, mihaszna, semmirevaló, állhatatlan, köpö-
nyegforgató, kétkulacsos, megbízhatatlan, áruló, jellemtelen, rókalelkű, eretnek, 
szakadár, pogány lelkű.

„S ki viszi át fogában tartva / a Szerelmet a túlsó partra!” A vers központi gondola-
tát szintézisként a felkiáltójellel záruló kérdés adja. A „túlsó partra” jelentése lokális 
és átvitt értelemben is a révbe érés: a Szerelem átvitele a túlsó partra. A rusztikus kép 
alapértelmezése: valakit, valamit menteni kell a túlsó partra, amint veszély esetén a 
kutya a szájában, fogában tartva viszi biztonságos helyre a kölykét. Ez a kép jól ismert 
a magyar és világirodalomból is. A kölykét szájában tartó kutya látványa gyakori él-
ménye lehetett az iszkázi Nagy Lászlónak. A folyón, tavon átúszó, kölykét magasra 
tartó kutya képe vizuálisan is érzékelteti: amit ment, az a saját életénél is fontosabb.

A Szerelem nagybetűs szimbóluma férfi és nő szerelmét, az élet folytonosságát, 
továbbvitelét jelöli. Nem pusztán a fizikai létről van itt szó, hanem a szellemi je-
lenlétről, az emberi létezésnek értelmet, célt adó lényeg megmentéséről. A túlsó 
partnak erőteljes bibliai vonatkozása van: a csodálatos kenyérszaporítás után Jézus 
megparancsolta tanítványainak, szálljanak csónakba, menjenek át a túlsó partra... 
Németh László Tanújának beköszöntőjében olvashatjuk: „Hajótöröttek vagyunk, 
akik a csillagokat nézzük s a partot keressük, abban a hitben, hogy van part s a csil-
lagok vezetnek.”

Barsi Balázs szakrális dimenzióba helyezi az alapkérdést: sokan átviszik-e a Sze-
relmet a túlsó partra? Magyarul: sokan vagy kevesen vannak-e, akik üdvözülnek? 
Nincs jelentősebb téma, mint az üdvösségünk, de olyan „téma” ez, amelyet csak az 
ért, aki meg is éli. Az ember szentségre születik, létfontosságú életcélja, hogy földi 
zarándokútján átvigye a Szerelmet a beteljesülés túlsó partjára.
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„A szeretet mindent eltűr, mindent elhisz, mindent remél, mindent elvisel. S a 
szeretet nem szűnik meg soha” (1Kor. 13). A hit, remény és szeretet hármasságából 
legnagyobb a szeretet és „a szeretet soha el nem múlik” (1Kor. 13,13). A hit és a re-
mény alapvetően egyéni értékek, a szeretet azonban mindig közösségi viszonyt fejez 
ki. Hinni és remélni egyedül is lehet, a szeretethez legalább két ember kell, kiknek 
kapcsolatában megnyilvánulhat.

Egy imádságos gondolatsor intelemként tudatosítja a szeretet jelentőségét: szeretet 
nélkül a felelősség kíméletlenné tesz. Szeretet nélkül az igazságosság keménnyé tesz. 
Szeretet nélkül a kedvesség képmutatóvá tesz. Szeretet nélkül az okosság kegyetlenné 
tesz. Szeretet nélkül a rend kicsinyessé tesz. Szeretet nélkül a becsületesség kevéllyé 
tesz. Szeretet nélkül a tulajdon kapzsivá tesz. Szeretet nélkül a hit fanatikussá tesz. 
Szeretet nélkül az élet értelmetlen. Ám szeretetben élni: boldogság és öröm! Tegyük 
hozzá: „Isten akarata az, hogy minden ember üdvözüljön, és az igazság ismeretére 
jusson” (Szent Pál: 2Tim 2,4).

A szembetűnően nagybetűs Szerelem tartalmazza mindazt, amit a közösség etikai-
lag jónak, értékesnek, hasznosnak tart. A túlsó part egyén és közösség, magyarság és 
emberiség, szülők és gyerekek szempontjából is lehet a létfolytonosság, a megmara-
dás, a fizikai és lelki megújulás, a célhoz érés, az emberhez méltó élet megteremté-
sének terrénuma. A képi, gondolati sokrétűség mutatja, a költő itt a kimondhatat-
lannal birkózik. A Szerelmet a túlsó partra mentők a fiatalok, a jövő letéteményesei, 
akik a jelen és jövő között a természetes folytonosságot képeznek. A túlsó partra, a 
múltból a jövőbe a jelenen át vezet az út. De tudnunk kell, Einstein is azt vallotta: a 
mostot nem lehet fizikailag megfoghatóvá tenni. A vant nem lehet körzővel kimérni, 
mikronban, grammban, rezgésszámban mérési eredményekkel bizonyítani.

A Szerelem: Petőfinél „Szabadság, szerelem”, Adynál „Politika és szerelem”, József 
Attilánál „Szellem és a szerelem”. Nagy Lászlónál: „Szegények fejét emelem, ballagj 
utánam szerelem”. Utassy fohásza Az utolsó szó jogán a szíven át az értelemig ér: 
„Maradjatok örökre velem: / Mindenség! / Szabadság! / Szerelem”. Danténál a Sze-
retet a legfőbb világerő, „mely mozgat napot és minden csillagot”.

Tudjuk: Isten a szeretet. A Nagy László-i Szerelem végső konklúzióban egyenlő az 
üdvösséggel, abban az értelemben, ahogyan Németh László az üdvösségügy lényegét 
megvilágítja: „Üdvösséged van, akkor is, ha azt, amit hitnek hívnak elvesztetted.” 
„Az üdvösségharc nem kerülhető meg: egy az életeddel.” „Az életgyőzelem biológiai 
fejlődésünk s társadalmi szerepvállalásunk egyetlen, emberhez méltó célja. Föladása: 
az elkárhozás.”

Jánosi Zoltán bizonyította, Nagy László költészetének jellegadó ismérve a mitologi-
kus gondolkodás. Tornai József őt tartja a XX. századi mitologikus költészet legjelentő-
sebb alakjának. Költészetében erkölcs és esztétikum összetartozik, célkitűzése túlmutat 
a mitológián, szakrális és konkrét: „Arcomról minden csillagot / lesöprök, legyek az 
ember fia. (…) Nehogy elmúljon hit s harag, / kínzókamráid, világ, vállalom”.

Jánosi a mítosz és számvetés jegyében a Ki viszi át a szerelmet a Himnusz min-
den időben költeménnyel rokonítja. Való igaz: mindkettő „az önmegtalálást hirde-
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ti, programos költői jelenlét himnikus leképeződése (…) Összefüggésük tudatosan 
mitologizáló életmű-koncepciót mutat”. A művészet lényege az emberfelmutatás, 
hasonló, mint a szentmisében az Úrfelmutatás. Nagy László lírai hőse valóan önta-
núsító, archaikus fogantatású kultúrhérosz. Az életmű-konstrukciós összefüggések-
ben heroikus-mitikus életműve bizonyítja: emberfogalma valóban antróposz, vagyis 
felfele néző ember. (Antr: felfele, horaó: nézek jelentésű alakváltó ige.) Aki felfele 
néz, magasba emeli fejét, annak reménye van, hogy a szívét és lelkét is felemelje, 
hogy a Végtelennel, a Mindenek Urával tartson kapcsolatot.

Nagy László mitologikus költészete számos ponton túlmutat a mitológián. A Cso-
dafiú-szarvasban valóban karakteres a szenvedéstörténet verbális ikonográfiával (Erdé-
lyi Zsuzsanna) négy képben megfestett négy stációja. A költő szintézist teremt: „Dere-
sen, havasan / eljön a karácsony, / csodafiú-szarvas / föláll az oltáron, / szép agancsa 
gyúlva gyullad: / gyertya tizenhárom, / gyertya tizenhárom”.

A múló időben „Tisztának a tisztát” megőrző költő emberfogalma rokon az evan-
géliumi definícióval: Apostolokra és prófétákra alapozott épület vagytok, s a szegletkő 
maga Krisztus Jézus tarja össze az egész épületet, belőle nő ki az Úr szent temploma. Ti 
is benne épültök egybe a Lélek közreműködésével az Isten hajlékává” (Ef 2,20–22).

Korunkban a szabadság számít legfőbb értéknek. A szabadság valóban a legna-
gyobb lehetőség a teljes, emberhez méltó életre, de mégsem abszolút öncél, hanem 
eszköz. A Ki viszi át… lényegét tekintve, szakrális dimenzióban értelmezve, a hiten 
alapuló remény és szeretet üdvösségre vezérlő miniatűr kalauza. A hit égi ajándék, a 
remény intencionális törekvés a legfontosabb egyéni és közösségi célokra.

A Mi végre vagyunk a világon? kérdésre Tamási Áron létérvényű feleletet adott: 
„Hogy valahol otthon legyünk benne”. A létkérdésre Nagy Lászlóval válaszolhatjuk: 
célunk, hogy átvigyük a Szerelmet a túlsó partra. Ezt a célt el kell érnünk, a külde-
tésünket be kell töltenünk – Isten dicsőségére, felebarátaink/embertársaink javára 
(felebarát latinul proximus, aki legközelebb van hozzám) és saját boldogságunkra.

Nagy László egész életműve bizonyítja: emberként, költőként és műfordító- 
ként nemcsak vallotta, hanem példamutató módon és eredményességgel valóra 
is váltotta eszményét: szomszédaink kultúráját ismerjük és szeretjük – a létfontos-
ságú megértés jegyében.

(A szerző Miskolcon, a Széchenyi István Művészeti és Irodalmi Akadémia ülésén
 a MAB-székházban december 10-én tartott székfoglaló előadást)
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•  KITEKINTŐ  •

Ábrám Tibor

Látogatás a dél-koreai 
presbiteriánus gyülekezetekben és iskolákban

A múlt esztendő végén lehetőségem nyílt 10 napot Dél-Koreában tölteni. A látogatás-
nak kettős célja volt. Egyrészt: november 23–27 között a Keresztyén Iskolák Nemzetközi 
Szövetsége (Association of Christian Schools International, ACSI) szervezésében két-
évente megrendezésre kerülő Keresztyén Pedagógus Konferencián (ACSI ICEC 2010 
– Suwon, Dél-Korea) vettem részt; másrészt: ezután négynapos látogatást tehettem a 
Magyarországi Református Egyház testvéregyháza, a Koreai Köztársaság Presbiteriánus 
Egyházának (Presbyterian Church in the Republic of Korea, PROK) három gyülekeze-
tében és három középiskolájában, és találkozhattam egyházi vezetőkkel is. Az egyházi 
jellegű programokat a Magyar Református Egyház Zsinatának Külügyi Irodája, a PROK 
Külügyi Irodája, valamint a PROK küldöttségében Budapesten missziós munkát végző 
dél-koreai Hannah yoo készítették elő. Hálás vagyok a látogatás lehetőségéért, és köszö-
nöm az előkészítő munkálatokat. A látogatás célja a testvérkapcsolatok erősítése, különös 
tekintettel az oktatási intézmények közötti kapcsolatépítés lehetőségeinek keresésére.

A koreai presbiteriánus egyház története röviden1

Koreában az első presbiteriánus gyülekezet és templom 1884-ben jött létre Soraiban, 
Hwanghae tartományban, a mai Észak-Korea területén. Skót misszionáriusok által 
Mandzsúriában megkeresztelt koreai Suh Sang-Ryun tért vissza Koreába evangelizál-
ni. Már a kezdeti időszakra is jellemző, hogy a koreaiak maguk is elkötelezettek vol-
tak a templomépítés és az evangélium koreai nyelvre történő lefordítása ügyében. A 
Mandzsúriában misszionáló skót presbiteriánus lelkipásztor néhány koreai segítségével 
fordította le, és nyomtatta ki hangul írásjelekkel a Szentírást. Ez azért is volt jelentős 
lépés, mert a koreai elit és a kormány a kínai karaktereket használta, a hangult viszont 
mindenki el tudta olvasni.

A Koreai Presbiteriánus Egyház 1907-ben alakult meg hivatalosan, és 1912-ben tar-
totta első zsinatát. Ettől kezdődően Ausztráliából (skót presbiteriánus hátterű), az 
Egyesült Államokból és Kanadából érkeztek egyre növekvő számban presbiteriánus 
misszionáriusok. A Japán megszállás alatt (1910–1945) az egyház is sok nehézséggel kel- 
lett megküzdjön. A koreai nyelv és nevek használatának megtiltása mellett a keresztyé-
neket üldözték, és a sintoista szentélyekbe kényszerítették őket.
1  Az egyháztörténeti adatokat a PROK  „The Presbiterian Church int he Republic of Korea” című hivatalos 

kiadványából vettük

Kitekintő
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1953-ban a Koreai Presbiteriánus Egyház belső dogmatikai viták következtében ket-
tészakadt. A Presbyterian Church of Korea (PCK) és a The Presbyterian Church in 
the Republic of Korea (PROK – a továbbiakban ezt a rövidítést használjuk) egyhá-
zakra. Jóllehet, a PCK-ből azóta is történtek kiválások, a mai napig ez a két presbite-
riánus egyház a meghatározó Dél-Koreában. 

A PROK-hoz 1543 gyülekezet tartozik2. A gyülekezeti tagok száma 350 000 
körüli. A 2350 lelkipásztoruk közül mintegy 160-an női lelkészek. Vannak nagy, 
„mega”gyülekezetei éppen úgy, mint kis helyi közösségei. Mivel ma is erőteljes 
belmissziót folytatnak, a gyülekezetek száma egyre nő. A zsinatuk egyik fontos 
bizottsága a kis gyülekezetekben szolgáló lelkipásztorok jövedelem-kiegészítését 
biztosítja.

PROK – nemzeti és nemzetközi missziós látással
A PROK zsinati irodája Szöul északi külvárosában, a festői környezetben lévő, egy-

kori PROK konferenciatelep (Academy House) területén fekszik. Itt találkoztunk a 
PROK főtitkárával, Bae-Tae-Jin lelkipásztorral és a külügyi iroda vezetőjével, Shin 
Seung-Min lelkipásztorral. A megbeszélésen a Magyarországi Református Egyház is-
kolarendszeréről, valamint missziói ágazatairól tájékoztattam a főtitkárt és a külügyi 
osztályvezetőt, majd az iskolai együttműködések lehetőségeiről váltottunk szót. 

A gyülekezetlátogatás során lehetőségem nyílt találkozni Kim Jong Sun lelkipásztorral, 
a PROK moderátorával is. A közös étkezés és beszélgetés többnyire udvariassági volt.

A PROK 2003-ban ünnepelte önálló fennállásának 50. évfordulóját. Az ünnepi zsi-
naton missziói nyilatkozatot fogadtak el, amely az egyház hangsúlyos missziói terüle-
teit határozták meg.

A tudatos gyülekezetépítés fontossága
A Dongsuwon Presbiteriánus Gyülekezet a nagy gyülekezetek közé tartozik. A nö-

vekedésük ütemének megfelelően építették ingatlanaikat, egész gyülekezeti komple-
xumot, amely a több száz férőhelyes mélygarázstól kezdve a 3000 férőhelyes templo-
mon keresztül, a templom méretéhez igazodó közös étkezési téren át, a kulturális és 
kiscsoportos terekig sok mindent magában foglal. Gazdag gyülekezet, hiszen ingat-
lanait – mint ezt is – önerőből, a gyülekezeti tagok adakozásából építették.

A gyülekezet mégis fontos missziói feladatának tartja a tudatos gyülekezetépí-
tést. Ottjártunkkor a Magyarországon is ismert alfa kurzus egy alkalmán vehettünk 
részt, amely 12 hetes programon keresztül igyekszik a gyülekezet iránt érdeklődő, 
2 A kiadványuk 2003-ban készült, vélhetően azóta az adatokban pozitív változás van
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nyitott fiatalokból gyülekezeti tagokat formálni. Anélkül, hogy magát a progra-
mot értékelnénk, egy alkalom részbeni tapasztalatai alapján, a teljesség igénye nél- 
kül, két nagyon szimpatikus mozzanatot hadd emeljünk ki! Az előadás után azok 
a fiatalok, akik első alkalommal vannak a gyülekezetben, apró figyelmességet, 
ajándékot kapnak. Ekkor történetesen az ajándék egy cserép mikulásvirág volt. 
Jó dolog észrevenni, 
köszönteni, apró fi-
gyelmességgel meg-
ajándékozni a gyüleke-
zet iránt érdeklődőket, 
a gyülekezetbe először 
látogatókat! 

Minden alkalom 
után közös vacsorát 
fogyasztanak el. A 12 
fős asztaltársaságban 
vannak régi gyüleke-
zeti tagok (többségé-
ben) és új, érdeklődő 
fiatalok. Az asztaltár-
saság (csoport) a kur-
zus alatt együtt marad, 
és a megmaradók (mert itt is van lemorzsolódás) már közösséggé formálódva se-
gíthetik a gyülekezeti beilleszkedésbe az érdeklődőket. Évente több ilyen sorozatot 
indítanak, amelynek az a célja, hogy a gyülekezet iránt érdeklődőkből gyülekezeti 
tagok váljanak.

Az ige közössége mellett fontos az asztalközösség is!
Általában jellemző a koreai presbiteriánus gyülekezetekre, hogy az evangélium kö-

zössége mellett fontosnak tartják az asztalközösség rendszeres gyakorlását is. Minden 
vasárnap, a délelőtti istentisztelet(ek) után, a teljes gyülekezet együtt ebédel. Igaz, 
templomaik is így épültek: a templomtérből néhány lépcsőn keresztül hatalmas kö-
zösségi térbe juthatunk, ahol konyha működik, és ahol a gyülekezet vendégeiként a 
vasárnapi ebédet együtt költik el.

Ez nem gyülekezeti kávé, hanem teljes értékű, közös ebéd. Ez a vasárnapi ebéd-
jük. Így nem kell hazarohanni a gáztűzhelyen hagyott tyúkhúsleves időben törté-
nő elkészítéséhez, van idő a beszélgetésre, a közösség (ezen belül az asztalközös- 
ség) megélésére.

Az ebédet a gyülekezet biztosítja, a rizsből készült becsomagolt édességgel együtt, 
amit többnyire hazavittek a családok. Ne gondoljunk többfogásos ebédre, hanem 
egy egészséges, de a kellő kalóriát tartalmazó tipikus koreai étkezésre, amit kanállal 
és pálcikával lehetett elfogyasztani. No, ez utóbbival való táplálkozás néha gondot 

Asztaltársaságok a közös vacsorán

Kitekintő
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okozott. A vendéglátók figyelmességét jellemzi, hogy rögtön hoztak villát és kést is, 
de udvariasságból ezeket igyekeztem nem használni.

A hálaadás gyarapító jelei

Majdnem minden meglátogatott épületnek a hálaadással is összefüggő története 
van. Egy másik meglátogatott gyülekezet a szöuli youngnak Presbiteriánus Gyüleke-
zet. A vezető lelkipásztora Chul Sin Lee és még jó néhány lelkész tevékenykedik az 
egyik legrégibb szöuli gyülekezetben. Az 1900-as évek elején alakult gyülekezet fenn-
állásának kerek évfordulóit azzal ünnepelte és olymódon adott hálát, hogy egy-egy 
újabb, más funkciót ellátó épületet építettek a gyülekezet számára. A mellékelt ábra a 
gyülekezet egy „csokorban” lévő ingatlanait mutatja be.

Az 1-es a régi templomépület, amelyet a gyülekezet növekedésekor a 8-as épület-
tel bővítettek ki. A 9-es épületben vannak a lelkipásztori szolgálati lakások is. De a 
szöuli szállásom is abban az épületben volt, amelyet a koreai presbiteriánus egyház 
megalakulásának 100. évfordulója tiszteletére – vélhetően 2007-ben – építettek, és 
amelyben a másik presbiteriánus egyház (PCK) zsinati hivatala is működik A saját 
reformációjának első évszázadának végét élő egyház ma is jelentős lelki, létszámbeli 
és anyagi gyarapodáson megy keresztül.

Megbecsülik elöljáróikat

A harmadik meglátogatott gyülekezet szintén az elsők között alakult Szöulban. A 
Kyungdong Presbiteriánus Gyülekezet temploma külsőleg Jerikó bevehetetlen falait 
idézi. Belülről nagytömegű, vakolatlan beton felület látható. Szokatlan, mégsem ri-
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deg… A gyülekezet vezető lelkipásztora Rev. Dr. Jong-wha Park neves teológiai tanár, 
különböző ökumenikus szervezetek vezetőségi tagja.

A vasárnap délelőtti második istentiszteletre jutottunk el. A templom szinte tele 
volt, a kórusuk csodálatosan énekelt. Az istentiszteleten felhangzott egyik-másik ének 
dallama a számunkra is ismerős volt... Az úrasztala mögött a négy gyertyából egy égett 
– advent első vasárnapja volt. Az istentisztelet után lelkipásztori kézfogás, néhány 
szavas üdvözlés, majd a szokásos közös ebéden presbiterekkel beszélgettünk. A felnőtt 
lakosság kis százaléka beszél csak angolul. Így nehézkes a közvetlen kommunikáció. 
A gyülekezetekben érdeklődőek és nyitottak voltak, kevesen jártak még Magyarorszá-
gon, és a két egyház együttműködéséről is kevés gyülekezeti tag tud. 

Összegzés gyanánt – benyomásmorzsák
A három meglátogatott gyülekezet mindegyike a nagy gyülekezetek közül való, így 

teljes képet az egyházi életről nem nyújthattak. Korea elmúlt 2-3 évtizedes gazdasági 
fejlődését, és az ezzel párhuzamos egyházi, gyülekezeti, lelki fejlődését tekintve viszont 
megállapítható, hogy míg harminc évvel ezelőtt mögöttünk jártak harminc esztendő-
vel, ma gazdasági és technikai téren vélhetően harminc évvel előznek meg bennünket. 
Csodálatos a mentalitásuk is: alázatos, de határozott és céltudatosan cselekvő nemzet 
és egyház. Magyarországon és szerte a világban is számos misszionáriusuk szolgál. Az 
teljes nyilvánvaló, hogy gazdaságilag és egyházilag is más dimenziót és nagyságren-
det képviselnek. Elkötelezettségükről példát vehetünk, és jó ápolni velük az egyházi 
kapcsolatot is. Nyitottságuk és érdeklődésük a magyar reformátusság iránt jó alap az 
egyházi kapcsolatok erősítésére.

A fotón látható Rev. Dr. Jong-wha Park (balról) és Ábrám Tibor

Kitekintő
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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 kiadvá-
nyunkba 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 Debre-
cenben végezte, majd Budapesten szerzett építőmérnöki diplomát.

Állami nagyvállalatnál kezdődött azoknak az embereknek a szakmai éle-
te, 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 tel-
jesít. Az ADEPTUS munkáját minősíti, hogy fennállása óta három alka-
lommal részesült Építőipari Nívódíjban. A nagy szakmai elismerést jelentő 
nívódíjat először 2001-ben a tolcsvai bor- és szőlőfeldolgozó üzem (Tokaj-
Oremus Kft.) építéséért, majd 2006-ban az aggteleki Baradla-barlang 
Vörös-tó–Jósvafő közötti szakaszának felújításáért, ill. a Vörös-tói látoga-
tóépület kivitelezéséért (konzorcium egyik tagjaként) kapta meg a vállalat. 

a HÍDÉPÍTŐ Csoport tagja
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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 közpon- 
tok, templomok, iskolák, szociális létesítmények, hidak, erőművek sze-
repelnek.

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 esemé-
nyeit, valamint számos sportegyesületet. Ezen túlmenően segítséget nyúj-
tanak 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.

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

a HÍDÉPÍTŐ Csoport tagja
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E számunk szerzői

Ábrám Tibor, Lévay József Ref. Gimn. és Diákotthon igazgatója, egyházkerületi 
főgondnok

dr. bogár lászló közgazdász, egyetemi tanár
Csögör orsolya beosztott lelkipásztor, Miskolc-belvárosi Református Gyülekezet
dr. Cs. Varga István irodalomtörténész, ELTE BTK habil. professzor
Hegedűs andrás, az esztergomi Prímási Levéltár igazgatója
Kojsza Péter újságíró
Kuklay antal kanonok, körömi plébános
Papp andrás görög katolikus egyetemi lelkész
sasvári István okl. villamosmérnök, ny. mérnöktanár
dr. seregély István ny. egri érsek
dr. szarka János g. k. lelkész, újdiósgyőri parochus
szilvay Gergely újságíró
Tárkányi rafael költő, r. k. lelkész
Tóth endre régész, a Nemzeti Múzeum könyvtárának igazgatója
dr. Tóth zoltán József  jogtörténész, politológus
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