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reményik Sándor

Eredj, ha tudsz!

Egy szívnek, mely éppúgy fáj,  
mint az enyém 
Eredj, ha tudsz...  
Eredj, ha gondolod,  
Hogy valahol, bárhol a nagy világon  
Könnyebb lesz majd a sorsot hordanod,  
Eredj...  
Szállj mint a fecske, délnek,  
Vagy északnak, mint a viharmadár,  
Magasából a mérhetetlen égnek  
Kémleld a pontot,  
Hol fészekrakó vágyaid kibontod.  
Eredj, ha tudsz.
Eredj, ha hittelen  
Hiszed: a hontalanság odakünn  
Nem keserűbb, mint idebenn.  
Eredj, ha azt hiszed,  
Hogy odakünn a világban nem ácsol  
A lelkedből, ez érző, élő fából  
Az emlékezés új kereszteket.
A lelked csillapuló viharának  
Észrevétlen ezer új hangja támad,  
Süvít, sikolt,  
S az emlékezés keresztfáira  
Téged feszít a honvágy és a bánat.  
Eredj, ha nem hiszed.
Hajdanában Mikes se hitte ezt,  
Ki rab hazában élni nem tudott  
De vállán égett az örök kereszt  
S egy csillag Zágon felé mutatott.  
Ha esténként a csillagok  
Fürödni a Márvány-tengerbe jártak,  
Meglátogatták az itthoni árnyak,  
Szelíd emlékek: eszeveszett hordák, 
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A szívét kitépték.  
S hegyeken, tengereken túlra hordták...  
Eredj, ha tudsz.
Ha majd úgy látod, minden elveszett:  
Inkább, semmint hordani itt a jármot,  
Szórd a szelekbe minden régi álmod;  
Ha úgy látod, hogy minden elveszett,  
Menj őserdőkön, tengereken túlra  
Ajánlani fel két munkás kezed.  
Menj hát, ha teheted.
Itthon maradok én!  
Károgva és sötéten,  
Mint téli varjú száraz jegenyén.  
Még nem tudom:  
Jut-e nekem egy nyugalmas sarok,  
De itthon maradok.
Leszek őrlő szú az idegen fában,  
Leszek az alj a felhajtott kupában,  
Az idegen vérben leszek a méreg,  
Miazma, láz, lappangó rút féreg,  
De itthon maradok!
Akarok lenni a halálharang,  
Mely temet bár: halló fülekbe eseng  
És lázít: visszavenni a mienk!  
Akarok lenni a gyujtózsinór,  
A kanóc része, lángralobbant vér,  
Mely titkon kúszik tíz-száz évekig  
Hamuban, éjben.
Míg a keservek lőporához ér  
És akkor...!!
Még nem tudom:  
Jut-e nekem egy nyugalmas sarok,  
De addig, varjú a száraz jegenyén:  
Én itthon maradok.

1918. december 20.

(A VII. Miskolci Nemzeti Estélyen, a Kartal–Veczán-díj átadásán, 
október 21-én, a Művészetek Házában hangzott el, Nemcsák Károly szín- 

művész előadásában)
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•  ÜNNePeK – ALKALMAK  •

Bobkó Gyula

Merre van az Isten országa?

Ádvent idején várjuk az Úr eljövetelét, de 
közben olyanok vagyunk, mint a betlehe-
mi mező pásztorai, vagy a három napkeleti 
bölcs, akik maguk is útra keltek, hogy kellő 
időben megérkezzenek az Úr köszöntésére. 
A Szentírás sok helyen él az út hasonlatával, 
ahogyan életünknek is sokféle útja lehet.

Gyakran érezzük, többet vagyunk úton, 
mint célba érkezve. Értékelni, szeretni kell 
az utat, figyelemmel engedve, hogy hatással 
legyen ránk, élve azzal, mint lehetőséggel.

Sokszor talán azért nem érünk igazán cél-
ba, mert nem járjuk végig, nem szeretjük, 
nem éljük a mi utunkat. Ideges kapkodós 
világunkban sietünk, egyre nagyobb tem-
póval igyekszünk dolgaink után, hajszoljuk 
a beérkezettséget, de valahogy azzal sem 
tudunk mit kezdeni, újra úton vagyunk, és 
rohanunk tovább.

Az ádvent, melyen útra kelünk, lehetne 
olyan, mint egy zarándoklat, ahol minden történésnek, rezdülésnek, szónak, cseleke-
detnek üzenete, jelentősége van.

Mert mint út, jelképezi az életünket is, amely Isten felé vezet, de hosszadalmas, 
mire egy-egy ember megtalálja Őt igazán. Ha nem figyelünk, elszalasztjuk az időt, 
mikor az Úr, mint egykor az emmausi tanítványok mellé, úgy szegődik hozzánk 
is, hogy segítsen értelmezni az út lényegét. Felé igyekszünk, de úgy a jó, ha Vele 
együtt. 

Az úton lévők várják a megérkezést. Ádventi énekünk szerint: „Várj ember szíve ké-
szen, mert jő a hős, az Úr ”. Azt hirdeti, Isten is jön felénk, ezért sorsunk a várakozás, 
mióta a „Paradicsom elveszett”. 

A gyermek várja, hogy felnőjön, és beteljesítse álmait, a szerelmes élete párját, 
az édesanya gyermeke érkezését, a beteg gyógyulása idejét, az elnyomott népek 
szabadulásuk napját. Mennyi-mennyi várakozás tölti be a világot. Mi is békes- 
ségre, boldogságra, szeretetre vágyunk. Ennek a sok-sok várakozásnak, olykor 

Bobkó Gyula
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nem is tudjuk, csak éppen megsejtjük ott lelkünk mélyén, hogy iránya és vég- 
célja Isten.

Ha ezt megértjük, már jó úton járunk ádvent idején.
Az Úr eljövendő, és mi elindulunk felé, de csak úgy találkozhatunk, ha igazán erre 

várunk és erre készülünk. „Várj ember szíve készen”. Az ádvent olyan, mint a böjt 
ideje. Elcsendesedés, bűnbánat és átértékelés. Mint ahogyan a könyvespolcon is meg-
érik a helyzet időnként arra, hogy végre rendet rakjunk, úgy szükségünk van arra is, 
hogy lelkünk sokféle kuszaságában dolgainkat helyre tegyük. Meg kell szabadulnunk 
azoktól, amelyek csak a helyet foglalják, vagy zavarnak és visszahúznak, nem engedik 
lelkünk szárnyalását, és megtalálni mindazt, ami az Úrhoz visz közel. Mi az, amink 
van, és mi az, ami nincs, mire van szükségünk és mire nincs, jó lenne ezt is meglátni, 
megismerni a felénk közelítő árnyékban a testvért, és megérteni végre mi az, ami a 
legnagyobb értéke életünknek.

A mi Urunk Jézus Krisztus mondja: „Az Isten országa nem úgy jön el, hogy az 
ember jelekből következtethetne rá. Azt sem mondhatják: Íme, itt vagy íme ott van! 
– Mert az  Isten országa közöttetek van.” /Lukács 17: 20-21/

¬ ¬ ¬

Lóczi Tamás

Önmagunkat adjuk át ajándékainkban

Nemsokára elérkezik Földünk talán leguniverzálisabb ünnepe: a karácsony. Nem 
hiszem, hogy sokan lennének a világon, akik nem hallottak volna róla, illetve olya-
nok, akik ne ismernék. A karácsony áthatja gondolkodásmódunkat, része életünk-
nek – de vajon valóban értjük-e a lényegét? Hiszen a világ a karácsony misztériumát 
ledegradálta a „szeretet ünnepévé”, amely rendkívül nemes gondolat, de mégis mér-
hetetlenül kevesebb annál, mint ami az igazi jelentősége.

Karácsonykor megszületett Jézus Krisztus, a Megváltó, összeért az ég a földdel, 
Isten visszavonhatatlanul része lett az emberiség történelmének. Nemcsak arról van 
tehát szó, hogy legszebb és legnemesebb emberi értékeinket az év egy napjára kon-
centráljuk, hanem arról, hogy Isten belépett életünkbe, mégpedig olyan módon, 
hogy nemcsak üzent nekünk, vagy küldött valakit a nevében, hanem személyesen 
látogatott el hozzánk.

Karácsonykor mindannyian megajándékozzuk szeretteinket, és kétségtelenül 
jobban törekszünk arra, hogy odafigyeljünk embertársainkra. Mindez azonban 
üres marad, ha nem lesz mögötte a karácsonykor életünkbe lépő Isten önmagát 
ajándékozó szeretete.

Tulajdonképpen mindannyian kicsit önmagunkat adjuk át ajándékainkban. Nem-
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csak azért, mert személyesen választjuk ki az 
ajándéknak valót, vagy azért, mert jobb eset-
ben odafigyelünk arra, minek is örülne a má-
sik, hanem azért is, mert az ajándékban mi is 
benne vagyunk. Az ajándékozásban az ember 
túllépi önmagát, megvalósítja eredeti hivatá-
sát e világban: elszakad a földiektől és átlép az 
ingyenes szeretet természetfeletti valóságába.

Miért is? Mert ajándékozni nem „kifize-
tődő” evilági értelemben, nem lesz belőle 
semmi közvetlen kézzelfogható hasznunk, 
hogy úgy mondjam: nem éri meg nekünk. 
Mégis mindannyian érezzük, milyen jó érzés 
adni, milyen öröm együtt örülni a megaján-
dékozottal.

Milyen kegyelem, hogy sokszor ember-
telen és szívtelen világunkban is marad- 
tak nyomai a természetfelettinek. Letagad-
hatatlan bizonyítékai ezek annak, hogy a 
világ messze több annál, mint ami látszik 
vagy mérhető.

Így karácsony táján kegyelmi időt kapunk arra, hogy igazán emberek lehessünk 
az egész évi öncélú hajtás után. Ha nem is gondolunk rá tudatosan, de szépen lassan 
önmagunkat csomagoljuk be és készítjük fel arra, hogy szenteste átadhassuk azok-
nak, akiktől szintén önmagukat kapjuk ajándékba.

Lehet, hogy ha így tudnánk tekinteni azokra a dolgokra, amik a fa alá kerülnek, 
jobban tudnánk értékelni a legkisebb ajándékot is, mert benne Isten nekünk adott 
önmagának képmását fedezhetjük fel; cserébe pedig mi is átnyújthatjuk magunkat 
és végre nemcsak valamit adunk.

Lóczi Tamás
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’56 októberére emlékeztünk a nemzeti estélyen
eGyhÁZI GIMNÁZIuMoK IGAZGATóIT 

TÜNTeTTÉK KI A KArTAL–VeCZÁN-DíJJAL

A Keresztény Értelmi-
ségiek Szövetsége mis-
kolci csoportja hetedik 
alkalommal rendezte 
meg a Miskolci Nemze-
ti Estélyt a Művészetek 
Házában október 21-én. 
Az idei ünnepség szó-
noka dr. Latorczai János, 
az Országgyűlés alelnöke 
volt, aki az 1956. októ-
ber 23-án kirobbant for-
radalomról és szabadság-
harcról emlékezett meg. 
Ezen belül a miskolci 
eseményekről is, amelyekről pontos ismeretei vannak egyetemi éveiből. Az ünnepi 
műsorban közreműködött Nemcsák Károly Jászai Mari-díjas színművész, a budapes-
ti József Attila Színház igazgatója, a Szinvavölgyi Táncműhely, valamint a miskolci 
Múzsa-díjas Fazekas Gyermekkar.

A megemlékezés után került sor a Kartal–Veczán-díj átadására, amelyet két néhai 
miskolci lelkész, Veczán Pál evangélikus es-
peres és Kartal Ernő minorita szerzetes emlé- 
kére alapított a KÉSZ és az Eszmék és Érté-
kek Alapítvány. A bronzplakettet idén nem 
egy, hanem – rendhagyó módon – négy sze-
mély kapta meg, Miskolc egyházi gimnáziu-
mainak volt, illetve jelenleg is aktív vezető-
je. Ábrám Tibor, a Lévay József Református 
Gimnázium, Fellegvári Zoltán, a Kossuth 
Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimná-
zium és Pedagógiai Szakközépiskola jelenle-
gi, továbbá P. Forrai Tamás SJ, a Fényi Gyula 
Miskolci Jezsuita Gimnázium és Mariscsák 
István, a Fráter György Katolikus Gimná-
zium volt igazgatója.
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A kitüntetettek laudációját dr. Kocziszky György, 
a Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Karának 
dékánja mondta, aki többek között Comenius 
Orbis Pictusából idézett: 

„Az tudatlanság ellen való orvosság a tudomány, 
amelyet az oskolában kell az elmékbe beönteni: de 
oly formában, hogy az igaz, tökéletes, világos és de-
rék tudomány legyen. Igaz pedig az, ami erkölcsös és 
ezen életre hasznos. Azért pedig ne legyen valakinek 
oka ekképpen panaszkodnia: amit szükségképpen 
tudnunk kellene, azt nem tudjuk, mivel azt ami 
szükséges meg nem kaptuk. Ezért nagyon fegyelmezz 
az oskolamesteredre.” 

Majd így folytatta: 
„Hölgyeim és Uraim!

Az előbbi sorokat Comenius méltán világhírű Orbis Pictusából idéztem. A könyv, ami 
Sárospatakon íródott több mint háromszáz éve, 1675-ben került ki a brassói nyomdából; 
tanulságos, aktualitásából mit sem veszített alapmű. Háromszáz év. Mintha tegnap lett 
volna: a tanár tanít, a tanuló tanul! De nem mindegy, hogy ki, kit, mire és hogyan oktat! 
’Fegyelmez tehát az oskolamesteredre’ – szól Comenius bölcs tanácsa!

Szerencsésnek mondhatja magát tehát az a közösség, amelynek olyan oskolamestere, 
oskolamesterei vannak, akik tudják, hogy miért küldte őket a mindannyiunkat útjára 
bocsátó Főhatalom.

A Kartal–Veczán-díj ez évi kitüntetettjei, ahogy a zsoltáríró fogalmaz, ’ingyen kegye-
lemből’ átvehették az oskolamesteri feladatok ellátásához szükséges talentumokat, küldeté-
sük volt és van, és ennek szellemében tették és teszik feladatukat.

Bár családi hátterük és indulásuk eltérő volt, de a szülői ház és a neveltetés mind a 
négyüket felvértezte azokkal a képességekkel és ismeretekkel, amelyek lehetővé tették, hogy 
pályakezdésüket követően Miskolcra kerülve küldetésüknek eleget tehessenek.

Szerencsés Miskolc város közössége is, mert olyan iskolákat tudhat ma már magáénak, 
ahol felcsillan annak a reménysége, hogy lányaikat és fiaikat ne csak a természet- és társa-
dalomtudományok rejtelmeibe vezessék be, hanem olyan keresztény, keresztyén szellemisé-
gű nevelést kapjanak, amely életük során biztos támaszul szolgálhat.

Pedig az indulás pillanata – az 1990-es évek eleje – közel sem volt idillinek mondható. 
Amikor 20 évvel ezelőtt felvetődött Miskolcon az egyházi oktatás újraindításának gondo-
lata, se szeri, se száma nem akadt a modern farizeusoknak.

A hitetlenkedőkkel, aggályoskodókkal, gáncsoskodókkal szemben a Kartal–Veczán-
díj ez évi kitüntetettjei mindvégig hittek abban, hogy népünknek, városunknak, egy-
házainknak szüksége van és lesz az ignáci, a katolikus, a kálvini és a lutheri tanok 
szellemében nevelő oktatási intézményekre. Hitük szilárd volt akkor is, amikor megmo-
solyogták, vagy éppen ellenségesen fogadták őket; tudták, jó ügyet szolgálnak. Az elmúlt 
20 év őket igazolta!
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Ma a Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium, a Fráter György Katolikus Gimnázium és 
Diákotthon, a Lévay József Református Gimnázium és Kollégium, a Miskolci Evangélikus 
Kossuth Lajos Gimnázium jóval több, mint amit az újonnan épített, vagy a megújult 
kubatúrák jelentenek. Értékek megtartását, továbbadását, megújítását jelentő, velünk élő, 
értünk cselekedni tudó közösségeket!

Kitüntettjeink példaértékű, valóban testvéri együttműködését igazolja iskoláik diákja-
inak közös adventi és pünkösdi szolgálata, az Erzsébet Hospice Alapítványnál embert és 
jellemet próbára tevő feladatvállalásai, diakóniai szolgálatai. 

A Kartal–Veczán-díj 
kuratóriuma

Ábrám Tibor, 
Fellegvári Zoltán, 
P. Forrai Tamás  és 
Mariscsák István

uraknak, a most át-
adásra kerülő díjjal 
ezt az óvó-megtartó és 
teremtő, nemzetünkért, 
városunkért elkötele-
zetten gondolkodó és 
cselekvő keresztény, ke-
resztyén fiatalság neve-

lésében végzett munkáját ismeri 
el, mond érte köszönetet.

Az Isten áldja meg őket!”
A két névadó portréját áb-

rázoló bronz emlékplakettet 
Kriza Ákos, Miskolc polgár-
mestere és Veczán Pálné adta 
át a kitüntetetteknek, akik né-
hány mondatban tettek hitet 
hivatásuk megőrzése, folytatá-
sa mellett, s köszönték meg az 
elismerést.

(g)
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•  eGyhÁZ ÉS TÁrSADALoM  •

Erdő PétEr

Igazságosság és közjó

Igen Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
A mostani konferencia címe: Krisztusban van az igazság. Már ez a mottó is bevezet 

bennünket az Egyház szociális tanításának középpontjába. A tegnapi és a mai előadá-
sok nagy többsége a kongresszusi meghívón található bibliai idézettel összhangban 
(2Pét 3,13–14) az igazságot elsősorban az igazságosság értelmében mutatja be és fejti 
ki. Azonban az igazságosság fogalma is, mégpedig nemcsak a keresztény világnézet 
szerint – hanem filozófiai síkon szemlélve a dolgot – magában rejti a valóság problé-
máját. Az objektív valóság létezésének és megismerhetőségének kérdését. Hiszen az 
arányosság, az egyenlőség, a méltányosság csak bizonyos személyek, dolgok, értékek 
összefüggésében értelmezhető. Tehát az igazságosságnak a valóságra kell épülnie. Az 
államnak pedig és a társadalom rendjét biztosító más tényezőknek a közjó érdekében 
kell működniük. Ez hordozza az igazságosság és a méltányosság igényét.

Közjóról beszélni manapság nem is olyan könnyű, mert fogalmi távolság választ el 
minket attól a kulturális közegtől, ahol a bonum commune, a közjó fogalma egyálta-
lán kikristályosodott és megfogalmazódott. 

1. A közjó fogalmához
Mit jelent tehát ma számunkra a közjó? Induljunk el a magyar közbeszéd és a magyar 

jogi nyelvezet világából, talán találunk benne olyan elemeket, amelyek rá fognak mutatni 
ennek a fogalomnak a lényegére. A mai magyar jogi gondolkodásban a közjó „a klasz-
szikus görög filozófiában gyökerező és mindmáig tovább élő fogalom az állam feladatait 
illetően. Érvényesítése az államtól a különböző társadalmi csoportosulások érdekeinek 
sokoldalú számbavételét, igazságos mérlegelését, valamint közöttük megfelelő kompro-
misszumok segítségével az optimális egyensúly megteremtését igényli”. Például a vilá-
gi jogban találunk olyanféle fogalmakat, mint „közhasznú”, sőt „kiemelten közhasznú” 
– mondjuk valamilyen jogi személyre, alapítványra, egyesületre – aztán találunk olyan 
kifejezést is, hogy „közveszély okozása”, esetleg olyat, mint a „közügyektől való eltiltás”, 
a „közellátás érdeke”, a „közérdekű adatok”, a „közérdekű bejelentés”, a „közérdekű hasz-
nálat”, a „közérdekű munka”, a „közérdekű üzem”, a „közhasznú társaság”, a „közrend”, a 
„közszemérem megsértése” vagy a „közteherviselés” . Mindenképpen használjuk azonban 
a köznyelvben is az olyan kifejezéseket, mint közérdek, közös tulajdon, köztulajdon stb.

Mindezek alapján mondhatjuk azt, hogy az egyes dolgokat és személyeket meghaladó 
vagy átfogó, magában foglaló közös valóság az, amiről beszélünk. Ennek a közös való-
ságnak a java. Ezért az egész, a közösség, a társadalom, esetleg az egész emberiség mint 
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magasabb közös valóság problémája is felmerül a közjó kapcsán. De hogyan merül fel? 
Úgy merül fel, hogy az egyén, az individuum és a különböző méretű közösségek viszo-
nyát fejezi ki e kettő érdeke vagy java szempontjából.

Előre kell azonban bocsátanunk, hogy van itt egy nagy probléma, ez pedig a jónak, 
a „javaknak” a kérdése, mert ahhoz, hogy egyáltalán elkezdjünk a konkrétumokról 
beszélni, kell, hogy legyen valamilyen víziónk, valamilyen elképzelésünk arról, hogy 
mi a jó az embernek, a közösségnek. Tehát a közjó felveti az antropológia alapvető 
problémáját, az emberről alkotott képünk, fogalmunk kérdését. Mi az ember? Ennek 
fényében láthatjuk csak, hogy mi a jó az embernek.

Annyit mindenképpen elmondhatunk, és ebben még ma is valamelyes konszenzus 
uralkodik a nyugati világban, hogy az ember egyéni, személyes és társas társadalmi 
lény. Az ember személy, vagyis felcserélhetetlen, egyedi, mindenki mástól különböző, 
cél és nem puszta eszköz más emberek vagy dolgok vagy absztrakt értelemben vett 
közösségek érdekében.

Ugyanakkor az ember társadalmi lény, társadalmi személynek is mondhatjuk, hi-
szen közösség nélkül nem életképes, a közösségen belül növekszik azokban az értékek-
ben, amelyek az ő egyéni és személyes valóságát gazdagítják és hordozzák. Ugyanak-
kor méltóságában az egyén, sőt – tovább megyek – a személy megelőzi a közösséget. 
Mert a társadalom, mint olyan, nem személy. Jogi személyről beszélhetünk ugyan, 
de az emberi személy keresztény víziójának megfelelő minden kritériummal egyetlen 
közösség sem rendelkezik.

Ennek a fényében beszélünk mi keresztény perszonalizmusról vagy akár kiegyen-
súlyozott keresztény individualizmusról is. Ugyanakkor azt is le kell szögezzük, hogy 
minden emberi személy egyenlő méltóságú. A társadalom érdeke tehát nem törölheti 
el az egyén érdekét. Ez lenne a társadalom elidegenedése. Tehát a közjó minden irány-
ban megvalósult igazságosság. Ez például azoknak a szép keresztény definícióknak az 
egyike, amelyeket a közjóra használni szoktak. Kétségtelen, hogy egy ilyenfajta igazsá-
gosságnak vannak tartalmi és vannak szervezési vagy szervezeti vonatkozásai.

A Mater et Magistra enciklikájában  Boldog XXIII. János pápa, a 65. cikkelyben, 
szintén adott egy meghatározást a közjóról. Ezt írta: „A közjó azon társadalmi előfel-
tételek foglalata, amelyek lehetővé teszik vagy megkönnyítik, hogy az ember eljusson 
értékeinek teljes kibontakozására”. Tehát látjuk, hogy a közjó eszméje mögött ott 
van az ember ideája. Hasonlóképpen a II. Vatikáni Zsinat a Gaudium et spes kez-
detű rendelkezésének 74. pontjában a közjóról ezt mondja: „A társadalmi élet azon 
feltételeinek összessége, amelyek az egyeseknek, a családoknak és a társadalomnak, 
a társadalmi csoportoknak lehetővé teszik, hogy teljesebben és gyorsabban érjék el 
tökéletesedésüket”. Tehát ismét csak ott rejlik a meghatározás mögött az egyénnek, a 
családnak, a társadalmi csoportoknak egyfajta ideája.

2. A közjó pluralizmusa
Fel kell vetnünk a közjó pluralizmusának kérdését is, hiszen nem mindegy, hogy 

melyik közösségre vonatkozik az az állítás, hogy közös jó, hogy közjó? Vonatkozik 
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például az államra. Ez a leggyakoribb használati módja: az államot alkotó emberek 
összessége mint egyfajta közösség. Aztán vonatkozik a család közjavára, hiszen a csa-
lád természetes közösség, amelynek természetszerűen vannak sajátos érdekei, értékei, 
javai, amelyeknek a szabad kibontakozását kellene az igazságosság rendje alapján biz-
tosítani. De a népek közösségének is van közjava. Ha tetszik a nemzeteknek, még 
államtól függetlenül szemlélve is, mint természetes közösségeknek, főként pedig a 
nemzetközi közösségnek, vagy ha tetszik, az emberiség nagy családjának.

Ezek között a közösségek között pedig a Katolikus Egyház társadalmi tanítása szerint 
szubszidiaritási viszony áll fenn. Tehát ha ezeknek a csoportoknak és közösségeknek az 
értékei, az értékben való növekedési lehetőségük egymással feszültségben áll – és miért 
ne állna feszültségben, mikor egyidejűleg léteznek és ugyanazon embereket foglalják 
magukban –, akkor a legkisebb, a legközvetlenebb közösség élvez előnyt abban, amire 
képes, és ezt kell kisegítenie, pótolnia, védelmeznie a magasabb szintű közösségnek. 
Természetesen ez feltételezi a társadalomnak egyfajta – már az ókorban megfogalma-
zott, mondjuk Menenius Agrippának tulajdonított  – organikus és hierarchikus fi-
lozófiáját, amelyet azonban, érdekes módon, mind a mai napig nemcsak a katolikus 
körökben, hanem a világi gondolkodásban is, sokan kimondva vagy kimondatlanul 
elfogadnak, hiszen az Európai Unió értékei között is ott szerepel a szubszidiaritás.

A szubszidiaritás egyik jelentős területe a nevelés. A Katolikus Egyház társadalmi ta-
nítása szerint a nevelés kötelessége és joga elsősorban a szülőket, a családot illeti. Amit 
ők nem tudnak ellátni, abban kell, hogy segítségükre siessenek a nagyobb közösségek, 
sőt az állam is. Ésszerű tehát, ha egy bonyolultabb társadalomban, ahol már fiatal kor-
ban, szervezett keretben sok ismeretet kell átadni, akár kötelező közoktatás is működik. 
Ám a szabadidő, a testi-lelki gazdagodás, a nevelés sok más feladata, a gyerekekről való 
szociális gondoskodás csak akkor terheli az államot, ha azt az egyes családok nem tudják 
ellátni. Ebben a tekintetben tehát az is előfordulhat, hogy valahol az állam segítő szán-
dékkal olyan szolgáltatásokat bocsát az erre rászorulók rendelkezésére, amellyel mások 
nem kívánnak vagy nem kénytelenek élni. Ez is a legitim lehetőségek közé tartozik. 

3. Mai kihívások a közjóval kapcsolatban
A következő probléma az, hogy a közjó nagyon könnyen üres formulává válhat. Üres 

formulává válhat akkor, ha nem hiszünk abban, hogy van objektív valóság, hogy van-
nak ebből adódó objektív szükségletek, igények, kívánalmak, és hogy az objektív va-
lóság, a belőle adódó szükségletekkel együtt az emberi értelem számára megismerhető. 
Magyarán, ha a világot csupán vágyak és vélekedések összességének fogjuk fel, akkor 
természetesen a közjóval kapcsolatban is alapvető nehézségek merülnek fel. Ezzel függ 
össze, hogy a XX. század során, mindmáig három főirányból éri veszély a közjót. Ezek 
nem egyedi gyakorlati magatartások csupán, hanem itt rendszeres elvi pozíciókról van 
szó, amelyek a közjó szempontjából – meggyőződésünk szerint – veszélyt jelentenek.

Az első, és a három közül talán a legrégebbi, a szélsőséges liberalizmus. Hangsú-
lyozom, hogy szélsőséges, hiszen az emberi személynek és az egyénnek a szabadsága 
az egyik legalapvetőbb érték, amelyet hitbeli meggyőződésből is tisztelünk. De ha azt 
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állítanánk, hogy a közjó egyetlen és kizárólagos megoldása vagy megvalósítási módja 
az, hogy minden egyénnek megadjuk a maximális szabadságot és a többi majd auto-
matikusan megvalósul és bekövetkezik, vagyis lemondunk minden olyan struktúrá-
ról, amely az egyéni érdeket meghaladó értékeket külön védelmezné, mondván, hogy 
majd a természet rendjéhez hasonlóan a társadalom automatikusan megvalósítja ezt, 
ez meggyőződésünk szerint a közjónak igen nagy sérelmét okozná. Egyébként majd 
erre visszatérünk az egoizmus témája kapcsán.

A másik nagy veszély, amely a közjót elméleti síkon is érheti, természetesen a mar-
xista-leninista kollektivizmus. Hiszen abban a pillanatban, mihelyt a kollektívumot, 
az összességet, a társadalmat fölébe helyezem az egyénnek vagy akár a személyre, az 
emberi személyre jellemző méltósággal és tulajdonságokkal látom el, és azt mondom, 
hogy az egyénnek, az egyes személynek az értékei, az érdekei, a java minden további 
nélkül alárendelhető az úgynevezett társadalmi érdeknek, akkor a közjó fogalma – 
kissé marxista szóhasználattal élve – „saját ellentétébe csap át”.

Ugyanakkor a nyugati világban, már a XX. század elején is és most más formákban 
ismét az önzésnek, az egoizmusnak a különböző ideológiái bukkannak fel, amelyek 
éppen így szöges ellentétben állnak a közjóval. Ezek lehetnek egyéni egoizmusok, és 
lehetnek csoportegoizmusok. Csoportegoizmus előfordulhat akár a családban is. Elő-
fordulhat, hogy a szülők, mint házaspár, vagy mint két személyből álló életközösség 
a gyerekek rovására próbálják magukat megvalósítani önző módon. Vagy a család 
egésze más családok és a társadalom rovására. Sokszor komoly bűncselekmények elkö-
vetői vallják azt, hogy persze, hogy hatalmas kárt okoztak az országnak vagy rengeteg 
embernek, de hát a családjuk javát akarták biztosítani.

Ehhez képest a nemzet, vagy az országot alkotó emberek összessége is lehet olyan 
csoport, melynek a kollektív önzése borzalmas bajokat okozhat. Erre a XX. században 
a nemzeti szocializmus a legszélsőségesebb és a legelrettentőbb példa. Tehát a kollektív 
egoizmus a közjóval szöges ellentétben áll, a mi meggyőződésünk szerint. Az érdekcso-
portoknak az egoizmusa – és ez a mai világban, azt hiszem, talán a legnagyobb kísértés 
– szintén megbonthatja a közjó egyensúlyát. Miért is? Azért, mert a közösség létének 
természeti, környezeti, gazdasági alapjait fenyegetheti. Az évről évre kötelező gazdasági 
sikeresség vagy eredményesség a vállalkozások szintjén olyan magatartásra ösztönözheti 
az összes cégeket, vagy a gazdasági élet összes szereplőit, amely a közös életfeltételeket 
biztosító környezeti tényezőket rombolja, mert az nem jelenik meg az évi mérlegükben. 
És senkinek az évi mérlegében nem jelenik meg számszerűsítve. Tehát ebből a fajta 
mentalitásból adódnak a kifejezetten tipikus, mai életünkre nagyon jellemző társadalmi 
csapdák, amelyeknek az egyike a környezetszennyezés és a környezet tönkretétele, a 
másik az a bizonyos pénzügyi probléma, hogy tudniillik nem lehet fiskális szemlélettel 
nézni a valóság minden részét, mert akkor a közjó szenved csorbát. Most ezeknek a mai 
problémáknak a megoldásában is sokat segíthet Egyházunk társadalmi tanítása, és sokat 
segíthetnek mindazok, akik a közjóval kapcsolatos szakterületeknek az értő művelői.

Körülnézve a világban könnyen úgy találhatjuk, mintha csapdában vergődne az 
egész emberiség. Szinte nincs olyan ország, ahol ne akarnák leépíteni a társadalom-
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biztosítást, az egészségügyi szolgáltatásokat, az oktatást, a nyugdíjakat. Mintha maga 
az emberiség válna fölösleges kiadássá egy matematikai elvontságba zárkózott, elidege-
nedett, pusztán pénzügyi szemlélet számára. Mintha a természetes erőforrások túlzott 
kihasználása sem elsősorban az emberek reális igényeiből fakadna, hanem sokkal in-
kább az egyre nagyobb és nagyobb haszon kimutatásának kényszeréből. Nagy kérdés, 
hogy egy kis országnak, vagy akár a világ legnagyobb államának is milyen lehetősége 
van arra, hogy a közjót, az emberek életének valódi javát védelmezze az elvont számok 
kényszerével szemben. Egyáltalán: nem állunk-e szemben az államnak és a jognak egy-
fajta elgyengülésével, szinte elhalásával – ha nem is abban az értelemben, ahogyan az a 
marxizmus víziójában szerepel. Ebben az esetben ugyanis nyitva maradna az a kérdés, 
hogy ki képes, hogy van-e még, aki képes a közjó hatékony védelmére. Ebben az ösz-
szefüggésben keresztény hitünk bizalmat adó világnézet. A lehetőségek határa nem a 
világ egy laboratóriumi körülmények közé zárt szektora, de még csak nem is a teljes 
univerzum, amely most úgy tűnik, hogy gyorsulva tágul, de amelyről ma leginkább 
azt vallják, hogy volt kezdete és lesz vége is. Akiben mi hiszünk, az túl van az univerzu-
mon. Ő nem csak alkotója a mindenségnek, hanem – emberi módon szólva – akara-
tával fenn is tartja ezt a világot. Személyes valóság ő. Megrendítően hatalmas óriás, aki 
szóba áll velünk, kommunikálni akar az egyes emberrel és az emberiséggel. Bármilyen 
képet vetítsenek is elénk egy-egy korszakban a statisztikák, a mi reménységünk végső 
alapja az Isten szeretetébe és mindenhatóságába vetett bizalom. A mi feladatunk pedig 
az, hogy képességeink teljes latba vetésével kutassuk a világot, legyünk munkatársai az 
emberszerető, igazságos és irgalmas Istennek, és bízzunk az ő jóakaratában.

Tehát hitünk öröksége és az emberi tudomány különböző területeinek találkozása, 
reményeink szerint valóban hozzásegítheti a társadalmakat – a mi társadalmunkat is 
– ahhoz, hogy a valódi, legteljesebb értelemben vett közjót minden nehézség ellenére 
előmozdítsák.

Ilyen értelemben mondok köszönetet mindazoknak, akik hozzájárultak a mostani 
kongresszus és a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége munkájának sikeréhez.

(Elhangzott a KÉSZ VIII. országos kongresszusának zárásaként, 
az Országház felsőházi termében 2011. október 8-án)
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Tanévnyitó szakmai nap 2011 – Egerben

Augusztus 23-án negyedik alkalommal találkoztak az Egri Főegyházmegye katolikus 
óvodáinak és iskoláinak pedagógusai dr. Ternyák Csaba érsek úr meghívását elfogadva.

Örvendetes gyarapodásnak lehettünk tanúi. A legutóbbi oktatási híradás még csak 
10 katolikus nevelési-oktatási intézményről számolt be, előrevetítve továbbiak átvétel-
ét. Most az egész eseményt levezető ft. Juhász Ferenc EKIF-elnök bevezetőjében már 
örömmel számolt be a bővülésről: 19 intézmény nevét sorolta fel, köztük 2 szakközép-
iskolát és egy zeneiskolát, melyek új típust is jelentenek a palettán.

Az egész napos program 3 tömbből állt. Délelőtt előadások hangzottak el, ebéd 
után a pedagógusok az érdeklődésüknek megfelelő szekcióüléseken vettek részt a sze-
mináriumban, majd a záróesemény újra a székesegyházban kapott méltó helyet.

A rendezvény csúcspontját jelentette az a blokk, melynek kezdetén a Szent Gel-
lért-díjakat adta át érsek úr Hoskó Bertalannénak, a miskolci Szent Imre Római 
Katolikus Általános Iskola és Kisboldogasszony Óvoda történelem szakos tanárnő-
jének és Várnai Aladárnak, a Fráter György Katolikus Gimnázium és Kollégium 
magyartanárának.

Az alábbiakban néhány, a szakmai napon elhangzott előadás szerkesztett változatát 
olvashatják.

¬ ¬ ¬

Besenyei Lajos

Mit vár a katolikus iskoláktól az egyetem 
és az élet?

ÁLtALÁNOS KérdéSEK
A hit keresi az értelmet – mondta Szent Anzelm, a skolasztika atyja – és ennek szer-

ves kiegészítéseként – az értelem keresi a hitet.
Ebben rejlik a kérdésre adandó válasz lényege, ész és szív, értelem és hit egymást 

feltételezve létezik, az ember a kettő szerves egységéből fakadóan válhat emberré a szó 
igazi értelmében.

II. János Pál pápa a „Fides et ratio” kezdetű enciklikájában egyértelműen hangsú-
lyozza a hit és értelem szoros egymásra utaltságát, mint írja, „tévedés azt gondolni, 
hogy a gyönge értelem színe előtt a hitnek nagyobb meggyőző ereje van: épp ellen-
kezőleg, az a veszély fenyegeti, hogy mítosszá, illetve babonává torzul.” Sürgető fel-
hívásként fogalmazza meg a hit és tudomány közötti szoros kapcsolat visszaállítását, 
hangsúlyozván, hogy „a hit nyitottsága legyen összhangban az ész merészségével.”

http://www.eger.egyhazmegye.hu/index.php/201107021590/oktatasi-egyuttmukodes-torokszentmiklossal
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A felsőoktatás oldaláról, a világi oldalról is megfogalmazódik ugyanez a sürgető 
igény, amelynek teljesülése a mai kor alapvető fontosságú követelménye.

A Rektorok Világkonferenciája 2000-ben Brüsszelben ülésezett és egyhangúlag el-
fogadta a fenti szellemiségű dokumentumot. 

Helyzetértékelésében megállapította, hogy napjainkban az egyetemeken – egyolda-
lúan – egyetlen fő cél jelenik meg, a minél magasabb IQ elérését biztosító tudás megszer-
zése, az értelem, az ész fejlesztése és erősítése.

Háttérbe szorul, szinte jelentőségét veszti viszont az EQ, az érzelmi, emocionális koef-
ficiens, amely a megszerzett magas szintű tudás emberi-társadalmi felhasználásának 
fontos tényezője.

Egyre nagyobb a veszély, hogy olyan, kiválóan felkészült, okos, értelmes emberek 
kerülnek ki az egyetemekről, akiknek nincs meg a belső, érzelmi, lelki – hitbéli 
– iránytűje, akik nem társadalmi lényként hanem „biológiai robotként” élnek és dol-
goznak. (Ugyanezt a veszélyt II. János Pál pápa a már említett enciklikájában így 
fogalmazza meg: „Ha e technikai eszközöket egy, a puszta hasznosságot felülmúló 
célra rendeltség nem vezérli, nagyon hamar embertelenné, sőt, az emberi nemet 
elpusztító erővé válhatnak.”)

A Rektori Világkonferencia a XXI. század egyetemeinek legfőbb feladataként fo-
galmazta meg a fiatal diplomások lelki, érzelmi fejlődését biztosító egyetemi okta-
tási és nevelési tevékenység megvalósításét, a magas IQ mellett magas EQ-val ren-
delkező fiatalok kibocsátását. (Szomorú tény, hogy ma a felsőoktatási intézmények 
feladatrendszeréből teljes egészében hiányzik a nevelés, oktatásról beszélünk csak, 
az oktatók értékelése és minősítése kizárólag az oktató- és kutatómunka alapján 
történik, a nevelés meg sem jelenik. Ez visszalépés a rendszerváltozás előtti időkhöz 
képest is, amikor intézményesen megjelentek a nevelési követelmények, mint pl. 
nevelőtanár, csoport- vagy tankör-patronáló tanár stb.) Ezen, XXI. századi felső-
oktatási követelmény kielégítésében játszhatnak (játszanak) igen komoly szerepet a 
katolikus iskolák, hiszen az alap- és középfokú képzésben megteremthetik azokat 
a hitbéli, lelki, emocionális alapokat, amelyekre építkezni lehet, kialakíthatják a 
hitélet iránti igényt.

Ez hatalmas bázis, hiszen – amint 2008 októberében Donald McKeown püspök em-
lítette az egyik konferencia előadásában – több mint 200 ezer katolikus iskola van a 
világon s ezek az iskolák tudatosan készülnek a mai kor által meghatározott feladatok 
teljesítésére.

A katolikus iskolák oktatási-nevelési tevékenysége számos olyan egyedi, a felsőokta-
tás számára alapkövetelménynek számító emberformáló követelményt elégít ki, amely 
lehetővé teszi, alapul szolgálhat nemcsak a felsőoktatás, hanem az élet által megsza-
bott követelmények színvonalas kielégítésére is.

 Az idő és a tanulás fegyelme, a test és elme fegyelme két olyan fontos követelmény, 
amelynek teljesítése a katolikus iskolákban nagy hagyományokkal bír, s amelynek a 
tanulók hasznát veszik egész életükben, egyetemi tanulmányaikban hozzásegíti őket a 
felsőoktatási követelmények magas szintű teljesítéséhez.
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Rendkívül fontosnak tartom a katolikus iskolák azon szellemiségét, amely a tanulók 
fegyelmének, felelősségérzetének, egy adott rend betartásának követelményét bizto-
sítja. A mai világra jellemző liberalizmus, parttalanság, a cselekvések következményei 
iránti felelőtlenség, az értékválságból következő etikátlan és erkölcstelen magatartás – 
és még hosszan lehetne sorolni a negatív tényezőket – csakis egyfajta belső lelki rend, 
egyfajta Isten előtti felelősséget megjelenítő tekintélyelv alapján orvosolható.

Igen nagy problémát jelent a hallgatók korlátlan „szabadsága”, nincs tekintély, 
nincs elfogadott belső szabályrendszer, nincs határa az anyagi javak mennyiségének 
és minőségének, nincs egy „felsőbb bíró” aki előtt számot kell adni, aki előtt felelni 
kell a tetteikért. A szétfolyó, anarchikus állapotban nincs érzelmi-lelki iránytű, amely 
megmutatná a helyes utat.

A globalizáció igen nagy veszélye ez és – sajnos – egyre erősödik. 
Napjaink gazdasági világválsága is erősíti ezt a folyamatot. Keveset beszélnek róla, 

pedig az igazi probléma nem is a gazdasági, hanem a társadalmi világválság, az em-
beri közösségek szétesése, az emberi élet tartalmának elsekélyesedése. A nagy felis-
merések korát éljük, rá kell jönni arra, hogy a természet (a teremtett világ), a gaz-
daság (a mesterséges világ) és a társadalom (az emberek közössége) között egyfajta 
harmonikus „ősrendnek” kell kialakulni, amely megvolt, de az emberek – fejlődés, 
haladás ürügyén – azt szétrombolták. Ma a meghatározó szerepet a gazdaság, az 
emberek által létrehozott mesterséges világ játssza, maga alá temetve a természetet 
és az embert. A gazdaság, a tőke, a profit, az anyagi javak végtelen hajszolása – és az 
erre való határtalan ösztönzés – okozta a mai világválságot, amely – hangsúlyozom 
– nemcsak gazdasági, hanem – és elsősorban – társadalmi világválság. A verseny, 
a másik legyőzése és megsemmisítése, a határtalan gazdagodási vágy, mind-mind 
olyan kategóriák, amelyek nem a társadalom lényegéből fakadnak, arra ráerőltettek. 
Az együttműködés, egymás segítése, a mások érdekeinek figyelembevétele – ezek a 
társadalmi élet alapszabályai.

Hosszan lehetne e kérdéskörről beszélni, itt csupán jelezni kívántam a lélek, az ér-
zelem és a hit fontosságát a mai válságos korszakban, érzékeltetni akartam a katolikus 
iskolák értékrendjének fontosságát és általános érvényét.

A katolikus iskoláktól kiváló szellemi és értelmi tudással, érzelmi és hitbéli elhiva-
tottsággal rendelkező fiatalokat várnak az egyetemek, olyan diákokat, akiknek van 
belső értékrendjük, akik tudják és érzik felelősségüket a társadalom iránt, akik köte-
lességüknek tekintik a kemény munkát, a tanulást.

MIért A MISKOLCI EGYEtEM?
A Miskolci Egyetem szellemiségében, történelmi múltjában, tradícióiban benne rejlik 

az értelmi és érzelmi nevelés egységének kialakítására való törekvés. 
Már önmagában a dicső múlt is lelkesítő. 1735-ben, a világ első műszaki felsőfokú in-

tézményeként jött létre a selmecbányai Bányatisztképző Iskola. (A műszaki fejlődés idő-
grafikonjában – The timetables of Technology – szerepel a következő: „The Schemnitz 
Mining Academy (in Hungary) is the first technical college int he world.)
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Elődeink – professzorok és diákok – évszázadok során a haladást, a fejlődést segí-
tették, önálló egységgel harcoltak az 1848-as szabadságharcban, a forradalom motorjai 
voltak 1956-ban.

1919-ben az Akadémia Sopronba költözött – átmentve a legfontosabb szellemi és 
anyagi javakat az anyaországba.

1949-ben – a selmeci gyökerek legújabb hajtásaként – létrejött Miskolcon a Nehézipari 
Műszaki Egyetem, amely abban az időben a műszaki tudományos fejlődés centrumává vált.

A 70-es évek végén, a 80-as évek elején – a tudományos és gyakorlati fejlődés igényei 
által determinálva – megindult a valódi universitassá váló fejlődési folyamat, melynek 
első állomásaként 1985-ben az Állam- és Jogtudományi Kar, 1990-ben a Gazdaságtu-
dományi Kar, 1997-ben a Bölcsészettudományi Kar és a Bartók Béla Zeneművészeti 
Intézet, 1998-ban az Alkalmazott Kémiai Kutató Intézet, 2000-ben a Comenius Ta-
nítóképző Főiskolai Kar, 2001-ben az Egészségtudományi Intézet, majd 2005-ben az 
Egészségtudományi Kar jött létre.

Rendkívül fontos annak hangsúlyozása, hogy itt egy szerves fejlődési folyamatról van 
szó – ellentétben azokkal az egyetemekkel, amelyek különböző helyeken már meglévő 
karokból, mechanikusan rakódtak össze. Az egyetemi campus léte is kifejezi ezt a fej-
lődési folyamatot, páratlan a magyar felsőoktatásban, hogy egy területi egységen belül 
működnek az egyetem karai, lehetőséget adva az áthallgatásra, a másoddiploma meg-
szerzésre, a komplex ismeretanyag megszerzésére. Az oktatók és hallgatók egyaránt 
megtanulják egymás szakmájának tiszteletét, olyan komplex, multidiszciplináris közelí-
tési szemléletet kapnak, amelyre máshol nemigen van lehetőség. Ugyanazt a problémát 
másként közelíti meg egy mérnök, egy jogász, egy közgazdász, egy bölcsész, egy orvos 
– s mindezek szintetizálásaként – adott esetekben termékeny viták eredményeként – 
megszületik egy széles látókörre épülő szakmai és emberi világnézet.

A Miskolci Egyetem fejlődésének történeti folyamata sok küzdelemmel, sikerrel és ku-
darccal is járt, de az újrakezdés, a talpon maradás megerősítette az egyetemi szellemiséget. 
Gondoljunk a legközelebbi időszakra, a rendszerváltás időszakára, amely a nehézipar 
– bányászat, kohászat, gépipar – válságával járt együtt, s ez értelemszerűen sújtotta az 
egyetemet is. A társadalomtudományi területek létrehozásával és fejlesztésével – de a 
műszaki tudományos gyökerek óvásával és átmentésével – az ezredfordulón egy virág-
zó, erős Miskolci Egyetemet találunk. És most, a műszaki tudományok súlyának és a 
műszaki képzés jelentőségének emelkedése időszakában – a társadalomtudományok 
bizonyos apálya idején – új fejlődési szakaszba értek a meglévő műszaki tudományos 
ismeretek, s ezek veszik át az egyetem húzó erejének szerepkörét.

Az innovativitás, a megújulás keresése szellemiségében áthatja az egyetem egész 
oktatási és nevelési folyamatát, hallgatóink emberi fejlődésére is jelentős hatást gya-
korol, melyet kifejeznek azok a diákhagyományok is (szakestek, balek-, firmaavatás, 
gyűrűavatás stb.), amelyek formailag is megvalósítják, biztosítják az egymáshoz tar-
tozás szellemiségét.

Az egyetemi hitélet erősítése, hallgatóink lelkigyakorlatai helyszínének megteremtése 
– az országban nem jellemző módon – a Miskolci Egyetem vezetői számára fontos kö-
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vetelmény volt, és az ma is. Közel tíz évvel ezelőtt készültek el a tervei az egyetemi 
ökumenikus kápolnának, amelyet egy magaslatra – az uv-dombnak nevezett helyre 
– terveztek, az egyetemi campust óvó krisztusi kézzel, belül a történelmi vallások ká-
polnáival, melyek egy közös kerengőre nyílnának, ahol az istentiszteletek, imák után 
találkozhatnak egymással a különböző felekezetek hívői. Sajnos, az anyagi lehetősé-
gek mind a mai napig nem tették lehetővé a kápolna felépítését, létrehoztuk viszont 
az Ökumenikus Egyetemi Lelkészséget, amely napjainkra az egyetemi hitélet igen aktív 
központjává, az egyetemi közélet jelentős színterévé vált. A Római Katolikus Egyete-
mi Lelkészség, a Görög Katolikus Egyetemi Lelkészség, az Evangélikus Egyetemi Lel-
készség, a Fészek Református Egyetemi Gyülekezet évente 6–8 rendezvényt szervez, 
programjai között megtalálható a déli csendesség, a vasárnap esti sport, a filmklub, 
a gospelkórus és az irodalmi teaház. A tanévnyitó és tanévzáró istentisztelet a maga 
méltóságával nagy jelentőségű eseménnyé vált az egyetem életében.

A fentiekben érezhetően az érzelmi, lelki, hitéleti erősségeinkről – az EQ erősítéséről 
– szóltam, nem véletlenül. Ezek egyrészt kevésbé ismertek a külvilág előtt, másrészt 
jelentőségük egyre növekszik.

A Miskolci Egyetem szakmai, oktató- és tudományos tevékenységéről széleskörű 
ismeretei vannak az érdeklődőknek. A népszerűségi listán az ország 78 felsőoktatási 
intézménye közül rendre a 9–11. helyen szerepel a ME, több mint 600 oktatóval, és 
több mint 13 ezer diákkal. 

A hét doktori iskolában 270 doktorandusz tanul, az egyetem megkapta a Kiváló Egye-
tem címet, rendelkezik a legjobbaknak járó Minőségi Díjjal, számos nagy kutatási prog-
ramban vesz részt.

Nemzetközi kapcsolatai szerte a világban igen sokszínűek, hallgatóink jelentős 
számban vesznek részt nemzetközi kurzusokon.

Az egyetemi kari struktúrából következően alap- (bachelor), mester- (master) és Ph.D. 
(doktori) képzés tartozik az egyetemi profilhoz a műszaki, jogi, közgazdasági és bölcsé-
szettudományokban, alap és mesterképzés az egészségügyi, zeneművészeti és pedagógiai 
területen.

Mindezekről az egyetem honlapján részletes tájékoztatás található:
www.miskolciegyetem.hu

(Az Egerben augusztus 23-án elhangzott előadás szerkesztett változata)

http://www.miskolciegyetem.hu
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KatKó ElEmérné

Szakmát és erkölcsöt!
Egyházi szakképzés a közoktatás rendszerében

„Amikor azt gondolod, hogy már minden lehetőséget
kimerítettél, még mindig van legalább egy.”

(Thomas Alva edison)

EGyházI oKTATáS, SzAKKépzéS, ErKÖLcS
Az egyházi oktatás múltját zömében a gimnáziumi oktatás, jelenét pedig a gimnáziu-

mi oktatás és a szakmai oktatás, a szakképzés határozza meg. Egyre több szakképző intéz-
ménye lesz az egyházaknak. A kilencvenes évek elején újraéledő egyházi iskolák oktatási 
rendszerünk színfoltjai lettek. Mára megszokottá, sőt keresetté is váltak, hiszen követel-
ményrendszerük, oktatási módszerük sok szempontból versenyképes az állami fenntartá-
sú iskolákéval, legyen  gimnázium, szakközépiskola vagy szakiskola az intézmény.

A legtöbb egyházi fenntartó gimnáziumi képzésben gondolkodik, amikor átvesz 
egy-egy középfokú intézményt. Örvendetes tény, hogy mára már egyre több szakkép-
ző intézmény került egyházi fenntartás alá. A szakképzésben legalább olyan fontos a 
vallásos nevelés, sőt még fontosabb, mint a gimnáziumi nevelés-oktatásban. A szak-
mát tanuló diákok az iskola befejezése után a legtöbbször – főleg a szakiskolákból – a 
munkaerőpiacra kerülnek. Nem mindegy, hogy milyen erkölcsi indíttatással kezdik 
meg a munkát, a munkahelyen a munkatársakhoz való alkalmazkodást. Biztos vagyok 
abban, hogy egy egyházi nevelési-oktatási intézményből kikerülő tanuló a munkaerő-
piacon megbízhatóbb munkaerő lesz.

Az egyházi iskolákban a tanulók hit- és erkölcstant is tanulnak. Ezeken az órákon 
a vallási nevelés mellett felkészülhetnek arra is, hogy milyen a helyes magatartás az 
embertársak iránt. A munkát nemcsak el kell végezni, hanem tisztességgel és a tőlük 
telhető legnagyobb pontossággal, hatékonysággal kell elvégezni. Sajnos ez ma nem 
jellemző az alkalmazottak többségére. A hazánkban megjelenő multinacionális cégek 
viszont magas követelményeket támasztanak az alkalmazott munkaerővel szemben a 
munkaerkölcs vonatkozásában is. Erre fel kell készülni, erre fel kell készíteni a mai 
fiatalokat. A magyar vállalkozóknak is vannak elvárásaik, de azok teljesítéséhez nekik 
is kellene adni, ami nincs mindig összhangban az elvárásaikkal.

Szakképzés a kisvárdai Szent László Katolikus Szakközépiskola, általános Is-
kola, Kollégium és Óvodában 

Gimnázium vagy szakközépiskola?
Az intézményt 1992 júliusában vette át a római katolikus egyházi fenntartó. In-

dításkor a korábban működő öt párhuzamos szakközépiskolai osztályból kettőben 
megszüntették a szakközépiskolai képzést és helyette gimnáziumi képzést indítottak. 
A szakközépiskolai képzésünk ágazatait azonban nem szüntettük meg, hanem a meg-
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maradó három osztályban fele-fele arányban továbbra is folytattuk a korábbi szakkép-
zést. Sajnos két-három év alatt rá kellett jönni, hogy gimnáziumi osztályainkkal nem 
vagyunk versenyképesek, mivel a mi iskolánkat a környék lakossága szakközépiskola-
ként ismerte meg, és a városban már működött egy nagy gimnázium hét párhuzamos 
osztállyal, mindenféle tagozattal. Meg is szüntettük a gimnáziumi képzést, és azóta 
csak szakközépiskolaként működünk, mondhatom hogy sikeresen.

Ezért tudom javasolni a most egyházi fenntartás alá kerülő két szakközépiskolával 
kapcsolatosan, hogy ha eddig szakközépiskolaként működtek, akkor maradjanak meg 
mellette, és a jelenlegi képzésüket próbálják meg még versenyképesebbé tenni.

Erkölcsi nevelés az egyházi iskolában:
A szakképzésben, a szakemberek képzésében nagyon fontos követelménynek tar-

tom az erkölcsi nevelést. Az erkölcs egy pozitív társadalmi jelenség. Az embernek van-
nak erkölcsi tulajdonságai, amelyek meghatározzák azt, hogy hogyan cselekszik. Az 
emberek cselekedetei erkölcsi tulajdonságaival függnek össze. Az erkölcsi magatartás 
egy bizonyos szituációban mutatkozik meg, az emberek egymás közötti viszonyaik-
ban, munkakapcsolataikban egymást erkölcsileg is értékelik. Fontos tehát, hogy egy 
egyházi szakképző intézményből kikerülő fiatal milyen erkölcsökkel indul a munka 
világába. De akkor is fontos az erkölcsi nevelés, ha valaki egyetemen fog továbbta-
nulni, mert valamikor ő is a munkaerőpiacon lesz munkavállaló. Természetesen az 
erkölcs nemcsak a szakképzésben, a tanulók felkészítésében fontos, hanem az élet 
minden területén, így a magánéletben és a közéletben egyaránt.

Nemrégen egy felmérést olvastam az egyházi nevelésről, amelyből idézek két gon-
dolatot: 

A megkérdezett szülők mindegyike azt mondta, hogy „gyermekeit azért járatja egy-
házi iskolába, mert a mai világban fontos az erkölcsi nevelés”.

Egy egyházi iskolában tanult üzletember pedig azt mondta: „Az egyházi iskolák 
legnagyobb előnye egyben hátrány is, nem az »igazi« életre neveli diákjait. Mai farkas-
törvényeink közt egy becsületes, szilárd erkölcsi alapok szerint nevelt fiatalembert igen sok 
csalódás érhet, miután kikerül iskolája óvó falai közül.”

Az egyházi iskolák legnagyobb előnye tehát egyben hátrány is: nem készíti fel a 
fiatalokat a nagybetűs élet farkastörvényeire. Ebben a felkészítésben talán a szakkép-
zésnek nagyobb szerepe lehet:

–  a szakmát tanuló fiatalok a középiskolából a legtöbb esetben a munka világába 
kerülnek ki, fel kell őket készíteni arra, mi vár rájuk ott;

–  erre szolgálnak az osztályfőnöki órák, a hit- és erkölcstan órák, a pályaorientációs 
órák, a gyakorlati képzések;

–  úgy kell megszervezni a fiatalok vallásos nevelését, hogy közben tisztában legye-
nek a környezetükben történő eseményekkel.

„Aggódunk azért, hogy mi lesz a gyermekből holnap,
 mégis elfelejtjük, hogy ma is valaki” 

(Stacia Tauscher)
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Az ÖKuMEnIzMuS A fELEKEzETI ISKoLáKBAn
Nagyon fontosnak tartom, hogy egy egyházi iskolába ne csak a fenntartó vallása 

szerinti felekezethez tartozó tanulókat vegyük fel. 
Érjük el, hogy a történelmi egyházakhoz tartozó tanulók bármelyik egyházi isko-

lába járhassanak, és ott szívesen fogadják őket. Azt hiszem, ezzel általában nincs is 
baj! Általában egy egyházi iskolában a tanulók vallási összetétele a környék vallási 
összetételét tükrözi. Ne akarja ezt az arányt a saját iskolájában egyik fenntartó se 
megváltoztatni. A gyermekek szülei azt szeretnék, hogy vallásos nevelésben részesül-
jenek, amely mellett még egy szakmát is megtanulnak. Ezt megkaphatják egy egyházi 
szakközépiskolában.

Sajátos a vallási összetétel a kisvárdai szakközépiskolában. A tanulók 55 százaléka 
református, 30 százaléka római katolikus és 15 százaléka görög katolikus. A fenntar-
tó római katolikus, de az ökumenizmus nagyon szép példája valósul meg az isko-
lákban. Az egyes felekezetekhez tartozó papok is nagyon jól megférnek egymással, 
de ehhez hozzáteszem, hogy valamennyien fiatalok.

Fontosnak tartom az ökumenikus szellemiség erősítését az egyházi iskolákban. Nem 
tanácsos lelkészi ajánlást kérni a nyolcadikos tanulók felvételijéhez. A kevésbé vallásos 
gyerekek vallásos nevelése lenne az igazi eredménye munkánknak! Ez nagyon nagy 
eredmény, különösen akkor, ha nem vallásos családból érkezik a tanuló! Az egyházi 
szakképző intézményekbe jelentkező tanulók egy része a szakma miatt választja az in-
tézményt! Fel kell venni akkor is, ha sem a szülők, sem a gyermek nem igazán vallásos, 
mégis egyházi intézménybe szeretnék járatni gyermeküket. Az intézménybe kerülő 14 
éves korosztály vallásos nevelése egy igazi kihívás az egyházi iskolák számára!

Az egyházi iskolák nevelésükkel a vallás filozófiájára építve az erkölcsi és etikai sza-
bályokat megszilárdítják a fiatalokban, intenzív közösségi életet garantálnak a fiata-
loknak a vallás köré szerveződve, mindezek által nagyobb esélyt biztosítanak a jobb 
tanulmányi eredmények elérésére. Valamennyi vallásos nevelési-oktatási intézmény-
ben pozitív, szeretettel teli légkör kialakítására törekszenek a hitoktatók és a közisme-
reti és szakmai tantárgyat oktató pedagógusok egyaránt.

A következőkben a szakképzéshez kapcsolódva néhány fontosabb jogszabályra hívnám 
fel a figyelmet, amelyek nem újak és úgy gondolom, hogy a most egyházi fenntartás 
alá kerülő iskolák ismerik is. Ezek a következők: 

A szakközépiskola és a szakiskola a képzését valamelyik szakmacsoportban végzi (21 
szakmacsoport, az NSZFI honlapján megtalálható kerettantervek alapján készítenek 
helyi tanterveket).

A szakiskola esetében a 2009. évi XLIX. törvény alapján, amely a közoktatási tör-
vényt módosította, lehetőség van az előrehozott szakképzésre is, amely a régi modell 
szerint az alapfokú oktatás után 3 éves képzés, és már a 9. évfolyamon megkezdődhet 
a szakképzés. Van néhány kikötés a képzéssel kapcsolatosan: 

– hogy gyakorlati képzés a 9. évfolyamon csak iskolai tanműhelyben valósulhat 
meg. (A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI.   törvény 18. § (3) bekezdése szerint amely a 
2009. évi XLIX. törvény 8. § (2) bekezdése alapján került megváltoztatásra);
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– valamint 20/2010.(V.11.) OKM rendelet a kerettantervek kiadásának és jóvá-
hagyásának rendjéről valamint egyes oktatási jogszabályok módosításáról szóló 
17/2004. (V. 20.) OM rendelet módosítása, amelyben kiadásra került az előrehozott 
szakiskolai szakképzés 9., 10., 11. évfolyamainak közismereti kerettanterve. A há-
roméves képzés során egyéves képzésnek megfelelő időtartamban (a három tanévre 
elosztva) kompetenciaterültek szerint kell felkészíteni a tanulókat az általános alap-
műveltség megszerzésére.

A szakképző évfolyamon szakmai programot kell készíteni az általuk oktatott minden 
OKJ szakmához (közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 48. § (1) c) pont írja elő).

A szakképző évfolyamokra központi programok alapján készülnek a szakmai prog-
ramok, a szakmai óratervek. (A központi programok az NSZFI honlapján megtalál-
hatók minden egyes OKJ szakképesítésre.)

Az orSzáGoS EGyházI TISzK 
Az egyházi fenntartású szakképző intézmények létrehoztak egy ökumenikus Orszá-

gos Egyházi TISZK Szakképzés-szervezési Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft-t. 
A TISZK székhelye Kazincbarcikán van, és Budapesten működik egy telephellyel, 
amely minden iskola számára sokkal jobban megközelíthető. A most egyházi fenntar-
tás alá kerülő szakközépiskolák jelentkezését várjuk ebbe a TISZK-be. 

A TISZK legfontosabb szerepe, hogy a szervezeten keresztül juthatnak az iskolák 
szakképzési hozzájáruláshoz. Ha benyújtják belépési kérelmüket, akkor majd részlete-
sen tájékozódhatnak a működéséről.

(Az Egerben augusztus 23-án elhangzott előadás szerkesztett változata)

¬ ¬ ¬

Kmeczkó Gyuláné

A tanító szerepe a katolikus nevelésben

Örvendetes tapasztalat, hogy a meg-megújuló támadások ellenére a katolikus iskolákba 
jelentkezők száma nem csökken, sőt évről évre növekszik. A szülők komolyan veszik gyer-
mekeik nevelése iránti felelősségüket, és élnek a vallásszabadság adta lehetőségekkel.

A nEvELéSrőL
„Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon,

még ha megöregszik, akkor sem tér el attól”
(Péld 22,6)

A nevelés mindig is úgy kezdődött, hogy célokat tűzünk ki, hogy irányt mutatunk, 
észrevételeinkkel segítjük a gyerek választásait, visszajelzünk, azt mondjuk, hogy ez 
nagyon jó volt, az meg bizony rossz. Egyszóval megdicsérjük, vagy éppen elmarasztal-
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juk. Vagyis fogjuk a kezét és vezetjük. Aztán el-elengedjük, hogy minél előbb egyedül 
is boldogulni tudjon. Egyúttal a határokat is ki kell jelölni, mert ez biztonságot ad 
neki, a félelmét elűzi. S ha néha átlép is egy-egy korlátot, tudja, hogy rosszat csele-
kedett. Meg kell tanítani a gyermeknek, hogy tetteinek következményei vannak. Ha 
ez nem történik meg, ha valaki mindig elsimítja az ügyet, akkor végzetes veszélybe 
sodorja őt. Egy szép napon kénytelen lesz tettei következményei elé állni, s nem talál 
senkit, aki helyette tartaná a hátát. Az ígéret, az adott szóért vállalt felelősség, a köte-
lesség, a tisztesség elsajátíttatása elengedhetetlen. Szembesülnie kell a gyereknek, hogy 
tettei, szavai mögött ő áll. 

A szülők után, az iskola is korlátokat állít ugyan, de ezek a korlátok egyszer életre 
nyíló kapuk lesznek.

Az ember életében igen jelentős szerepet töltenek be az érzelmek. Ezt az oktató-
nevelő munkának ma nagyon figyelembe kell vennie. Az érzelmi nevelés igen elha-
nyagolt területe a pedagógiának, mintha valami mellékes dologról lenne szó. A belső 
ürességet, a korai kiégett lelkületet éppen az érzelmi sivárság hozza létre.

Tudjuk, hogy egy-egy intézmény légköre, a benne alkalmazott módszerek sikere 
mennyire pedagógusfüggő. A legjobb módszer, csodálatosan, szakszerűen megfogal-
mazott helyi program is csődöt mondhat, elsilányulhat, ha nincsen megfelelő peda-
gógus, aki azt megvalósítja. A zsinat is megfogalmazza ezt a tényt: „A nevelők gondol-
janak felelősségükre: tőlük függ elsősorban, hogy a katolikus iskola valóra tudja-e váltani 
céljait és kezdeményezéseit.”

Érdemes magunknak feltenni a kérdést: „Miért jelentkeztem, miért vállaltam, hogy 
katolikus intézményben dolgozzak. Mindez csak akkor lesz gyümölcsöző, ha hitemet, 
vallásosságo mat, Istennel való kapcsolatomat nem munkaköri kötelességként fo gom fel. 
Csak úgy lehetek hiteles, ha nemcsak tanítom az evangéliumot, hanem aszerint élek.” 

KAToLIKuS nEvELéS
A katolikus szó eredeti jelentése „egész szerinti, teljes szerinti”. Munkánk során a 

konzervatív keresztény nevelést kívánjuk képviselni, ami nem azt jelenti, hogy elavult, 
maradi, hanem azt jelenti, hogy értékmegőrző. 

A katolikus oktatás sokféleképpen van jelen a világban. Ismerősen csenghet a mon-
dás, hogy a nevelés az, ami azután marad, hogy már mindent elfelejtettél, amit vala-
ha tanítottak neked. Még ha el is felejtjük, sok mindenre emlékszünk azáltal, hogy 
milyen emberekké váltunk. Ezek a képességeink, önbizalmunk, vagy annak hiánya, 
képességünk a másokkal együttmunkálkodásra, kapcsolatteremtésre. Ez az, amiért a 
tanár olyan végtelenül fontos személy, és ezért lényeges, hogy a tantestület egyöntetű-
en álljon azok mellé az értékek és eszmények mellé, amelyekkel tanítványait kívánja 
feltarisznyálni. 

Mit várunk általában az iskolától? Hogy biztos, használható tudást adjon. Tan-
tárgyakra, szaktudományokra specializálódott világunkban azonban legalább annyira 
fontos, hogy ne csak az eszünk legyen nyitva mindarra, ami megismerhető és fel-
fogható, hanem legyen nyitva a szívünk (emberségünk) is a világra. Vagyis ne csak 



 26  Miskolci Keresztény Szemle  •  2011/4. (28. szám)

befogadni tudjunk, hanem legyünk képesek arra is, hogy emberként benne éljünk a 
világban. Abban a világban, amelyet utódainktól kaptunk kölcsön. Abban a világban, 
amelynek sorsáért mindannyian felelősek vagyunk.

ErKÖLcSI nEvELéS
A katolikus iskola és a katolikus tanító kiemelt feladata az erkölcsi nevelés. 
Tisztesség, munka, becsület, igazmondás – ezek az emberi, az egészséges társadalmi 

élet sarokkövei. Ahogy a mindennapokat megéljük, vagy az olvasmányok történetein 
keresztül kiemelhetünk egy-egy lényegesebb mozzanatot, amit külön elemzünk, ami-
ken keresztül erkölcsi fogalmakkal ismertethetjük meg tanítványainkat (pl.: tisztelet, 
hála, hazaszeretet, áldozatkészség, igazságosság, hűség, barátság, önuralom, nagylel-
kűség, mértékletesség stb.).

Beszélhetünk sok mindenről, a Föld globális problémáitól a környezetszennyezésig. 
A természettudományos tantárgyak alkalmat kínálnak, hogy diákjainkat szerénységre, 
a természet törvényeivel szemben alázatra neveljük. 

Ehhez viszont az kell, hogy készüljünk az órákra, a foglalkozásokra, és gondoljuk át, 
hogy melyik erkölcsi fogalom illik leginkább az adott tananyaghoz. Ehhez a munkához 
nagy segítséget jelenthet számunkra Mácz István: Kísértés a jóra c. könyvecskéje.

A nEvELő SzEMéLyE
Mindannyian ezt a szakmát választottuk valamiért, mindannyian itt maradtunk 

valami miatt. Szeretünk tanárként, pedagógusként dolgozni. Látunk valamit ebben 
a hivatásban.

„Hatalmasabb a példa a szónál” (I. Leó pápa)
A pedagógiában a tanári példának még nagyobb szerepe van, mint a direkt jel-

zéseknek. Ám a példamutatás annak a három nevelési eszköznek egyike, amelyeket 
együttesen kell használni, akkor lesz a nevelés igazán eredményes. E három nevelési 
eszköz: a tanítás, a példaadás és a cselekedtetés, vagyis, hogy meg is tapasztalja a gye-
rek, hogy jót tenni jó.

– A pedagógus személye többet mond a gyermeknek, mint szavai. A gyermekek 
az élő példából többet tanulnak, mint az elhangzottakból, többet fogadnak be a sze-
mükkel, mint a fülükkel. Olyanok, mint a szivacs, mindent magukba szívnak. Ha a 
pedagógus nem hiteles ember, akkor mondhat, amit akar, szavai hamisan csengenek, 
azok nem az igazság hordozói lesznek.

– A tanári példa ereje mindennél többet ér. Soha ne késsünk óráról vagy meg-
beszélt programról. A gyerekek egy része örül, hogy később kezdődik az óra, de a 
nevelőnek tudnia kell, hogy kötelességszeretetre csak akkor tud nevelni, ha maga is 
kötelességtudó. 

– Mindig alaposan készüljünk fel az órákra! (Vázlatírás!)
– Ügyeljünk az óra megtartásának körülményeire! (pl. ne legyen szemetes a terem!)
– Adjunk diákjainknak célokat!
– Ne legyenek kedvenceink!
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– Ügyelni kell a dicséret helyes adagolására.
A pedagógusi szeretet akkor igazi, ha felelős, a gyermek jövőjét tartja szem előtt. A 

segítésben, mint mindenben a mérték a legfontosabb: ne tegyünk semmit a gyerek 
helyett, mert az nem szeretet, hanem félrevezetés. Mindig csak annyit segítsünk, hogy 
ha elakad a gondolatmenetben, tovább tudjon lépni.

Az oKTATáSI foLyAMAT
A katolikus iskolában a fiatal nemzedékek nevelése komoly feladat, amelyet nem le-

het improvizálni. Erre a feladatra kellőképpen fel kell készülni, hogy képesek legyünk 
felismerni a manapság jelentkező nevelési kihívásokat, képesek legyünk megtalálni a 
leghatékonyabb eszközöket a velük való szembenézésre. Ez megkívánja a tanítóktól, 
hogy legyenek készségesek a tanulásra, tudásuk gyarapítására, módszereik megújításá-
ra és korszerűsítésére, de arra is, hogy spirituális és vallási képzést kapjanak. 

Nem elég tehát csak kezdetben elérni egy viszonylag magas színvonalú felkészültsé-
get, hanem azt meg is kell tartani, és emelni is kell a folyamatos képzés révén. 

Clairvaux-i Szent Bernát írja egyik írásában: „Ha nem mész előre, már csúszol is visz-
szafelé.” Egy kicsit ilyen a mi pályánk is: a legnagyobb csapda a rutinnal együtt járó 
megszokás. Úgy hiszem, ezért fontos egy pedagógus életében, hogy ne csak ő maga 
tanítson, de lásson mást is tanítani. Pontosabban inkább így mondanám: lássuk egy-
mást tanítani... Látnunk kell, hogy miként ragadja meg másvalaki azt a problémát, 
amit én annak gondolok. 

Állandó megújulás, lelki feltöltődés szükséges ahhoz, hogy erősödjön katolikus el-
kötelezettségem. 

A szakmai és a lelki fejlődés mellett elengedhetetlen a hitbeli ismeretekben való fo-
lyamatos növekedés. Nagyon igaz az az elvárás, hogy mindenki legalább olyan hitbe-
li ismeretekkel, jártassággal rendel kezzen, mint amilyen a szakmai tudása. Meg kell 
találnunk teológiai továbbképzésünk módját, alkalmait! (Pl.: szentírásolvasás, vallásos 
könyvek, újságok olvasása, lelkigyakorlatokon való részvétel, előadások hallgatása stb.)

Kedves Kollégák!
Ti vagytok az építkezés, nektek magatoknak kell élő kövekké lennetek, hogy olyan 

házzá épüljetek, amelyet Lélek tölt el.
 „Valaki lát egy embert, aki egy nagy kőrakás mellett dolgozik. Kezében a kalapács, üti 

a követ. Egész nap. Egész héten. Mindig. 
– Mit csinálsz? – kérdi tőle.
– Nem látod? Követ faragok!
Lát egy másik embert is, megkérdi tőle is:
– Mit csinálsz?
– Nem látod, sarokkövet faragok!
Megkérdi a harmadik embert is, aki ugyanúgy dolgozik, látszólag egyhangúan, s ugyan-

úgy faragja a követ, megállás nélkül. 
– Mit csinálsz? – kérdi tőle is. A válasz ennyi:
–  Nem látod? Katedrálist építek!
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Ugyanaz a munka, ugyanazok a mozdulatok, de mindegyik ember számára mást jelen-
tenek. S hogy miként válik igazán emberivé a munka, alighanem egyikünk számára sem 
kétséges. Persze tudom, saját tapasztalatból tudom, hogy sokszor csak követ faragunk. Néha 
rádöbbenünk: sarokkő lesz, amit megmunkálunk. S vannak kegyelmi pillanatok, amikor 
kitárul előttünk a láthatár, és teljesen világos: katedrálist építünk!” (Dr. Korzenszky Ri-
chárd OSB: „Üzenőfüzet”.)

A mi építkezésünkön is – ez alkalommal egy új tanévben – vannak változtatási és 
javítási lehetőségek. Mi sem egyedül építkezünk. Építőtársakra, segítőkre, barátokra 
találhatunk ebben a munkában, ha jobban odafigyelünk, ha érzékenyebb a hallásunk 
és élesebb a látásunk. Megtanulhatjuk, hogy minél többet segítünk másoknak, annál 
többet kapunk mi is.

„Vadócba rózsát oltok, hogy szebb legyen a föld.” (Mécs László)
 Mindennap valamit teszünk azért, hogy többek legyünk, hogy fényt hagyjunk 

magunk után. Az ember a napi munkában kopik. Ha nincs meg a szellemi felfrissülés 
lehetősége, ha nem vagyunk képesek az új tapasztalatok megszerzésére, egy idő után 
nem tudjuk hitelesen képviselni alapvető értékeinket.

A szellemi fejlődésnek, az új lehetőségeknek a felismerésében jelentenek sokat ná-
lunk az iskola által szervezett lelkigyakorlatok, előadások, fórumok. 

A gyermek alapvetően fogékony a vallás iránt. Nagyon sok függ a környezettől, a 
család melegétől, attól, hogy milyennek kép zel jük el mi Istent. Át kell gondolnunk 
saját istenképünket, felül kell vizsgálnunk elkötelezettségünket, és beszélnünk kell 
azok ról a speciális kihívásokról, amelyekre oda kell figyelnie minden katolikus tanító-
nak. A tanító egészen különleges helyzetben van, hiszen mód jában áll a saját életében meg-
tapasztalt és megvalósított isteni szeretetet a kisgyermekek lelkében egészen korán elültetni, 
megalapozni a későbbi egészséges istenképet.

A pEdAGÓGuSBAn MEGLáTnI Az EMBErT…
A katolikus nevelőknek „a szakmai képzés mellett elsősorban a »szív képzésére« van 

szükségük: el kell vezetni magunkat arra a találkozásra, amely megnyitja szívünket a 
felebarát felé.” Ne szégyelljük érzelmeinket! Tudjunk örülni, örömöt adni, vigasztal-
ni, ha arra van szükség, de ne szégyelljük könnyeinket se tanítványaink előtt. Ettől 
leszünk emberivé számukra.

Az ember életének az a szakasza, amelyet óvodában, iskolában tölt, nagyon meg-
határozó a személyiség kibontakozásának szempontjából. Mi nem csak a kisgyer-
mekek két agyféltekéjének fejlesztését és harmonikus együttműködését segítjük, 
nem csupán a közösségi lét konfliktusmentes kibontakozását támogatjuk, hanem a 
lelki fejlődésnek egy rendkívül érzékeny időszakában állunk „bábaként” az ember 
mellett. 

A közvetítő eszközök, amelyek szilárdan őrizték eddig is a jellemmel kapcsolatos 
ismereteket – népdalok, népmesék, hitoktatás – jelentősen kiszorultak a hétköznap-
jaink valóságából. A hazaszeretet, a hazánkhoz, a nyelvünkhöz, nemzeti identitásunk-
hoz való viszonyulás olyan érték, amit meg kell őriznünk és tovább kell adnunk az 
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újabb nemzedéknek, mégpedig tananyagon, gyakorlaton át. Nyúljunk vissza újra a 
gyökerekhez! Hiszen gyökerek nélkül ég felé nőni nem lehet!

Összegzés
A katolikus nevelés nem elégedhet meg információk átadásával. Ez az a környezet, 

amelyikben kiválasztottak bennünket a munkára. Nyíltan vállaltuk, hogy részesei le-
szünk annak a nagy vállalkozásnak, mely a tanulás és növekedés közegévé válik, azon 
emberek közösségének, akik hisznek a szeretetben, a reményben és az igazságban, ahol 
az emberi gyengeségek és hibák ellenére is valóra válhat Isten álma a világ gyógyításá-
ról. Küldetésünk nem könnyű. De hiszem, hogy érdemes vállalni, mert gyermekeink, 
családjaink, munkatársaink, és társadalmunk a legjobbat érdemlik.

Lehet, hogy arra gondoltál, jó lenne egy csendes, kellemes katolikus iskolában dol-
gozni, amely más, mint a többi iskola. De azok, akik beneveztek ebbe, részesei egy óriási 
és izgalmas vállalkozásnak. Nem csak némi vallási ismerettel megtűzdelt jófajta képzést 
kell nyújtanotok, hanem egyfajta világnézetet és egyházi tapasztalatot is. Az iskolában 
összefüggést kap, és központi helyre kerül az Isten kinyilatkoztatása. Ki kell fejleszteni 
a többféle intelligenciát, melyet az oktatás feltételez, de ugyanakkor ki kell alakítani azt 
az érzelmi intelligenciát is, mely képessé tesz a kapcsolatteremtésre és azt a lelki intelli-
genciát, mely alkalmassá tesz arra, hogy a múlt törmelékein jövő épülhessen. 

Ha hiszünk, akkor minden a javunkra lehet ebben a tanévben. Az iskolában, a 
családban, a magánéletben, az egészségben, életem minden területén. Nem azt mon-
dom, hogy így lesz, de azt vallom, hogy így lehet. Hogy az élő kapcsolat Krisztussal 
a legjobbat hozhatja elő belőlünk. Ha nem a félelmeink törnek felszínre, hanem a 
bizalmunk. Nem a bizonytalanságunk, hanem a megerősödött hitünk. 

És hiszem, hogy ezzel tudunk odafordulni másokhoz, akikkel együtt járunk ezen 
az úton. Akár úgy, hogy mi választottuk őket társul, akár úgy, hogy az Úristen utunk-
ba sodorta őket.

Michelangelo egyik legnagyszerűbb alkotása a Sixtus-kápolna mennyezetfreskójá-
nak Dávid alakja. Olyan nagy szenvedéllyel dolgozott rajta, hogy gyakran ruhában 
aludt, mert sajnálta az időt arra is, hogy átöltözzön. Négy évig szó szerint verejtékesre 
dolgozta magát kemény munkával – de nézd csak meg a végeredményt! Martin Luther 
King mondta: „Ha egy ember utcaseprő, akkor úgy seperjen utakat, ahogy Michelangelo 
festett, ahogy Beethoven komponált, vagy ahogy Shakespeare írt verseket. Olyan jól seperje 
az utakat, hogy a mennynek és a földnek minden lakója megálljon egy percre s azt mondja: 
ím, itt élt egy nagyszerű utcaseprő, aki jól végezte a munkáját!” 

Ha nem vagy szenvedélyes abban, amit csinálsz, keress valamit, amit szenvedélyesen 
tudsz csinálni! Ne csak az hajtson, hogy pénzt keress, arra törekedj, hogy hatással legyél! 
Célod ne a túlélés legyen, hanem az, hogy valami jelentőségteljeset tegyél! Pál megmu-
tatja, hogy mi a végső célja annak, hogy mindig a legjobbat nyújtsuk: „Bármit tesztek 
tegyétek szívből, mintha az Úrnak, és nem embereknek tennétek… Urunknak, Krisztusnak 
szolgáljatok…!” (Kol 3,23–24).

(Az Egerben augusztus 23-án elhangzott előadás szerkesztett változata)
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énfejlődés – hitfejlődés Krisztussal

Az emberi élet folyamatosan változik. Máshogy gondolkodunk most, mint 
ifjúkorban. Mások az álmaink vágyaink, céljaink, életörömeink. Változott 
az istenképünk is. Más a gyermekkorban megtapasztalt, a gyerekeket kü-
lönösen is szerető Isten képe, és más, amikor döntést hozok érett felnőtt 
fejjel Krisztus mellett.
hol tartok most? erre a kérdésre keressük a választ a Lélek vezetése mellett!

I. A gyermeklélektan fejlődésének néhány szempontjai
Ma már többet tudunk a gyermeklélektanról, mint az 1600-as években. Csak az 

1760-as évek után kezdődik el valami új a gyermekneveléssel kapcsolatban. Addig a 
gyermekek a hátsóudvaron nevelkedtek, a sötét szobában lehettek, és nem foglalkoz-
tak a gyermek testi-lelki fejlődésével. Még Szent Ágoston is azt írja a Vallomásaiban 
„a gyermek megszületésétől fogva bűnös lény, ezért ridegen kell bánni vele”. Termé-
szetesen abban a korban, melyben Szent Ágoston élt, egy közgondolkodást fogalma-
zott meg, bár sokáig uralkodó volt a kor pedagógiájában. 1760-ban következik egy 
változás, mely merőben más kapcsolatra fűzi az anya és gyermek, a nevelés és a rideg 
bánásmód álláspontját. J. J. Rousseau 1760-ban Anyák, szeressétek és szoptassátok a 
gyerekeiteket! Emil kiadásával új perspektívát nyitott meg a pedagógiában. Rousseau 
gondolatai adják meg a lökést a modern, vagyis az anyai szereteten alapuló családnak. 
Ez a mű máig alapja a pedagógiának is. Egy kis hiba mégis van ebben a gépezetben. 
Rousseau sajnos nem a saját tapasztalatait írta le. Gyermekei árvaházban nevelkedtek, 
némelyiket hagyta éhen halni.

De elindított egy gondolatot, ami tovább vezette a kutatókat, és késztette a kor 
nevelőit, pedagógusait a gyermeklélektan felé. A mai kor már egy letisztult nevelési 
elméletet és gyakorlatot követ. A XX. század generációja már Spock doktor könyvét 
használja és merít belőle erőt a neveléshez, a konfliktusok kezeléséhez. Könyvét 50 
millió példányban adták el, és 39 nyelvre fordították le. Spock doktor ellene volt a tes-
ti fenyítés bármilyen formájának – ami könyveiből kiderül. Könyveinek legfőbb üze-
nete, hogy merjünk hinni önmagunkban ne görcsösen neveljünk, hanem természetes 
módon. Spock keveset beszél arról, hogy őt hogyan nevelték szülei, egyet azért elárult, 
azt mondta: hogy ő sohasem csókolta meg édesanyját, édesapját. Pedig tudjuk jól, az 
érzelmi biztonság szempontjából mennyire fontos az ölelés, csók, birkózás, kézfogás 
stb. A mai kutatások szerint az intelligencia egyik alapvető pillére a harmonikusan 
működő testi-lelki egység a szülőkkel. 

Megkerülhetetlenné válik a témával kapcsolatban Erik H. Erikson, aki nyolc élet-
ciklussal mutatta be az emberi élet fejlődési szakaszait, és azon keresztül kríziseit is. A 
nyolc életszakasz a korai gyermekkortól a késő öregkorig egymásra épül, de megadja 
a szakaszok közötti flexibilitás lehetőségét is. 
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szAKAsz PszICHés KRÍzIs eRéNY
FONTOs KAPCsOLATOK 

KÖRe

  1. Csecsemőkor   alapvető bizalom szemben  remény  anya
2 éves korig   alapvető bizalmatlanság

  2. Kisgyermekkor   önállóság szemben  akarat  szülők
2-3 éves kor   szégyen és kételkedés

  3. Játékos gyermekkor   kezdeményezés szemben  cél  család
3-5 éves kor   bűntudat

  4. Iskoláskor   szorgalom szemben  illetékesség  szomszédok,iskola
  6-12 éves kor   kisebbrendűségérzés

  5. Kamaszkor   személyíség építése szemben  hűség  állandó és alkalmi csoportok;
    12-18 éves kor   személyíségzavar  vezetési modellek

  6. Ifjúkor   meghittség szemben  szeretet  partnerek a barátságban, szexualitás-
    19-35 éves kor   elszigetelődés  ban és együttműködésben

  7. Felnőttkor   kreativitás szemben  gondoskodás  a megosztott munka és közös
    35- 65 éves kor   stagnálás   háztartás vezetésének szerepe

  8. Öregkor   teljesség szemben  bölcsesség   "az emberiség", "az én fajtám"

     65 éves kor után   kétségbeesés

Az éLeT NYOLC szAKAszA 

II. A hit változása az emberi életciklusokon keresztül 
Erikson mintájára dolgozta ki James W. Fowler a hit fokozatait. Mint ahogy az 

emberi élet fejlődik és változik, úgy bizonyos életciklusokban a hit is változásokon 
megy keresztül. Ezeket a változásokat írja le Fowler (1981), melyet hosszú kutatás 
előzött meg. Munkásságában a következő megállapításra jutott: a 0 fokozatot nevezi 
ősbizalomnak (Eriksonnál a csecsemőkornak felel meg). Itt a tudat még csak kiala-
kulóban van, mégis ebben az időszakban elkezdődik már a bizalom, mellyel a gyer-
mek az embereket, és környezetét fogadja. Később alakul ki a vallási fejlődés alapja. 
1. Intuitív projektív hit (korai gyermekkor). A gyermek saját fantáziájának érzéke-
lését követi. A képzelőerőben – melyet a logika törvényei nem tartanak kordában 
– látja Fowler ennek a fokozatnak az erejét. 2. Mitikus, szó szerinti hit (játszókor). 
A konkrét, operacionális gondolkodásnak megfelelően, amely ebben a fokozatban 
túlteng, a mítoszokat szó szerint érti, és nem úgy fogja fel, mint szimbolikus nyel-
vezetet. Ez teszi érthetővé, hogy ebben a fokozatban jelenik meg az antropomorf-
izmus 3. Szintetikus konvencionális hit (iskoláskor). Itt a második fogalom a fontos, 
hogy konvencionális, hiszen ezen a fokon a hit még nem személyes, sokkal inkább 
másoktól átvett, másoktól függő hit. 4. Egyénivé gondolkodóvá váló hit (serdülőkor). 
Ebben a fázisban az individualizmus és az autonómia világos, szinte eltúlzott tudatát 
hozza. Számára csak az érvényes, amit ő helyesnek tart. Elhatárolódva nyilatkozik 
minden intézményes vallásról, egyházról. Ennek a fokozatnak az erőssége a saját 
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véleményformáló képesség, gyengéje a radikális szimbólumkritika, mely erősítheti 
a hajlamot a radikalizmus felé. 5. Elkötelező hit (felnőttkor). A megjelölése ennek a 
fokozatnak sokkal egyszerűbb, mint a többi fokozaté, mégis a megfogalmazásban a 
legkevésbé biztos a szakember. A dialogikus magatartást, és a nyitottságot találja e 
pontnál alkalmasnak Fowler. Az igazságok elfogadása jelenti az elköteleződés jelle-
gét. 6. Univerzáló hit (élemedett kor). Itt elsősorban nem a kutatás a lényeges, ha-
nem azok a személyek, akiket Fowler felsorol. Többek között Martin Luther King, 
Teréz anya, Gandhi, Dietrich Bonhoeffer stb. Jellemzője az abszolút szeretet és igaz-
ságosság. A saját önérvényesítés tejesen háttérbe húzódik a transzcendens morális és 
vallási valóság érzése és érzékeltetése javára. 

A fowleri fokozatok ismerete segítséget nyújthat a hitoktatásunkban, megismer-
hetjük azt a korosztályt, akikkel foglalkozunk, hogy milyen szakaszhoz értek, ho-
gyan tudjuk az Örök Igazság üzenetét megfogalmazni, számukra életté váltani. 

Nézünk egy példát. Nyissuk ki a Szentírásunkat, és olvassuk el Mk 5,1–20-at, a 
gerázai megszállott történetét. Ezt a bibliai részt máshogy fogja értelmezni az, aki 
a hitfejlődésében a korai gyermekkor stádiumában van, mert a fantáziájára bízza a 
történetet. Elképzeli, hogy az ördögök szállingóznak a levegőben, és keresik a serté-
seket. Minden bizonnyal, ezt a részt rajzolná meg, mert ebben van a legtöbb fantá-
zia. A játszókorban lévő gyermek szó szerint értelmezi, és elfogadja úgy, ahogy van. 
Reális rajzot készítene a sertésekről, akik a vízbe fúlnak, de nem fantáziál hozzá. Az 
a gyerek, aki a szintetikus konvencionális szakaszba lépett, még nem a személyesen 
megélt hittel fogja fel a történetet, hanem kérdez, hogy válaszokat kapjon. És amit 
hallott, az vezeti őt a hit felé. Lehetne még sorolni, hogy ki mit fogna föl, vagy 
tapasztalna a történetekből, a legfontosabb, hogy mindig jól ismerjük azt a korosz-
tályt, akikkel foglalkozunk, mert nem a saját hitünkre kell megtanítani őket, hanem 
arra, hogy ők önállóan jussanak el a hit forrásához,  Krisztushoz.

néhány IGAz TÖrTénET
A fowLErI foKozAToK MEGérTéSéhEz

Hogyan növekszik bennünk Krisztus?
1. Azt tanultuk a hittanórán, hogy az Úr Jézus a legkisebb szentségben is jelen van. 

Amikor gyerek voltam, anyám mindig figyelmeztetett: ha lenyelsz egy cseresznyema-
got, majd cseresznyefa nő a hasadban. Ebből az is következett, ha egy szőlőszemet 
nyelek le, akkor szőlőtőke nő a hasamban, ha barackmagot, akkor barackfa stb. Ezért 
gyümölcsöt igen óvatosan ettem. Ha pedig tévedésből egy magot lenyeltem, képtelen 
voltam elaludni, máris éreztem, hogy nő bennem a fa, és percről percre el voltam 
készülve arra, hogy gyümölcstől roskadozó ágak hajtanak ki az orromból, számból és 
füleimből. Úgy éreztem, hogy ujjaim gyökérré változnak… 
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Utolsókból lesznek az elsők
2. A jó Isten mindent lát – mondta Lioba nővér az óvodában. Mindent lát, min-

dent hall, és mindent tud. A jó Isten az égben ül egy fehér felhőn. Hosszú szakálla 
van. Olyan szemei vannak, amelyekkel átlát a falakon és az ágy alá is, a sarokba és 
a pincébe is belát velük. Előtte nincs akadály. Lát éjjel és nappal. Sohasem fárad el. 
Ezek tulajdonképpen nem is szemek, hanem villámok. Ezek folyton csak látnak, 
látnak, látnak. 

A jó Isten – mondta Lioba nővér az óvodában – jön először, azután jön a pápa, azu-
tán a bíboros, majd a püspök, és a plébános úr következik, őt követi a főnővér, utána a 
papa és a mama, majd egy nagyon hosszú szünet van, és a legvégén jössz te – mondta 
Lioba nővér az óvodában. 

Isten mindenütt jelen van. De hogyan?
3. A hároméves Betty egy autózás alkalmával, anélkül, hogy bármilyen oka lett 

volna rá, ezt mondta: tudtad, hogy anya Isten fejét hordja magában? Kísérője semmi-
lyen jelentőséget nem tulajdonított ennek a kijelentésnek. Csak amikor Betty egy idő 
múltán ezt mondta: nem hallottad amit mondtam: anya Isten fejét hordja magában? 
Akkor érezte szükségét annak, hogy Betty közlésével foglalkozzon. Szerencsére – egy-
általán semmit sem sejtve, hogy miről is lehet szó  – egy kérdést tett fel: és a papádnak 
mi jutott? Ebből megtudtuk, hogy a papának egy láb jutott. Tovább folytatta a kér-
dezősködést, hogy Betty öt testvérének és neki magának mije van? Miután a fejnek, 
karoknak és a lábaknak lett gazdája, a végére maradt két családtagnak meg kellett 
elégednie egy lábbal. A közlések után Betty hátradőlt és tovább énekelt. 

Isten testének saját családja javára történő feldarabolása képzete teljesen megfelel a 
kisgyermekkor konkretisztikus és egocentrikus elképzelésének. Betty ugyanis azt kísé-
relte meg, hogy Isten mindenütt jelenvalóságának problémáját, azt ő számára érthető 
módon oldja meg. Néhány nappal előtte ugyanis azt hallotta, hogy Isten mindenütt 
jelen van!

(Az összeállítás Friedrich Schweitzer Vallás és Életút c. könyvéből
vett idézetek alapján történt)
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Ágoston Zsolt – Koós ede

A vörösmarty iskola múltja és jelene
„ISTeN SeGíTSÉGÉVeL rÁTALÁLT XIX. SZÁZADI 

eGyhÁZI KereTeIre…”

Az 2011 szeptemberében útjára induló Vörösmarty Mihály Katolikus Általános Is-
kola jogelődje, a Vörösmarty utcai római katolikus felekezeti iskola – mint a helyi ró-
mai katolikus plébánia elemi iskolája – az 1870-es években alakult. Az intézmény két 
épületből állt: az egyik (földszintes) épületrész a Vörösmarty utcai kis piaccal szembe-
ni udvarban épült, a másik a jelenlegi katolikus iskola helyén.

Több évtizedes töretlen fejlődését követően a második világháborút megsínylette az 
intézmény: közvetlen bombatalálat ugyan nem érte, ám a visszavonuló német és ma-
gyar alakulatok, valamint a nyomukban előretörő szovjet hadsereg katonái jelentősen 
lelakták. A helyreállítás hosszabb időt és minden bizonnyal igen fáradságos munkát 
vett igénybe, nem egyszer a leendő tantestület tagjainak bevonásával. A piaccal szem-
beni egykori iskolaépület ugyanakkor elveszítette oktatási funkcióját.

1948-ban a felekezeti iskolát államosították. Ezt követően a hatvanas-hetvenes éve-
kig a tantermek száma folyamatosan bővült. Az új, a jelenlegi katolikus általános 
iskola épülete Boros Mária tervei alapján 11 hónap alatt, 1975–76-ban létesült, első 
tanéve 1976. szeptember 1-jével kezdődött. Az oktatást immár 22 tanteremben foly-
tathatták a tanítók/tanárok. 
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A hetvenes-nyolcvanas években – délelőtt-délutáni oktatási rendszerben – évfolya-
monként hat osztály koptatta a padokat, a kilencvenes évekre létrejött a négyosztályos 
tagozati forma: egy-egy matematika, angol, testnevelés emelt szintű, valamint egy 
általános tantervű osztállyal. Az új évszázad első évtizedében már csupán három elsős 
osztály indulhatott…

2011 májusában közgyűlési határozat döntött az iskola sorsáról: az intézmény 
fenntartója 2011. szeptember 1-jétől az Egri Főegyházmegye. A Vörösmarty iskola 
tehát – kiegészülve a mellette található Weöres Sándor Óvodával – Isten segítsé-
gével ismét rátalált XIX. századi egyházi kereteire. Mintegy nyolcvanezer miskolci 
római katolikus ember, megannyi hívő család szívből jövő kívánságával találko- 
zott ez a változás. Hiszen a mai társadalmak, újkori demokráciáink erkölcsi talap- 
zata sérült, szükség van tehát a szilárd, keresztény alapokon nyugvó erkölcsiség 
képviseletére és kifejtésére. Végezetül semmiképpen ne felejtsük el: az oktatási rend-
szer kiépítése egyházi alapokon nyugodott Magyarországon, ennek igazságát pedig 
sem ideológiák, sem személyek, sem történelmi események elhomályosítani nem 
tudták és nem tudják.

„…vISSzATérünK vALAMIhEz, vALAKIhEz…”
A Vörösmarty iskola múltjának feltárását, az ezen a területen lévő régi katolikus is-

kola emlékeinek összeszedegetését feladatunknak tekintjük, s remélhetőleg a jövőben 
hatékony gyűjtőmunkát tudunk majd azok körében végezni, akiknek valamilyen 
„relikvia” (akár szellemi, akár materiális) a birtokában van, s szívesen osztja majd 

meg azokat a miskolci polgárokkal, velünk 
együtt vallván a régi igazságot: csak annak 
a közösségnek van jövője, amelyik ismeri 
múltját, gyökereit.

Iskolánk jelene a XXI. századelő Magyar-
országának keretei közé illeszthető. A törté-
nelem kereke, az emberi sorsot nagyon sok-
szor irgalmasan jobbítani akaró Gondviselés 
ajándékul adott lehetősége 2011. szeptember 
1-jétől, hogy iskolánk-óvodánk ajtaján-ka-
puján Jézus „hivatalosan” is beléphetett és a 
maga isteni szeretetével – szándékosan, nagy 
erővel nekiveselkedő akadályoztatás nélkül – 
átitathatja az oktatás-nevelés nehéz, felelős-
ségteljes, ugyanakkor annyi, de annyi szép 
élményt magában hordozó folyamatát. 

Annak a majd’ 600 gyereknek, akiket szü-
leik ránk bíztak a mindennapokban, az itt 
dolgozó felnőttek, felnőtt magyarok hordoz-
zuk a mértéknek, az iránytűnek, a mintának 
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a felelősségtudattól átitatott súlyos szerepét. Szüleik mellett, szüleiken túl, olykor 
szüleik ellenére-helyett itt tanító tanárokra, tanítókra, itt dolgozó technikai dolgo-
zókra hárul jócskán a feladat: embert faragni belőlük. Embert a mi sajátos, keresztény 
értelmezésünkben. Iskolánk „múzeumába” helyezve a kipróbált, be nem vált szocia-
lista embertípust, ez év szeptember elsejétől ugyancsak ebbe a múzeumba helyezve a 
kipróbált, be nem vált kapitalista–liberalista embereszményt, úgy döntöttünk, nem 
próbálkozunk új emberséget kitalálni akaró teóriákkal, embergyártó „frankensteini” 
kísérletekkel. Nem kipróbálunk, hanem visszatérünk valamihez, Valakihez. Az Em-
berhez, aki profanitásán túl szakralitást hordoz magán, akinek nemcsak testi, hanem 
lelki mivolta is fontos, s „aki Istenhez hasonló, megigazult és valóban szent teremtmény” 
/Ef 4,24/. Ez lett a mi régi-új kiindulópontunk, régi-új antropológiánk, pedagógiánk 
alapja. Az ember Isten képmása és hasonlatossága, anthroposz, felfelé néző ember, 
aki nincs bezárva az anyagvilág majomketrecébe, s ha lennének bármikor is erők, 
akik erővel vagy fondorlattal oda be, vagy vissza akarnák zárni, azzal számolni kell, 
hogy az ember onnan mindig kikívánkozik. 

A Vörösmarty katolikus iskola-óvoda szellemisége ezt képviseli: az anyagvilág ma-
jomketrecéből való kiszabadulást-kiszabadítást, az itt dolgozó-tanuló ember újból 
„felfelé (is) nézővé” válásának segítését, az ember ismételt homo religiosus-szá válása 
fölötti bábáskodást. Homo religiosus: ez azt jelenti, hogy a hozzánk tartozó ember 
szép lassan, szabadon, örömmel és szeretettel ismét „oda fogja kötni magát” Alko-
tójához, Teremtőjéhez, mert rájön arra és megérzi, hogy kinek a képmása, s hogy 
annyira keresett értelmét és gyökerét hol találja. Történik mindez Miskolcon, a XXI. 
század hajnalán, a Magyar Katolikus Egyház keretein belül, amely felelősségteljes 
küldetését sürgetettnek érzi: EMBERRÉ tenni az embert.
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Jakus Ágnes 

Melyikünk megkerülhetetlen?

A keresztyénség túllépett önmagán 
– vélekedik Németh Pál református 
lelkész, iszlámkutató. Szerinte sok, 
a muszlimok iránt táplált félelmünk 
alaptalan, de van, amire éppen az isz-
lám fogja kényszeríteni a keresztyén-
séget. 

Hány muszlim él Magyarországon?
Becslések szerint harmincezer. Nagy 

részük ide nősült és alapított csalá-
dot, amikor hazánkban tanultak. Az 
utóbbi években Törökországból üz-
letemberek jöttek még ide. Túl sok 
muzulmán nem jön Magyarországra, 
inkább a keresztyének menekülnek el 
a muszlim országokból. Nem is gondolja a nyugati nagyhatalom, hogy a helybeli 
keresztyéneknek milyen rosszat tesznek, ha beleavatkoznak egy diktatúra életébe – a 
diktatúra ugyanis nem engedi a vallási ellentéteket érvényesülni. Irakból is el kel-
lett menekülnie a keresztyéneknek Szaddám Husszein bukása után. Líbiában nincs 
komoly keresztyénség – bár vannak keresztyének, de nem nagy számban –, ám ha 
Szíriában a kormányt sikerül megbuktatni, akkor a keresztyének nagyon rossz hely-
zetbe kerülnek.

Hány magyar tért át az iszlámra hazánkban?
Megközelítőleg háromezren. Ez azért vitatott, mert hozzá lehetne számolni a felesé-

geket, akik keresztyének voltak, és egy idő után áttértek az iszlámra. Ez azonban nem 
ugyanaz az áttérés, mint hogyha valaki az egyetemen arab, török vagy perzsa szakon 
tanul, megismerkedik az iszlámmal, vagy ösztöndíjasként kimegy egy iszlám országba 
tanulni, és annyira megszereti az iszlámot, hogy áttér arra a vallásra.

Miért lehet megszeretni az iszlámot?
Csak néhányat a sok vonzó vonás közül. Az első dolog a Korán csodálatosan szép 

arab szövege, melynek hatása alól már Mohamed korában sem igen tudták kivon-
ni magukat a zsidók és a keresztyének. Aztán az iszlám egyszerű és egyértelmű val-
lás, emberre szabott, ésszerű jellege van. Egy hagyományos mondásban ezt mondta 
Mohamed a híveinek: „Mi, a próféták mindnyájan, azt a parancsot vettük, hogy ér-

németh pál
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telmükhöz mérten szóljunk az emberekhez.” Az iszlám „értelméhez mérten” szólítja 
meg az embereket, míg a keresztyénségben sok az értelmet meghaladó elem. Gyakran 
viszont nem maga az iszlám vonzó, hanem a keresztyénség taszító azok számára, akik 
áttérnek. Általában ők mélységesen csalódtak a keresztyénségben.

Mi lehet a csalódás oka?
Az, amit az egyház képvisel, és ahogyan képviseli. Ha az egyetemi hallgató előtt a 

vallási tartalmak, az egyházi tanítások óvodás szinten jelennek meg, akkor az taszítja 
őt. Az iskolarendszer kiépült ugyan, de az egyházunk szellemileg leépült. Ma nem tud 
egyszerű, érthető szavakkal megszólítani akadémikust és falusi, templomba járó nénit 
egyaránt.

A muszlimok valószínűleg nem csalódtak ilyen módon a saját vallásukban. 
Miért?
Az iszlám sokkal súlyosabban kultúra, politikum, mint a keresztyénség. Most 

Goldziher Ignác naplóját olvasom, aki minden idők legnagyobb iszlámtudósa volt. 
Az orientalisták atyjának nevezik a muzulmánok is. Amikor Damaszkuszban tanult, 
megdöbbenve tapasztalta: egy egyszerű kereskedő is tudós teológus. Goldziher ta-
nított a budapesti református teológián is. Több mint száz évvel ezelőtt azt kérdezi: 
hogy lehet, hogy az a vallás, amelyik a Szentírásra hivatkozik, ennyire elhanyagolja 
a Bibliát.

Tanulhatunk a muszlimoktól ebben?
A muszlimoktól ne tanuljunk semmit, reformátor eleinktől elég tanulni. Sok 

mindent átvettünk, nem is gondolja az ember, hogy mennyit – például az igés fali-
táblát. A gyrosárusoknál lehet látni, hogy Korán-idézetek vannak mindenütt. Más 
a muszlim ember viszonya a Koránhoz, mint a keresztyéné a Szentíráshoz. Ha a 
keresztyén ember viszonya olyan lesz a Szentíráshoz, mint a Koránhoz, akkor fun-
damentalista lesz az illető. Betűzget, szemezget a Bibliából, „igéi vannak”, és más-
nak tekinti a Szentírást, mint amire adta az Isten. Az biztos, hogy nem arra adta, 
hogy egy-egy szépnek tetsző mondatot összefüggésből kiragadva abszolutizáljunk 
aznapra, mert másnapra másik lesz érvényes. A Szentírás egésze érvényes az életünk 
minden napjára.

Azt nyilatkozta korábban egy interjúban, hogy az iszlám jelenlétének fel kelle-
ne ráznia a keresztyénséget. Ezt hogy értette?
Az iszlám rákényszerít előbb-utóbb arra, hogy komolyan vegyünk bizonyos ke-

resztyén tantételeket. Pontosan azokat, amelyeket az iszlám bírál a keresztyénség-
ben: Krisztus istenségét vagy a Szentháromság-tant. Ha megkérdeznénk egy átlag 
egyháztagtól, ő hogy érti a Szentháromság-tant, zavarba hoznánk vele, sőt, még a 
teológusokat is. Persze a teológián tanulunk róla, de annak az értékét, hogy Isten, aki 
egység, miért hármas tagozódásban jelenik meg, nem látjuk tisztán. A keresztyén hit 
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Szentháromság-tanát görög filozófiai fogalmakba kényszerítjük, holott ez gazdagabb 
istenismeretet jelent az iszlám vagy a zsidóság monoteizmusánál.

Sok keresztyén nem találja a helyét a keresztyén kultúrában, miközben a muszli-
mok az iszlám kultúrában megtalálják a helyüket – függetlenül attól, hogy a sa-
ját hitükhöz hogyan viszonyulnak. Válhat erős kultúrává a keresztyén kultúra?
Van-e keresztyén kultúra? Mert, ugye, nincs keresztyén társadalom... Ha nincs ke-

resztyén társadalom, a kultúra sem keresztyén igazán. Persze vonásokat hordoz magán, 
látszik rajta a hatása - a nyugati kultúra nem tudja megkerülni a keresztyénséget, bár 
igyekszik. Az a probléma, hogy a keresztyénség túllépett önmagán. Az emberek túl 
vannak a keresztyénségen. Nem innen, hanem túl. Ha innen vagyunk a keresztyénsé-
gen, mondjuk nem hallottunk Krisztusról, azért nem hiszünk benne, akkor jöhet az 
evangelizáció. De amikor már túl sokat hallottunk Krisztusról, és azért nem hiszünk 
benne, akkor nem ér semmit az evangelizáció, már mint műfaj. Az evangelizáció a 19. 
század végének egyik találmánya abból az időből, amikor a szociáldemokrata mozga-
lom és a marxizmus feléledt. Ez nem azonos az evangélium hirdetésével. Bizonyságot 
kellene tennünk, de nem úgy, hogy elmesélem életemnek történetét, kétesen értel-
mezve az eseményeket, és Istent belekavarva dolgokba, amelyekben nem úgy van ott, 
ahogy én elképzelem. Ezek hiteltelen valamik.

Hitelesebb lenne, ha a Szentírásból indulnánk ki?
Hiteles az lenne, ha a keresztyénség nagy témái úgy állítódnának a gondolkodó 

ember elé, hogy ne tudja megkerülni. Gondoljunk bele, Szent Ágoston miért lett 
keresztyénné – ha leszámítjuk az isteni dolgokat! Azért, mert olyan korban élt, ami-
kor a keresztyénség olyan szellemi hatalom volt, hogy szembesülni kellett vele, és 
előbb-utóbb állást kellett ellene vagy mellette foglalni. De jelenleg nem jelenik meg a 
keresztyénség sehol; olyan, mintha nem lenne. Ezen kívül a református egyház súlyos 
erkölcsi válságban szenved.

Az iszlám ellenfél a keresztyénség számára?
Igen. Olyan vallás, amelyik tudatosan felvállalja a keresztyénellenességet. A Korán-

ban kifejezetten keresztyénellenes kijelentések vannak. Polemizál a keresztyénséggel, 
a Szentháromság-tannal, a váltsághalállal. Azt, hogy Krisztus valóságosan meghalt a 
kereszten a bűneinkért, az iszlám nem ismeri el, és Krisztus közbenjárását sem. A ke-
resztyénség alapvető tanításainak nyílt, egyértelmű tagadása jelenik meg a Koránban. 
Ilyen értelemben az iszlám nem támogatja a keresztyénséget, és a zsidóság sem. Ezek-
nek a vallásoknak megvan a maga terjeszkedő indulata, viszont ez nem azt jelenti, 
hogy amiatt kell félni az iszlámtól, ami miatt félnek tőle.

Miért félünk tőle?
Agresszívnak és intoleránsnak látjuk, holott az iszlám alapvetően nem az. Ha az 

ember odakerül egy iszlám társadalomba, akkor megdöbben attól, hogy mennyire 
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mások a muzulmánok, mint amit a hírek mondanak róluk. Az iszlámmal kapcsolatos 
félelmeknek általában a tudatlanság vagy az ismerethiány az alapjuk. Százötven évig 
a muzulmánok hódoltságában éltünk. Ez az időszak nagyon sok negatívumot hozott, 
de hozott pozitívumokat is a magyarság számára. Mi, magyar reformátusok az iszlám 
vallási toleranciája miatt tudtunk elterjedni a török hódoltság területén, ezt ne felejt-
sük el. Vallásváltás zajlott: katolikusról reformátusra, és nem katolikusról az iszlámra. 
Az iszlám nálunk a hódoltság ellenére sem tudott gyökeret verni, míg a Balkánon 
igen. Katonailag el tudták foglalni az ország egy részét, be tudták szedni az adót, de az 
iszlám nálunk nem tudta megérinteni a lelkeket.

Mit jelent pontosan a dzsihád, és fenyeget-e ma is? A média hatása alatt érez-
hetnek fenyegetettséget az emberek...
Ami a médiából leszűrődik, az a napi politika; nincs története. Meg kell nézni, hogy 

hol vannak a terrorcselekmények, és mi célból vannak! Palesztina iszlám terület volt. 
1948-ban létrehoztak ott egy államot, amelyik nem iszlám állam. Az arabokat a nyugat 
rettenetesen becsapta még az első világháború után. Számukra ez nagyobb trauma, mint 
Trianon nekünk – ugyanazok rendezték a határokat ott is. A muzulmánokat százszorosan 
megalázták, rettenetes visszaélések történtek. A terrorcselekmények borzalmasak, de a 
terrort mint végső eszközt nem most találták ki, és nem csak a muzulmánok gyakorolják. 
A dzsihádot lehet szent háborúnak is fordítani, de annál többet jelent: erőfeszítést, 
áldozathozatalt a vallás érdekében, törekvést a vallás terjesztésére. Ez a tanítás eredeti 
értelmében történhet úgy, hogy a saját rossz tulajdonságai ellen veszi föl a harcot 
valaki, és azt próbálja kiküszöbölni, szélsőséges esetben háborút jelent, de az iszlám 
szerint védekező háborút szabad csak folytatni, terjeszkedőt nem – ma erről sokan 
hajlamosak megfeledkezni.

(Forrás: parokia.hu)
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Czakó István

novemberi elmélkedés

Mi papok hivatalból sokszor találkozunk elhunytakkal. Hivatalból imákat mon-
dunk, részvétet nyilvánítunk, de nem érint meg bennünket a halálnak sem a tragé-
diája, amit a hozzátartozók átélnek, sem a halál misztériuma, sem nagysága. Úgy ke-
zeljük a halált, akár egy esetét az orvos. Híveink néha csodálkozva kérdezik, hogyan 
tudjuk elvégezni a szertartást megrendülés nélkül. Nekünk ezt kell tennünk. 

Most azonban eszmélődjünk. Egyszer foglalkozzunk komolyan a halállal. Saját 
elmúlásunkkal. Most rendüljünk meg mi is. Felidézek néhány szállóigét a Szentírás-
ból, a liturgiából, és hagyjuk őket hatni magunkra. 

Statutum est hominibus semel mori, post mortem autem iudicium. Meg van álla-
pítva, hogy az ember egyszer meghaljon, és a halál után az ítélet! 

Senki nem kerülheti el a halált. Aki született, annak meg kell halnia. A halál biztosan 
jön, kérlelhetetlenül jön. Gyermekkoromban gyakran álltam a Tisza partján és néztem 
a Tiszát. A víz mindig vitt valamit. Letört faágakat, fatörzset, szénaboglyát. Az uszadék 
feltűnt valahol messze a folyó kanyarjában, először csak azt lehetett tudni, hogy vala-
mit visz a víz. A vízen úszó tárgyak nem siettek, nem késtek, csak úsztak némán, közel 
jöttek, majd elhaladtak, és végül megint olyan messze voltak, hogy már alig lehetett 
őket látni. Így visz bennünket is csendben, de kérlelhetetlenül, az idő árja.  

A vég kérlelhetetlenül jön. Mit tegyünk? Várjuk dermedten, míg el nem jön a vég? 
Nem! Operemur bonum ad omnes, maxime autem ad domesticos fidei. Tegyünk 
jót mindenkivel, különösképpen hittestvéreinkkel. A szentek soha nem unatkoztak. 
Sajnálták az időt, amit alvással töltöttek. Hogyan gazdálkodom az idővel? Vannak 
elvesztegetett idők. Az idő nem kiapadhatatlan kincstár. Amit elvesztegettem, az el-
veszett. A papnak, ha dolgozni akar, a huszonnégy óra sem elég. Ha nem akar dol-
gozni, akkor nincs dolga. 

És mivel töltsük? Virrasszatok! Nem üres semmittevéssel, hanem Isten országáért 
végzett szorgalmas munkával. És imádsággal.

Kivisz bennünket az időből. Mikor? Mors certa, hora incerta. A halál biztos, az 
óra bizonytalan. Egy áramütés, egy volánnál elaludt sofőr, egy vérrög, ami megindul 
az erekben, átmegy a szíven, bemegy a tüdőbe, eltömi az ereket, vagy egy vérrög az 
agyban. És mindennek vége, ehhez pedig nem kell még öregnek sem lenni. 

Mors certa, hora autem incerta. Ha tehát bizonytalan az óra, készülnünk kell rá. 
Vagyis mindig készen kell lennünk. Mire? Hogy belépünk Isten világába. Mikor? A 
halál után? A halál döntő óra. A Szentírás: ahová a fa dől, ott marad. A halál után 
az ember semmi üdvös jót nem tehet. Nem segíthet magán. A halállal egyszer s 
mindenkorra, az örökkévalóságra eldől az ember sorsa. A halállal az emberben nem 
változik semmi. A halál után nem tér meg senki. A halál pillanata olyan, mint ami-
kor az autópályán suhanó autó elmegy a kilométer-oszlop mellett. Az autóban ülők 
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semmit sem változnak. Minden úgy marad a km-jelzés után, mint volt előtte. Ez 
teológiai bizonyosság. 

A halál után pedig ítélet. Mindenkinek számot kell adnia, amint jót vagy rosszat 
cselekedett. Milyen sokszor olvassuk ezt. Bár megrendülnénk rajta! Ahová a fa dől, 
ott marad. Nem ezt tanítja-e a teológia? Aki elhaladt ennek a világnak és a másik 
világnak határát jelző oszlop mellett, már nem tud változtatni sorsán. Ha üdvözült, 
akkor üdvözült. Ha elkárhozott, elkárhozott. 

A tisztulás helye az üdvösség előszobája. Nem hagyatkozhatok erre. Lényegében az 
itt maradottak sem segíthetnek. Igaz, a tisztulás helyén szenvedők sorsán imákkal, 
jócselekedetekkel lehet segíteni. De ez nem jelent lényeges változást, mert a tisztulás 
helyén levők üdvözült lelkek. Csak idő kérdése, hogy végre Isten elé merjenek állni.

Készen kell lennünk. Olvassuk az evangéliumot a király lakomájára szóló meghí-
vásról. Mikorra szól ez a meghívás? Nem a másvilágra. Erre a világra. Már most be 
kell lépnünk Isten világába, most kell elfogadnunk az isteni meghívót. Mikor földi 
életünk befejeződik, megáll felettünk az idő. Nincs tovább változás.   

Azért nagyon fontos, hogy életünk utolsó pillanata Isten kegyelmében találjon 
bennünket. Ki szokták hegyezni ezt az elvet. Felvetik azt a képtelen helyzetet, hogy 
valaki egész életén keresztül példás életet élt, aztán elkövet egy súlyos bűnt, és el-
kárhozik. Egy másik végiggonoszkodta az életet, de halála előtt meggyónik és üd-
vözül. Ez a hivatalnok-teológia. Nem életszerű. Isten jó, Isten üdvözíteni akarja az 
embert. Aki egész életén keresztül Istennel járt, de utolsó órájában megbotlott, az 
hozzászokott, hogy Istenhez igazítsa az életét, és ha valami baj éri, rögtön Isten felé 
fordul, Isten pedig lenyúl érte. Azaz egy bűn miatt nem került ki az isteni légkörből, 
utolsó leheletével felfohászkodhat Istenhez. Aki meg végiggonoszkodta az életet, a 
gonoszság légkörében élt, egyáltalán ki tud szakadni gonoszságaiból, tud-e bűnbá-
natot tartani?  

De mindenképpen imádkoznunk kell a végső állhatatosság kegyelméért. Hogy ha-
lálunk a megszentelő kegyelem állapotában találjon. Ezt a kegyelmet pedig nem le-
het kiérdemelni, csak állhatatos imádságra lehet megkapni. A tapasztalat azt mutatja, 
hogy aki ezért imádkozik, sokkal többet kap, megszilárdul a jóban. 

Dickens a Karácsonyi énekben leírja, hogy a vén, szívtelen uzsorásnak megmutat-
ják saját ravatalát, látja, hogy sürögnek-forognak körülötte az emberek, hallja őket 
beszélni, és saját ravatala mellett másképp látja önmagát, mint addig látta, megválto-
zik. Meg kell állnunk nekünk is saját ravatalunk mellett és ott átgondolnunk életün-
ket, magatartásunkat. Jób könyvében van, hogy a bölcsességet nem lehet megtalálni 
a földön, hiába megy érte valaki messze tájakra, nincs a tengeren, nincs az égben, 
nincs a föld mélyén, a bányákban, egyedül a halál mondja azt, hogy hallott valamit 
róla. Szembesítsük magunkat a halállal, hogy életbölcsességet nyerjünk.

Ezek a gondolatok egy oldalról mutatják be novemberi köteles eszmélődésünket. 
Ez komor oldala az emberi életnek. De erre is szükség van.
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•  eGyhÁZ ÉS TÖrTÉNeLeM  •

Sivadó Csaba

Egyháztanítók: nagy Szent Bazil

Aquinói Szent Tamás, Szent Ágoston és Szent Jeromos után Nagy Szent Bazilról, a 
keleti egyház számára legalább olyan tekintélyes egyházatyáról szeretnék ma beszélni. 
Az előadás címeként „Nagy Szent Bazil, a jámborság világossága” címet adtam, mely 
elnevezés a keleti egyház liturgikus szertartásaiban szokásos. Különböző jelzőkkel, mint 
„nagy”, „fényes világító”, „az egyház fáklyája”, a „jámborság világossága”, „mennyei tü-
kör” illetjük az ünnepein, január 1-jén és 30-án Szent Bazilt. Január 1-je a mennyei szü-
letésnapja, hiszen 379. január 1-jén halt meg. Január 30-án pedig egyházunk a három 
pillért, a három szent főpapot ünnepli, Nagy Szent Bazilt, Nazianzoszi Szent Gergelyt, 
és Aranyszájú Szent Jánost, a IV. és az V. század elejének a nagy szentjeit. 

Szeretném Szent Bazilnak a nyíregyházi görög katolikus templomban található ab-
lakképét magunk elé idézni, úgy, ahogyan azt a művész megjeleníti. A kép jobbolda-
lán látható egy koldus mankóval, ahogy kenyeret kap Szent Baziltól. Bazil jobb keze 
alatt ’leiturgia’ felirattal ábrázolják a róla elnevezett „Bazil Liturgiát”, s mellette lát-
ható másik fontos teológiai alkotása, a „Szentlélekről” című műve. Ami miatt fontos, 
hogy megragadjuk ezt a képet, az az, hogy Szent Bazil egy olyan szent, aki amit leírt, 
amit megimádkozott, azt megélte. Egyik keze a szegények felé nyúl, a másik pedig az 
Írás, a tanítás, az egyházatyai funkció felé. 

Az első pont, amiről beszélni szeretnék, az II. János Pál pápa, pápaságának második 
esztendejében írt apostoli levele, amelyet az „Egyházatyák”-ról írt, s amelyet Szent 
Bazil halála 1600. évfordulójának szentelt. A boldog életű pápa művét később XVI. 
Benedek pápa is nagy buzgósággal használta. Tudjuk, hogy ő a Rómába zarándokolt 
keresztényeknek elmondott felnőtt katekéziseiben végigvette a nagy nyugati és keleti 
egyházatyákat, és két alkalommal is beszélt Nagy Szent Bazilról. Figyelemre méltó, 
hogy II. János Pál milyen tartalmas és milyen tudományos megközelítéssel írt Szent 
Bazilról. Benedek pápa a szentünkről szóló katekézisekben kétharmadában teljesen 
átveszi az ő apostoli levelét. 

Az apostoli levél bevezetőjében II. János Pál meghatározza, hogy számára kik az egy-
házatyák. Azt mondja, azok a szentek, akik a hitük erejével, tanításuk kiválóságával és 
termékenységével új erőt adtak az egyháznak. Nem egy tudományos megfogalmazást 
akar adni. Ami számára fontos, hogy ezek az egyházatyák valójában atyái az egyháznak, 
mert az evangélium által az életet tőlük kapjuk. A hitben atyáink, akikre nyugodtan 
támaszkodhatunk, akiknek a tanítása az egyháznak a hagyományát és a hitelesen meg-
élt krisztusi életet foglalja magában. Építői is ők az egyháznak, mert nem akármilyen 
alapra, hanem Krisztusra és az apostolokra építették fel az egyház első struktúráit. Végül 
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a Szentatya levonja a következtetést: az egyházatyák tele vannak „bölcsességgel és örök 
fiatalsággal”, ezért állandóan életben kell tartani emlékezetüket, tanításaikat. 

Miért fontosak számunkra ma, a XXI. században az egyházatyák? XVI. Benedek 
pápa miért szenteli felnőtt katekézisei nagy részét az egyházatyáknak? Azért, mert 
ahhoz, hogy az egyház hiteles legyen ma is, ugyanabból a forrásból kell táplálkoznia, 
mint amit az egyházatyák megéltek és merítettek, az „atyaságuk élő forrásából”.

A keleti egyházban van a teológiának egy olyan irányzata, amit neopatrisztikának 
nevezünk, ami azt tűzi ki célul, hogy az egyházatyáknak azt az életszerűségét, ele-
venségét, amelyet a korukban mutattak, újra fedezzük fel. Nincs új a nap alatt. Ha 
megnézzük, hogy a IV. században mit tanított Szent Bazil a szegényekről, az egyház 
társadalmi tanításáról, akkor megállapíthatjuk, hogy ezek ma is érvényesek. Nyugod-
tan átvehetjük, alkalmazhatjuk napjainkban, hiszen a krisztusi szeretet által annyira 
érzékeny volt ezekre a problémákra.

Szent Bazil 329-ben született egy előkelő kappadókiai keresztény család gyermeke-
ként. Nagyszülei a Maximinus-féle keresztényüldözés idején nagyon sokat szenved-
tek, nélkülöztek. A Ponthus-környéki rideg hegyekben töltöttek hosszú éveket nagy 
ínségben és megpróbáltatásban. Szent Bazil édesapja ebben a közegben nevelkedett. 
Apja, akit szintén Bazilnak hívtak, nem egyházi személy volt, viszont a Kappadókiai 
Cezárea (a mai Törökország területére kell gondolnunk) város kiváló tanítója volt. 
Nagyon erkölcsös életet élt, köztiszteletnek örvendett. A fiatal Bazilt eleinte édesap-
ja és apai nagymamája, Makrina tanítja. Ezt azért fontos megemlíteni, mert Szent 
Makrina Thaumaturgosz Szent Gergely földije, akinek hagyományát ápolja. Ez a 
szent Órigenésznek, az egyik legnagyobb keleti teológus lángelmének a tanítványa. 
Később hatása Szent Bazil teológiájában is megmutatkozik, hiszen a keleti egyházban 
a IV–V. századi szerzetesség a spiritualitás megélésében Órigenészt tartotta alapnak. 
Az ő lelki írásain nevelkedik a keleti egyház szerzetesi közössége. Bazil már gyermek-
korában azt a lelkiséget szívta magába, ami később szerzetesrend-alapítóvá teszi őt. 

Az édesanyja, Emmelia vértanú szülők lánya. Szent Bazil szüleinek tíz gyermekük 
született, és közülük többen is szentek lettek. Talán nem ismerünk még egy olyan csalá-
dot, amelyik ennyi szentet adott volna az egyháznak. Mondhatni, szent családból nem 
is születhet más, mint szent gyermek. Vértanú szülők, nagyszülők, akik a hitüket még 
ilyen áldozatok árán is megtartották. A keleti egyház a szentek között tiszteli Bazil édes-
anyját, Emmeliát; az idős Makrinát, a nagymamáját; a fiatal Makrinát, a húgát; Nüsszai 
Szent Gergelyt, az öccsét; és Péter öccsét, aki majd Szebasztének lesz a metropolitája. 

Bazil édesapja nagyon fiatalon meghalt. Édesapjuk elvesztése után a család a Kis-
Ázsia Pontus tartományban található Annesibe költözik, ami az Irisz folyó partján 
fekszik. Ez a város olyan szempontból fontos, hogy Bazilnak ide fűződik a szerze-
tességhez kötődő érzelmi és tudatosan megélt tapasztalata. Iskoláit, mivel előkelő 
kappadókiai családból származott, Caesareaban végezte, ahol fiatal gyerekként is jó 
kapcsolatokat ápolt a püspökkel, Dianiussal. Ezt követően Konstantinápolyba ment, 
ahol filozófiát és retorikát tanult. A következő állomás Athén, ahol életre szóló barát-
ságot kötött Nazianzoszi Szent Gergellyel. Barátja Gergely, amikor a 43. beszédében 
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megemlékezett a Bazillal kötött barátságáról, azt írja: „Két utat ismertek, az egyik a 
tanterembe, a másik a templomba vezetett”. 

Ugyanebben a beszédben leírta, hogy a későbbi püspök mennyire kitűnt elméjének 
élességével, jellemének a komolyságával. Megállapítható, hogy a IV. század egyház-
atyái közül mind retorikailag, mind tudásában Bazil az egyik legtehetségesebb. Annak 
ellenére mondható ez, hogy a szerzetesi alázata miatt, amikor írt, vigyázott arra, hogy 
csak egyszerűen, és ne a retorikának a fényességével és túlzásaival írjon. Még abban 
is a hiúság kísértését látta, ha retorikai képességeit egy kicsit jobban megcsillogtatta. 
Athénban retorikát, grammatikát, filozófiát, csillagászatot, geometriát és orvostudo-
mányt tanult, és mint később kiderült, szüksége is volt minderre, hiszen az Úristen 
nagy feladatok elé állította. 

Gergely írta le azt is, hogy „mindazzal a tudással, amivel csak ember rendelkezhet, 
megadatott Bazil számára”. Tanulmányai után szülővárosába, Caesareába került, itt 
tanított egy rövid ideig. Patrióta volt, hiszen Neocaesareában egy kecsegtető ajánlatot 
kapott.  Jó javadalmazás mellett, a város fiatalságát akarták rá bízni, de ő Caesareát 
választotta. Itt keresztelkedett meg felnőttként, ahogy ez korában szokás volt. Így 
volt ez nyugaton Szent Ambrus és Szent Ágoston esetében is, ők is 30 éves koruk kö-
rül vették fel a keresztség szentségét. Sőt, Ambrust úgy választották meg püspöknek, 
hogy még csak katekumen, hitjelölt volt, meg sem volt keresztelve. Cezáreában a 
püspök keresztelte meg, s hamarosan a felolvasói rendet is megkapta. Ekkortájt nő-
vére, Szent Makrina, nem messze Caesareától, a családi birtok közelében egy vallási, 
szerzetesi közösséget alapított. Bazil, miután közelről szemlélhette ennek a közösség-
nek az életét, egyre inkább a szerzetesi hivatás felé vonzódott. Arról az élményről, 
hívásról, mely az igazi Krisztus-követés felé indítja, a következőképpen ír levelében: 
„Sok időt pazaroltam a hívságokra és egész fiatalságomat elvesztegettem haszontalan 
munkával, amikor egy olyan bölcsesség tanításának elsajátításával foglalkoztam, amit 
Isten oktalansággá tett. Amikor végül felébredve egyfajta mély álomból, az evangéli-
um igazságának csodálatos fénye felé néztem, és felfogtam az evilág fejedelmei mú-
landó bölcsességének haszontalanságát. Sokat sírva szerencsétlen életem miatt, azt 
kívántam, hogy megkapjam az életre vezető törvényt”.

Ennek a sok sírásnak, könnyeknek meglett az ajándéka. Szakított a retorikával, a 
tanítással, és felkereste a remete- és szerzetesi közösségeket keleten. Bejárta Szíriát, 
Palesztinát, Egyiptomot, Mezopotámiát és rácsodálkozott a szerzetesek jámborságára, 
egyszerűségére. Ezután a hosszabb, elmélyült meditáció és Isten-keresés, az Isten kö-
zelségének megtapasztalása után visszatért Annesibe, ahol a családi birtokhoz közel, 
nővére kolostorával szemben, egy szerzetesi közösséget alapított. Ez a Pontus tarto-
mányban, Neocesarea vidékén lévő kolostor később Nazianzoszi Szent Gergelynek 
is menedékül szolgál. Ez a hely mindig egy Isten-közeli menedéket nyújtott Bazil 
számára, akkor is, amikor feszültségbe került a város, Cezárea püspökével, vagy ami-
kor alázattal visszavonult, hogy az imádságnak szentelje magát. Nazianzoszi Szent 
Gergelyt is ide hívja, amikor a  papszentelés elől menekült, mert a papi méltóságot 
olyan nagy dolognak tartotta, hogy félt elvállalni.  Itt állították össze közösen Bazillal 
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a Filokáliát – ami Órigenész lelki írásainak a gyűjteménye – és a Regulát, a szerzetesi 
szabályzatot is, melynek két változata egy rövidebb és egy hosszabb is reánk maradt. 

Kis-Ázsiában a remeteség intézményét a Szebasztei Eusztatiosz terjesztette el. El-
lenben Szent Bazil az, aki a keleti szerzetesség atyja és alapítójaként tisztelünk. A 
kappadókiai püspököt, Bazilt, Szent Benedek előfutáraként is szokta emlegetni a 
szerzetesi irodalom, hiszen tudjuk, hogy szerzetesi szabályzatának megalkotásában 
sokban támaszkodik keleti elődjéhez.

360-ban teológiai vitába kerül püspöke, Dianius, akit Ankürai Bazillal egyetemben, 
Konstantinápolyba kísér a vita tisztázása végett. A teológiailag már ekkor is kiemelke-
dő Szent Bazilt megkéri a püspöke, hogy kísérje el útjukon, egyfajta tanácsadóként. 
Miután értesül Bazil arról, hogy püspöke aláírt egy ariánus (Krisztus istenségét ta-
gadó), Rimini-féle eretnek hitvallást, Bazil magára hagyja püspökét. Nem kezdett el 
vitatkozni, nem oktatta ki az idős püspököt, csak szóvá teszi, hogy ezt a hitvallást nem 
lett volna szabad aláírni, mert eltér az igaz hittől, az egyháza tanításától. Pontusi re-
meteségbe való visszavonultságában az imádságnak és az írásnak szenteli idejét. Ekkor 
lát napvilágot Regulája, a IV. század fő heretikusának írt műve, az Eunomiosz ellen, 
és szerzetesi életet irányító evangéliumi tanítás, a Moralia.

362-ben meghal püspöke Dianius, aki halála előtt kibékült Bazillal, melyet maga 
Bazil is elősegített. Az új püspöke Euszébiosz lett, aki szintén előrehaladott korában 
lett püspök. Azt jó ha tudjuk, hogy abban az időben nem úgy történt a püspökök 
kiválasztása, mint napjainkban, hogy a Szentatya az előterjesztett jelöltek közül kine-
vez valakit. A keresztény ókorban a hívő közösség választotta ki a püspököt. Jellemző 
példa erre Szent Ambrus, aki megválasztása előtt jó hírben álló politikus volt, a milánói 
tartomány császári intézője. Püspökké választásában egy kisfiú segédkezett, amikor a 
vitatkozó pártok  hangzavarának szünetében bekiabálta, hogy Ambrus legyen a püs-
pök. Ezt Milánó hívő közössége elfogadta, mivel Ambrus kiváló politikus, jó ember 
volt. A későbbi milánói püspök így lett nyolc nap leforgása alatt hitjelöltből püspök. 
Euszebiosz szintén politikus volt, s a teológiához nem sokat értett. 363-ban maga mellé 
vette Bazilt, akinek a kiválósága, alázata  itt is megmutatkozott. A püspök Bazilra bízza 
az egyházmegye adminisztrációs hivatalának vezetését. Mivel Bazil mind emberileg, 
mind pedig lelkileg egy igazi nagyság, aki a szegények felé mély krisztusi szeretettel 
közeledett, ezért a város szimpátiája és tisztelete az idős püspök felől a fiatal Bazil felé 
fordult. Ez a helyzet féltékenységgel töltötte el az idős püspököt, de Bazil látta, hogy 
neki menni kell. Félrevonult és az Istennel való magányában kutatta az Ő akaratát. 

365-ben Valens lett a császár, aki maga ariánus nézeteket vallott, melyet rá akart eről-
tetni kora egyházára. A IV. század második felében volt olyan időszak, amikor keleten 
több eretnek püspökség volt, mint ortodox, azaz igazhitű. Ebben az időben lett Szent 
Bazil Kappadókia püspöke és metropolitája. Nem volt mindegy, hogy a kereszténység 
élete hova vezet. Ekkor Nazianzoszi Szent Gergely, Bazil athéni diáktársa és barátja 
megkereste ezt az idős püspököt, és elfogadtatta vele, hogy Isten azt akarja, vegye 
maga mellé Bazilt, tegyen félre minden féltékenységet, irigységet, és az Isten meg fog-
ja áldani a tevékenységét. Euszébiosz érdemére legyen mondva, képes volt megtenni 
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mindezeket. Euszébiosz a papjai felé megpróbálta a püspöki feladatokat ellátni, de 
az egyházmegye igazi irányítója ekkor már Szent Bazil volt. Ez az öt év megmutatta 
Bazil mérhetetlen bölcsességét, nagyságát. Kappadókia megtapasztalhatta, hogy az 
Úristen a város későbbi püspökét milyen talentumokkal halmozta el, legyen szó akár 
a lelki vezetésről, a szenvedők vigasztalásáról, a békétlenségek megszüntetéséről, vagy 
a szegényekről való gondoskodásról. A keresztény ókor püspökének ekkoriban a világi 
hatalomban is voltak bizonyos funkciói, főleg a törvényhozásban és bíráskodásban 
melyeket gyakorolnia kellett. 

370. június 14-én, az idős püspök halálát követően lett Bazil Cezárea püspöke, 
Kappadócia metropolitája (ez több püspökséget magába tömörítő cím), és Ponthus 
tartománynak császári exarchája. Egy 11 provinciát magában foglaló terület legfőbb 
egyházi méltósága lett, Kis-Ázsia területének több mint fele hozzá tartozott. Nemcsak 
egyházi, hanem világi ügyeket is koordinált, és a metropóliáját ötven püspökségre 
osztotta. Ezt az ötven püspökséget nem úgy kell elgondolni, mint mondjuk az Egri, 
vagy a Hajdúdorogi Egyházmegyét, hiszen a püspökségek nagyjából akkora területű-
ek voltak, mint mondjuk Felsőzsolca. 

Említettem korábban, hogy az arianizmus az az eretnekség, amely Krisztus istensé-
gét tagadta, és ezáltal magát a megváltást is megkérdőjelezte. Mivel regnálása idején 
nagyon elterjedt volt ez az eretnekség, ezért Szent Bazil nagyon sok kis egyházkor-
mányzati egységekre osztotta ezt a nagy metropóliát. Azt mondta, minden kis közös-
ségnek legyen egy püspöke, mert ha ott a pásztor, akkor a nyáj nem téved el. Ez az 
intézkedés egészen érthető, ha figyelembe vesszük, hogy a IV. században volt olyan 
időszak, amikor több ariánus hívő volt, mint igazhitű! Nehéz feladata volt, mert ami-
kor megalakította ezeket a püspökségeket, ezeket a reformokat nem minden jogható-
sága alá tartozó püspöke szívlelte. 

Nazianzoszi Szent Gergely egyik leveléből az is tudomásunkra jut, hogy nem is akar-
ták megválasztani és felszentelni Bazilt püspöknek. Utalás történt rá, hogy Nazianzoszi 
Szent Gergely édesapja is püspök volt, aki ez időben már nagyon idős és beteg volt. 
Köztudott, hogy akkor is legalább három püspök kellett ahhoz, hogy valakit püspökké 
szenteljenek. Ezért Gergely rábeszéli édesapját, akármilyen beteg, el kell mennie, hogy 
Bazilra ő is feltegye a kezét. Mivel az arianizmuson kívül is sok ellensége volt, ezért a 
rokonsága és barátai közül választotta ki a püspököket, hogy garantálni tudja, hogy 
ezek a kis püspökségek valóban megmaradnak az igaz hit mellett. Az öccsét, Gergelyt, 
Nüssza püspökévé szentelte, a legjobb barátját, Nazianzoszi Szent Gergelyt pedig egy 
kis porfészekbe, Szaszimába helyezte. Gergelynek később ez lett a keresztje, mégpedig 
azért, mert Anthümosz püspök, Tüana metropolitája és Szent Bazil, a két nagy egy-
házkormányzati egység vezetője vitatkozott egy határvidéken elterülő püspökség felett, 
hogy kihez is tartozzon. Mivel Gergelyt baráti szálak kötötték Bazilhoz és a tüanai 
metropolitához, Anthümoszhoz is, nagyon kellemetlen számára ez a döntés.

Nazianzoszi Szent Gergely költészetéből, retorikájából, homiliáiból tudjuk, arra 
született, hogy nagy hallgatóság előtt beszéljen. Egyszer fölkereste Szaszimát, de töb-
bet sem látogatta meg ezt a püspökséget. Erről a kényes helyzetről írt Bazilnak egyik 
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ránk maradt levelében: „Nem követtünk el semmi igazságtalanságot – ezt magad is 
megmondhatod – semmilyen ellened elkövetett kicsi, vagy nagy vétekről nem tudunk, 
nincs mit megbocsátani, ha csak azt az egyet nem, hogy beláttuk: becsaptál minket. 
Miközben nekünk hánytorgatják fel ügyeidet, azon fáradozunk, hogy megvédjünk 
azok előtt, akik jól látják régebbi és jelenlegi dolgainkat… Az emberségesebbek fenn-
héjázással vádolnak. Azt mondják gőgös vagy, mert úgy dobsz el minket, mint valami 
ócska eszközt használat után. Úgy bánsz velünk, mint boltozattámasztékokkal, ame-
lyeket az építkezés befejezése után elvesznek és kidöntenek… Te bérül dobod oda ne-
kem a kecsegtető és hiú reményt, amit vádlóiddal szemben találsz ki: a tisztaság miatt 
alázol meg minket, akik azt könnyelműen elvállaltuk… A  derék Anthümoszt sem 
hívom ki viadalra, mert éretlen a harcra, védtelen, nem támad, könnyen sebezhető. 
Háborúzz vele te magad, ha kedved tartja. Bennünket azonban mindenekelőtt hagyj 
békén! Van-e értelme csecsszopókon és madarakon viszálykodni, amelyek másokéi, 
ahogy lelkeken és jogi előírásokon? ... Te csak hősködj és uralkodj, ragadj magadhoz 
mindent, mint a folyók a patakokat, nem törődve barátsággal, jó ízléssel, vallásosság-
gal… Barátságodról az egyetlen nyereség számunkra a következtetés: a barátokban 
sem lehet bízni, semmit sem lehet Istennél becsesebbnek tartani.”

Nem mondhatnám, hogy kappadókia püspöke olyan könnyen zsebre rakta ezt a 
levelet. Ennek ellenére az életre szóló barátság megmaradt. Ez is mutatja Bazil nagy-
ságát, hogy tudta, barátjánál meddig mehet el. Számított rá, hogy barátja Krisztus 
egyháza miatt ezt is el fogja nézni neki. Gergely röviddel a történtek után írt egy má-
sik levelet is püspök barátjának. Ez már egy teljesen más hangvételű iromány. Ebben 
barátságukról a következő módon ír: „Én téged tettelek meg életem iránytűjének, és 
a tanítás terén oktatómnak, minden néven nevezhető jónak, eleinte és most is. … 
Annyira nem érek fel tisztelendőségedig, hogy így igazán a tied vagyok. … Ha ne-
kem még valami miatt hasznos volna az élet, akkor az a te barátságod és társaságod. 
Így van, s legyen is így.”

Közben Caesarea püspöke és Kappadókia metropolitájaként Szent Atanázzal, kelet 
nagy teológusával tartja a kapcsolatot. A liturgikus reformokat bevezető Szent Amb-
russal, a milánói püspökkel, illetőleg Damasus pápával is élénk levelezéseket folytat. A 
keresztények megosztottságával szemben egyik helyen a következőképp fogalmaz: „A 
keresztények közötti szakadás elhomályosítja az evangélium igazságát, és szétszakítja 
magát Krisztust… Az egyetlen út az egységhez való visszatéréshez nem lehet más, 
mint mindenkinek újbóli megtérése Krisztushoz és szavához.”

Bazil tanácsát az ökumenikus közeledésben nagyon meg kellene szívlelni. Mert csak 
akkor tudunk egymáshoz közeledni, ha előtte Krisztushoz térünk. Ugyanúgy, amikor 
a fényforrás alá kerülünk, akkor nincs árnyékunk. Ha a bűneinket letettük az Isten 
elé, akkor ragyog át rajtunk az a krisztusi világosság, amelynek mindannyian hordozói 
kell, hogy legyünk.

Szent Bazil, miután Kappadókia főpásztora lett elosztotta mindenét, és ezáltal is 
próbált még inkább Mesteréhez, Krisztushoz hasonulni. 365 és 370 között Euzebiusz 
püspök mellett teljesen a szegényeknek, a szegénygondozásnak szentelte magát, és 
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amikor püspökként neki kell az elhagyatottakról, kitaszítottakról gondoskodni, már 
óriási tapasztalat van a tarsolyában. Az evangélium és az igazság szeretete vezeti a sze-
génységgel való küzdelemben. Nagyon szépen írt a szegények szolgálatáról: „Add el, 
amid van, és add a szegényeknek… ha ugyanis nem öltél, amint mondod, nem tör-
tél házasságot, nem loptál, nem tanúskodtál hamisan senki ellen, hiábavalóvá tetted 
önmagad számára azokat az erőfeszítéseket, amelyeket ezek érdekében tettél, ha nem 
csatolod hozzájuk azt, ami még hátramaradt, mert egyedül ez által léphetsz be Isten 
országába. Aki Isten parancsa szerint szeretni akarja felebarátját, az semmiben sem 
dúskál jobban, mint a felebarátja.”

Azt írja az éhínség idején: „ne legyünk vadabbak, mint az állatok… zsebre vágjuk 
a köz javát, és egyedül birtokoljuk azt, ami mindenkié”. Milliárdosoknak, milliomo-
soknak, magunknak is tanulságos. Egy más helyen így ír: „Minden nélkülöző úgy 
tekint a kezünkre, mint ahogy mi magunk tekintünk Isten kezére, amikor szükségben 
vagyunk”. Ha valóban keresztények, krisztusiak vagyunk, akkor nekünk is ezt kell 
megvalósítani, s így válni krisztusibbá napról napra. 

Amiben nagyon újat tett Szent Bazil az, hogy Caesarea külvárosában létrehozott egy 
kórházat, menhelyet, „átképző központot” a jövevények fogadására, s ingyenkonyhát 
a szegények táplálására. Mondhatjuk, az a kép, amelyet mutattam a nyíregyházi görög 
katolikus templomból, teljesen bemutatja Bazil igazi nagyságát. Az idők alatt teljesen 
új városrész épült ehhez a szegényházhoz, és Baziliádnak nevezték el róla. A fennha-
tósága alá tartozó püspökségben is előmozdította, hogy mindenütt létesítsenek egy 
ilyen szegényeket felkaroló, segítő központot. Ennek mintájául a Baziliád szolgált. 
Megpróbálta az anyagiakban dúskálókat úgy irányítani, hogy megnyissák pénztárcá-
jukat. Tudjuk, ez a legnehezebb. Papként, közösség vezetőjeként tudjuk, hogy amikor 
az anyagiakról van szó, még akkor is, ha valaki megtehetné, ezt a legnehezebb elérni. 
Szent Bazil a gazdagoknak a szociális téren való felelősségeiről és kötelességeiről is 
sokat szónokolt. Úgy intézte a tehetősebbek útjait, hogy akarva-akaratlanul belebot-
lottak ezekben a szegényeket felkaroló városrészekbe, a Baziliádba, s ily módon szinte 
lelki kényszert éreztek az adakozásra, jótékonykodásra.

Mit tanít „az egyház fáklyája” az emberről? Azt mondja, hogy „az ember az Isten 
dicsősége”. Ennek alapja a Teremtés könyvében található. Isten képére és hasonla-
tosságára teremtette az embert.  Minél inkább Krisztusban, az Istenben élünk, annál 
inkább mondhatjuk magunkat embernek. A keleti egyház teológiájában és antropo-
lógiájában az emberről szóló tanításban az egyházatyák már a II–III. században azt 
mondták, hogy az ember test és lélek, és a benne lakozó Szentlélek egysége. Az ember 
Isten nélkül nem ember. Ha mindannyiunkban megvan ez az Istenre való nyitottság, 
s ha igazán emberek akarunk lenni, meg kell nyitni a szívünket az Isten előtt. Amikor 
Isten betölti a lelkünket, akkor leszünk igazi emberek. A szent kappadókiai azt mond-
ja: mivel a legszegényebb, a legszánalomraméltóbb ember is Isten képét és dicsőségét 
hordozza, ezért ugyanolyan testvérem. Nem mehetek tovább, fel kell őt karolnom. 
Máshol így folytatja: „minél inkább ragyog Isten dicsősége bennünk, annál inkább 
fénylik világossága az emberben. Minél inkább tisztelik Istent, annál inkább felma-
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gasztalják az ember méltóságát”. Az ember dicsősége teljes egészében az Istennel való 
kapcsolatban található, ezért „az ember csak abban a mértékben őrzi meg a királyi 
méltóságát, amilyen mértékben megőrzi önmagában az Isten képmását. Csak akkor 
lesz valóban önmaga, ha ismeri és szereti azt, akitől értelmét és szabadságát kapta”. 

Szent Iraeneusz fogalmaz hasonlóan: „Isten dicsősége az élő ember, az ember élete 
pedig, hogy Istent lássa”. Ha valaki életét nem Istenből meríti, a vele való személyes 
kapcsolatból, akkor élettelen, halott. Ha az ember nem felel meg alapvető emberi 
hivatásának, hogy az Isten felé tárja fel az életét, nem ember. 

Ezt írja buzdításként a IV. századi szent: „Ember, tudatosítsd méltóságodat, látva 
az árat, amit érted fizettek (itt a krisztusi megváltásra gondol), vizsgáld ezt az árat, 
amin téged kiváltott, és ismerd fel a méltóságodat. Az ember méltósága tehát az Isten 
és a kereszt misztériumában található. Nyilván az ember dicsőségét elhomályosítja a 
bűnbeesés és a bűn. Krisztus és az ő föltámadása az, amely újra megnyitja számunkra 
az utat az Istenhez való fölmenetelhez. 

A húsvéti ikon a keleti egyházban úgy ábrázolja Krisztust, amint az alvilág kapui 
felett áll, és az alvilágból magához ragadja, kézen fogja Ádámot és fölemeli. Krisztus 
feltámadása által van utunk az Atyához. Ezért mondja János evangéliumában Jézus: 
Én vagyok az út, az igazság és az élet.

A keresztség Krisztusba való beleoltódásunkat jelenti, mely által a Szentháromság 
életében részesülünk. Krisztus keresztjének erejéből lettünk igazán isteniek. „Enge-
delmessége a halálig… bűneinktől való megváltássá lett, felszabadulás a halálból, ami 
kezdettől fogva uralkodott a bűn által, kiengesztelődés az Istennel, hatalom, hogy 
kedvesekké váljunk előtte, és elfogadjon bennünket, az igazságosság ajándéka, a szen-
tek társasága az örök életben, a mennyek országának az öröksége”. 

„…A keresztség a rabok megváltásának az ára, az adósságok kiegyenlítése, a bűn ha-
lála, a lélek újjászületése, a világosság ruhája, pecsét, amit semmiféle erőfeszítés nem 
képes összetörni, az ég kocsija, az Országhoz való jogcím, a fogadott fiúság ajándéka.” 
Az ember össze van kötve Krisztussal és általa bekapcsolódik a Szentháromság belső 
életébe, és így válik igazán lelki emberré, mivel a Szentlélek által született újjá. Fiúvá 
válik, mivel a Fiút öltötte magára, s mivel így a legszorosabb kapcsolatban egyesül az 
Atya egyetlen Fiával, aki ezáltal az ő Atyjává is válik. A Krisztusba öltözött,  megke-
resztelt ember új teremtmény, aki új életet él, és léte legbensejében az új hazába van 
áthelyezve, mondhatjuk úgy is, mennyeivé válik itt, ezen a földön. 

Az eucharisztiáról is nagyon mély gondolatokat közöl Bazil. A következőt fogalmaz-
za meg: „Egyedül Krisztus teste és vére, az eucharisztia az, ami megőrizheti szívünkben 
Krisztus emlékének „pecsétjét”, ami sürget, és fékez minket és így megakadályozza, 
hogy vétkezzünk. Szent Bazil a mindennapi szentáldozásra buzdította nyáját. Amikor 
Krisztust magunkhoz vesszük, amikor Krisztusból táplálkozik az életünk, akkor való-
ban Krisztus szeretetének a pecsétjét, a keresztségnek ezt az eltörölhetetlen pecsétjét 
őrizzük és hordjuk magunkban. 

A Bazil Liturgiában, a papi imádságban nagyon szép részek fedezhetők fel. Az egy-
házatya szerint nem elég, hogyha csak a Krisztus-hívő tisztítja meg önmagát Krisztus 



 51 Egyház és történelem

testének és vérének vétele előtt… „Az egyháznak is meg kell tisztulnia. Krisztus teste 
az egyház, és annak, aki kiszolgáltatja a szentáldozást, folt és ránc nélkülinek, szentnek 
és szeplőtelennek kell lennie. Vizsgálja meg tehát magát az egyház, legyen nagyon tu-
datában a misztériumnak amit ünnepel, hogy megtisztulhasson egyre jobban, minden 
szennytől és tisztátalanságtól”. Ha nem érezné magán a keresztény ember jegyesének, 
Krisztusnak a rászegezett tekintete élő erejét, nagyon hamar feledékeny, lanyha és hűt-
len lenne. Ezért mondja Krisztus: tegyétek ezt az én emlékezetemre. Krisztus szeme 
rajtunk, hogy érezzük azt a krisztusi tekintetet, amely a legnagyobb szenvedésben is, a 
legnagyobb erőtlenségben is felemel, s ily módon elvezet bennünket az Atyához. 

A fiatalokhoz is volt és van mondanivalója főpásztorunknak. A IV. században Julianusz 
aposztata, hitehagyó császár keresztényként nevelkedett, de amikor császár lett, újra 
visszaállította a pogányságot. A kor keresztényei ebből azt az általános következtetést 
vonták le, hogy azért lett pogány, és lett hitehagyó, mert sok pogány művet olvasott. 
Elterjedt az a megállapítás, hogy akkor a pogány klasszikus irodalmat nem szabad oda-
adni a keresztény fiataloknak, mert akkor ők is a császár sorsára juthatnak. Bazil egyik 
műve, Az ifjakhoz, ezzel a felfogással vitatkozik. Nem a tiltást állítja a fiatal testvérei 
elé, hanem a mértékletességet, az arany középutat. Azt mondja, vegyük figyelembe, 
hogy ezek a pogány filozófusok is tudnak a mi kereszténységünknek segítséget adni. 
Ha valaki a klasszikusokat megfelelő módon olvassa, akkor az még a Szentírás mélyebb 
értelmezésében is segítségére lehet. A méhek példájával szemlélteti nézetét. „A méhek 
sem repülnek válogatás nélkül minden virágra. Sőt, ha valamelyikre rászállnak, nem 
akarják mindenestől elvinni. Csak annyit szívnak ki belőle, amennyi a munkájukhoz 
szükséges, a többit nyugodtan otthagyják.” A keresztény ember szelektál! A távirányító, 
amivel ki lehet kapcsolni a készüléket, mindig kéznél van. Ezt mondja a fiataloknak is, 
nyugodtan olvassanak, de a krisztusi józanság, mértékletesség legyen mellettük. 

Január 30-án, a Három Szent Főpap ünnepi vecsernyéjén Bazil e művének parafrá-
zisát énekeljük meg: „A szent iratok mezején, mint a méhek körülröpködvén, a virá-
gok legjobbjait keresitek fel, és tanításaitok mézét egybegyűjtve nyújtjátok táplálékul 
az összes híveknek, ó Bölcsek.” 

Két rövid részt idézek Az ifjakhoz írt művéből, hogy mit lehet tanulni a filozófu-
soktól. Az egyik, Periklész példája. „Periklészt egy ember szidalmazott az Agórán. Ő 
ügyet sem vetett rá. Amaz egész nap kitartott, és kíméletlenül elárasztotta Periklészt 
gyalázkodásával, de ő fel sem vette. Amikor már esteledett, és sötétedéskor sem akarta 
abbahagyni, Periklész fáklya világánál hazakísértette, hogy most se szenvedjen csorbát 
bölcsessége.” Valaki pocskondiázza, szidja, de ő figyelmes arra, hogy valaki odamen-
jen és lámpával hazakísérje. 

A másik, Szókratész példája. „Szókratész arcának valaki nekiesett, és kíméletlenül 
ütlegelte. Ez nem szegült ellene, hanem szabadjára hagyta, hogy a haragittas ember 
kitombolja magát. Már feldagadt és véraláfutásos lett az arca az ütésektől. Mikor 
a támadó abbahagyta az ütlegelést, mint mondják, Szókratész nem tett mást, csak 
a saját homlokára, mint valami szoborra ráírta a ’művész’ jelzését. Ő csinálta ezt a 
szörnyűt. Így állt bosszút.”
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XVI. Benedek pápa katekézisében az egyházatya szavaival buzdítja a zarándok ifja-
kat: „Arra buzdította Bazil a fiatalokat, hogy növekedjenek az erényekben: Miközben 
más javak váltogatják tulajdonosaikat, mint a kockajátékban, az erények elidegeníthe-
tetlen javak, amelyek megmaradnak egész életünkben és halálunk után is.” 

A liturgikus reformra az idő rövidsége miatt csak két-három mondattal utalok. 
A hagyomány a Szent Bazil Liturgiát a kappadókiai atyának tulajdonítja. Nagyobb 
a valószínűsége azonban annak, hogy csak az eucharisztikus kánont írta, vagy ezen 
imádságok egy részét.

Az első zsolozsma összeállításában is nagy szerepe van egyesek szerint az egyházatyá-
nak. A Bazil indíttatása által megalkotott „zsoltáros könyvet, a ’lelki tömjént’, Isten 
népének erőforrását és lélegzetét, egyháza hívei nagyon megszerették. Jól ismerték azt 
gyerekek és fiatalok, tanultak és tanulatlanok.”  

A IV. században a Szentlélek istenségének verbális megvallása nem volt általánosan 
elterjedt. Bazil halála után két évvel, 381-ben tartottak egy zsinatot, a konstantinápolyi 
II. egyetemes zsinatot, melyen a Szentlélekről csak azt fogjuk hallani, hogy „hiszek a 
Szentlélekben, Urunkban és elevenítőnkben, ki az Atyától és a Fiútól származik, ki 
az Atyával és a Fiúval együtt imádtatik és dicsőíttetik, ki szólt a próféták által”.  Bazil 
nem mondta konkrétan, hogy a Szentlélek Isten, de a ’Szentlélekről’ című művében 
minden mondat, minden jelző, amit használ, ennek alátámasztását szolgálja. A halála 
után 381-ben, a zsinati atyák ugyanezt a nézetet képviselték. A zsinat egyetlen konkrét 
szóval nem mondta ki, hogy a Szentlélek Isten. Bazil szerint a fontos az, hogy legyen 
az imádságban, a liturgiában, a homíliában  tartalmilag egyértelmű, hogy a Szentlélek 
Isten. A teologizálás ne az egyszerű, teológiailag kevésbé képzett hívek gondja legyen, 
hanem a teológusoké. Ha az imádságban, lelki életemben egyértelművé, bensővé vá-
lik, hogy a Szentlélek Isten, akkor mindegy, hogy ezt szavainkkal megvalljuk vagy 
nem, a fontos az, hogy az életünk tükrözze ezt a hitvallást. Bazil azért vallotta ezt a 
kérügmatikus teológiát, mert a IV. század nagy eretneksége, az arianizmus, évtizede-
kig – egy kifejezés miatt – megosztotta a keresztény közösséget.

A szerzetességről egy dolgot jegyeztem fel. Nem tett különbséget az evangéliumi 
parancsok és a tanácsok között. Nemcsak a szerzeteseknek, a világban élő kereszté-
nyeknek is csak egy célja legyen, a tökéletességre való törekvés. Ez állandó megtérést, 
állandó krisztusibbá válást jelent, aminek sosem lesz vége. Mindig csak egy kicsit 
tudok jobbá lenni. Minden nap legyek egy kicsit jobban krisztusi. Ez a tökéletességre 
való törekvés mindannyiunk közös életprogramja. Adja Isten, hogy így legyen.

(A Szent Anna Kolping-házban
május 12-én tartott előadás szerkesztett változata)
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Vörös András

Egyháztanítók: Avilai Szent Teréz

Avilai Szent Teréz egyházdoktorrá avatásáról, erről a címéről szeretnék néhány gon-
dolatot megosztani a jelenlévőkkel. Megrajzolni azt a kort, amelyben Teréz megszüle-
tett, amelyből származik. Tudjuk, hogy az 1500-as években élt, abban az évszázadban, 
amelyet az arany korának is nevezhetünk, hiszen nem sokkal korábban fedezték fel, 
hódították meg, pontosabban igázták le, fosztották ki az amerikai kontinenst a fel-
fedezők, a konkvisztádorok élén, Dél- és Észak-Amerikát. Azóta tudjuk, mit jelent a 
gyarmatosítás, mit jelent az, hogy kizsákmányolják az ott élt törzseket, bennszülöt-
teket, és amit lehetett, elloptak, áthordták Európába, főleg a portugál és spanyol bi-
rodalom területére. Ezek a nemzetek, amelyek a gyarmatosítást „nagyüzemi módon” 
végezték, meggazdagodtak. 

Fellendülés, gazdagodás indult el ebben az évszázadban ezekben az országokban. 
Az arany áthozatalával egyfajta fényűzés, újabb nemesi rangok, címek jelentek meg. 
Már csak az lehetett „valaki”, akinek valami rangja van, valamilyen nemesi címmel 
büszkélkedhet. Kit hogy lehet megszólítani, kinek mi jár ki, köszöntésben, megkö-
zelítésben, kezelésben. Ez az évszázad a pénz évszázada is, a versengésé, a nemzetek 
versenyéé, ki mit tud meghódítani, leigázni, kizsákmányolni. Milyen kastélyokat, vá-
rakat tud építeni, megerősíteni, kinek milyen a hadserege, nem is beszélve a tengeri 
flottákról, amelyek megmérkőznek egymással az óceánon, gyakran elsüllyesztve egy-
mást, minden összerablott kincsükkel együtt. 

Ez a barátságoknak, összeköttetéseknek az évszázada is, mondhatnánk, mint min-
dig – nincs új a nap alatt –, ahogy a XX. században is, és ebben az évszázadban is 
folytatjuk, kinek ki a barátja, kapcsolatai milyenek, hová érhet el a keze, milyen a 
protekciója. Összefonódások vannak, s ez így volt akkor is. Ez az évszázad ugyanakkor 
a felfedezések, a tudományok kora is, s ne csak a hadászatra gondoljunk, a lőfegyverek 
egyre nagyobb elterjedésére, hanem a hajózás, az iránytű, a térképészet felfedezésére 
illetve fejlődésére. A csillagászok ekkor bizonyítják, hogy a Föld gömbölyű, fejlődik a 
matematika, a kémia. 

Ebben a korban is igen fontos volt, hogy az Isten miképp válaszol az emberek út-
keresésére, önmaguk keresésére. Az egyháztanítókon keresztül kap minden nemzedék 
választ az adott kor kihívásaira. Így Szent Teréz által is megszólította Isten ezt a kort, 
ezt a nemzedéket, nemcsak az akkor élt embereket, hanem azóta is valamennyiünket, 
hiszen az egyháztanítók által minden idők minden nemzedékéhez szól az Isten. Van 
mondanivalója nemtől, kortól függetlenül. 

Szent Teréz által Isten kezdett el munkálkodni. Ahogy már említettem, ebben a 
korban különösen kifejlesztették a másik leigázását, a gyarmatosítást, ez az emberi 
méltóság, szabadság csorbítását jelenti. Nemzeteket kényszerítettek rabságba, fel- és 
kihasználták őket az erősebbek, a hatalmasabbak, visszaélve katonai erejükkel, tudás-
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beli fölényükkel, hogy munkájukat, életüket adják-vegyék. Sokszorosan megalázó, 
keresztényellenes, hitellenes magaviseletükre Teréz olyan választ ad életének és az ő 
követőinek tanúságtételével, hogy nem elvenni, hanem adni kell a másiknak. Adni, el-
sősorban azt, amit az Istentől kapunk, s a másik javát munkálni. Mi lehet a másik java? 
A legfőbb jó az üdvösség, az Istennel való egység munkálása. Hogyan történhet ez?

Abban az időben a nőknek nem volt komoly szerepe, lehetősége a társadalmi 
szférában, ezért rejtetten kellett jelen lenni az Istenben. Teréz ebben a Boldogságos 
Szűzanyát követi: nem látszódni, nem megmutatva méltóságunkat, hatalmunkat, di-
csőségünket, hanem rejtve maradi. Nem látszani, de jelen lenni az élő Istennek, aki 
egy neki önátadásban élő személy élete által nagyon sok csodát tud tenni. Akár a 
Boldogságos Szűzanya által, például a megtestesülés révén. Ez a világ legnagyobb cso-
dája, elindul az üdvösség munkálása. Nem látszódni, jelen lenni az Istennek, és neki 
igent mondani. Egyfajta missziós lelkület is jellemzi Terézt: hogyan lehet elvinni az 
üdvösség hírét azokhoz, akiket leigáznak? Hogyan lehet nekik reményt, örömet adni, 
közösséget szervezni az életükben? Megmutatni nekik az igazi Istent, Krisztust, akitől 
ők eltávolodnak, hiszen ezen név alatt közelednek hozzájuk a kifosztóik, akik velük 
szemben erőszakoskodnak.

Hogyan lehet mégis Krisztus a mi jó barátunk? Sok áldozat, rejtett felajánlás, imád-
ság, Istennek való önátadás által próbál válaszolni Teréz a kor önzésére, hiúságára, az 
erőszakra. Sorsközösséget vállalt a szegényekkel. Nem ad sokat a cím- és rangkórságra, 
azt hirdeti, akik a közösségbe belépnek, egyenrangúak. Bármilyen családból jön is 
valaki egy karmelita közösségbe, nem számít a neve, a címe és a rangja. Egyformák, 
egyenrangúak, bár mindenki különböző az Isten szeretetében, az üdvösség tervében. 
Közösséget vállalnak egymással és a szegényekkel, nincstelenekkel. A karmeliták is a 
gondviselésből élnek, koldulnak, adományokat fogadnak el, nincs biztos megélheté-
sük, de bizonyos mértékben – ahogy Szent Pál tanít: aki nem dolgozik, ne is egyék 
–, ők is dolgoznak, egyfajta pasztorációt végeznek az imádságos jelenlétükkel, rejtett 
szolgálatuk által, de munkát is végeznek, a kertben dolgoznak, bizonyos termékeket 
előállítanak, amiért adományokat kapnak. 

Teréz számára nagyon fontos, hogy a közösség, amely megalakult, Krisztus-közpon-
tú legyen, Isten anyjával bensőséges egységben. A közösségben nem az a fontos, hogy 
kit szolgálnak ki, és minél többen szolgáljanak ki egyvalakit, egyenrangú mindenki. 
A kis létszámú közösségben – az apostolok mintájára 12 főben gondolja el Szent Te-
réz – egymásnak engedelmeskednek, egymást szolgálják, segítik a munkában, a sze-
génység felvállalásában, az Istennel megélt tapasztalatok átadásában. Az evangéliumi 
értékeket akarja Teréz is előtérbe helyezni, az a legnagyobb evangelizáció: nézzétek, 
hogy szeretik egymást. Szegénységben, egyszerűségben Krisztus követésében, akik a 
szegény és alázatos Krisztust vállalják. Kiszolgáltatott életet élnek, hiszen nincs biztos 
javadalmuk, megélhetésük, a gondviselésből élnek, az emberek jóságára is építenek, 
egyfajta bizalmat mutatva, hogy másféle módon is lehet szervezni egyfajta közösségi 
életet, nemcsak fegyverekkel, hatalommal és pénzzel, hanem az evangéliumi eszmé-
nyek és értékek megélésével. Ezért ezeknek az egyszerű szegénységben élő nővérek-
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nek az élete egyfajta tanúságtétel. Tanúságtétel arról, hogy amit az evangélium ír, 
lehetséges, megvalósítható, nemcsak Szent Ferenc és követői és más szerzetesközös-
ségek életében, hanem a Kármelben – amely mintegy reformként indult el az egyház 
életében – is lehetséges. 

Ők a jó barátot, Krisztust nevezik meg és választják eszményképül, Őt követik, 
tehát nem a királyi udvartartásban és az előkelőségek között keresik a jó barátokat, 
hogy a megélhetésüket biztosítsák – bár ilyenek is voltak –, hanem az imádság, a 
személyes szeretetkapcsolatok, az együttlét a szeretetben számukra az evengelizáció. 
Sokak figyelmét arra indítják, hogy Krisztus a hűséges tanú, a kezdet és a vég, akit az 
Atya küldött. Az a barát, akiben nem csalódunk, akiben bízhatunk. 

Mire is vágyódna egy ilyen lélek, aki végtelenül gazdag lett Krisztusban. Mit akar 
ez a lélek? Hiszen Krisztusban mindent megkapott. Aki engedi, hogy Isten kiüresítse 
az ő lelkét és betöltse az ő jelenlétével, az végtelenül gazdag. Erre mondta Szent Teréz, 
hogy mit sopánkodunk a földi esztendők során, ami hasonlítható egy nyomorúságos 
kocsmában töltött rossz éjszakához. Életünk küzdelem, jó erőben 70–80 év, ahogy 
a zsoltárban olvassuk, betegségben talán még annyi sem. Hogy küzdöm végig ezt az 
életet? Krisztus a barátom? Ő az én mesterem? És ez látszik rajtam a közösségben, ahol 
élek? Legyen ez egy család, vagy egy nagyobb közösség, meglátszik rajtam, hogy Ő az 
én barátom, mesterem? 

Az abban a korban tapasztalható visszaélésekre, deformált emberi kapcsolatokra ad 
választ Szent Teréz, illetve általa maga az élő Isten. Teréznél már elindult a feminiz-
mus, hiszen a nők társadalmi helyzete még rosszabb volt, mint ma. A társadalmi hely-
zetből elindult valami útkeresés, hogy hol találhatják meg a nők a helyüket, nemcsak 
a világban, hanem az egyház szolgáló szeretetében is. Akkor Teréz azt mondja, talán 
mi lehetnénk az anyjai a papoknak, afféle lelki anyasággal. Milyen érték az egyház 
szolgáló szeretetében imádkozni azokért, akik a misszióban vannak, akik az igehirde-
tést vállalják, azokért, akik próbálják jobban megérteni az Istent, és a teológiai isme-
reteket továbbadni. Mi formálhatjuk őket imádságaink, rejtett áldozataink által.

Utal arra, hogy szereti a szenteket, akik jó barátai, műveiben szívesen emlegeti őket. 
Azt mondja, a szentek teszik legtöbbet a világért. Az Istennek átadott lelkek formálják 
a világot, a történelmet, akik a rejtekben élnek, akik az Istennek adták az életüket. A 
szentség, az életszentség a legnagyobb a világban. Ezzel lehet legjobban evangelizálni, 
nincs jobb misszió, mint aki átadja életét az Istennek. 

IMádSáG éS SzoLGáLAT
Szent Teréz tanítása elsősorban az imádság, amiért őt egyházdoktorrá avatták. Szá-

mára nagyon fontos, hogy az egész életünk imádság legyen. Egy szívünk van, ezzel 
szeretünk. Az életünk és az imádság nem választható szét, teljesen harmóniában van 
azzal, akik mi magunk vagyunk. Az Isten tervezhet velünk, megszólíthat bennün-
ket, munkatársaivá válhatunk, barátaivá, apostolaivá, jegyeseivé. Teréz tanításában 
nagyon fontos az evangéliumi kép, ahogy Márta és Mária együtt vannak. Az imád-
ság és a szolgálat mindig együtt van. Ezért hív mindenkit Teréz az Isten jelenlétére. 
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Isten pillantása, tekintete, szeretete, hogy ebben a szeretetben tudjunk élni, növe-
kedni. Fontos, hogy próbáljunk megtenni mi is magunktól, hogy válaszoljunk az 
Ő kegyelmére. Mi is a szeretet? Mit kér tőlem az Isten? Hiszen ami a szeretet, az az 
imádság. Imádkozni nemcsak a szavaimmal tudok, hanem a munkámmal, még a 
pihenésemmel is, és amit szeretetből teszek, minden lehet imádság, értem, máso-
kért, az egész világért. 

Teréz éppen ezért egy nagyon szenvedélyes igazságkereső, aki sokakat elvezet annak 
felismeréséhez, hogy minden pillanat imádsággá válhat. „Én magam is szeretetlánggá 
válhatok, ahogy az Isten tűz, emésztő tűz, a szeretet tüze. Ahogy ez a tűz bennem 
ég, ahogy ez a tűz bennem átjárhat, fokozódhat, átjárhat, fellobbanhat, vezethet, én 
magam is szeretetláng lehetek.”

Keresztes Szent János atyánk, a másik egyháztanítónk írja a Szeretetláng című ver-
sében, hogy mit jelent elégni, de el nem hamvadni az Isten iránti szeretet tüzében. 
„Kilépni önmagam önző világából, élni másokért, mint Jézus Krisztus, s az életemet 
adni, mint Jézus adta az Eucharisztiában, az Utolsó vacsorán, a kereszt áldozatában, 
vagy a feltámadás után mindannyiunknak.”

Teréz éppen ezért a saját tapasztalatát adja át, és a nővéreket, a közösséget, akiket 
vezet, tanítja. Nagyon fontosnak tartja, hogy a nőket is képezzék, tanuljanak, hogy 
az imádság mesterei legyenek. Ő maga azt mondja, egyfajta speciális teológiájuk van 
a női lelkeknek, az elfogadó, befogadó teológia, amely különösen alkalmas, hogy az 
Istennel való nagyon mély egységre és egyesülésre eljussanak. S ebben a nők megelőz-
hetik a férfiakat. 

A Kármel teológiája, amely a terézi karizmában megújul, pont ezt mutatja, hogy a 
mi teológiánk, a mi életünk egyfajta befogadásra épül. Elfogadom az Isten kezdemé-
nyezését, az Isten vezetését. Egy női lélek erre mindig jobban rá tud hangolódni, mint 
egy férfi, aki először meg akarja érteni, be akarja látni a dolgokat. Ez egy női lélek 
számára nem fontos, hamarabb meg tud nyílni. Nem hiszékenyebb, de elfogadóbb, 
befogadóbb sok körülmény és helyzet között, és az Isten közeledését egészen másféle 
formában tudja megélni, átadni magát az Isten vezetésének, mint egy férfi. Ez nem 
jelenti, hogy a férfiak lemaradnának az Istennel való kapcsolatról, egyesülésről, de úgy 
tűnik, hogy egy női lelki alkat, a szív teológiája, amit a Kármel hoz be az egyház sok-
színűségébe, nagyon fontos. Ami az Istennel megélt személyes szeretetkapcsolatban 
egyfajta jegyesi misztikából származik, amelyről nagyon sokan mások is írtak. 

Az engedelmesség, az alázat, a befogadás fontos elemei Teréz teológiájának, és tud-
juk jól, ebben a korban indul el a protestáns szakadás. Teréz válasza: az egyház hűséges 
leánya vagyok mindhalálig. Szent Ferenc is reformálta az egyházat, és Loyolai Szent 
Ignác is. A válasz az engedelmesség, az alázat. Krisztus is engedelmes volt mindhalálig. 
Az alázatos Krisztus követése Teréz mottója. 

Akkor éltek a „megvilágosodottak”, akiket az inkvizíció keményen üldözött, mert 
sok mindennel foglalkoztak, sokféle jelenés volt, mai nyelven mondhatnánk, „ener-
giaátadás”, new age-es irányzatok. Mondhatnánk, ma is ez a helyzet, lehet adni fényt, 
energiát, lehet jövőbe látni, múltba tekinteni, segítségül hívni szellemeket, lehetnek 
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különféle megvilágosodásaink, látomásaink, amelyekről Szent Teréz írt, hogy mit is 
jelentenek, de Keresztes Szent János atyánk még jobban részletezte, hogy hogyan te-
gyük ezeket a helyükre. 

A legtöbb ember önmagát keresi, hiúsággal, gőggel. Teréz vezet minket az engedel-
messég útján, az egyházi tanítóhivatal útján, a hit útján, és az egész teológiát szentírási 
alapokra helyezi. Azt mondja: „Engem az Úr nagyon sok látomásban, elragadtatásban 
részesített, nagyon sokat tanultam tőle, és a szívem mélyén oktatott, de mégis azt 
mondom, ne ezen az úton járjatok, hanem azon az úton, amit én mondok nektek, és 
amelyet én magam is jártam, és bár ezek a rendkívüliségek jelen voltak az életemben, 
ezek mégis kivételek. Ezek azért történtek helyesen előrehaladva a lelki élet útján, 
mert a Szentírás volt az alapja az imaéletemnek, az evangélium, mert mindenekelőtt 
a lelki vezetőmre, a lelki atyámra hallgattam, és mindig az egyházi tanítóhivatalnak 
adtam át azt, amit én megéltem és tapasztaltam, hogy akik ebben járatosak és megfe-
lelően képzett szakemberek, mit mondanak.”

Teréz tehát nem a maga feje után megy, bár személyesen az Atya, a Fiú és a Szent-
lélek megszólítja és tanítja, nagyon sok elragadtatásban, látomásban. Teréz mégsem 
ezekre hallgat. Az elöljáróra, a lelki atyára hallgat, a Szentírást vette alapul. 

Szent Teréz számára nagyon fontos a Krisztus-központúság, Krisztus embersége. 
Nem véletlen, hogy Krisztus megtestesült, hogy meghalt értünk. A megtestesülés, az 
emberré válás, a halál és a feltámadás, az egész embersége az evangéliumban olvas-
ható. Krisztus embersége mint misztérium „a legbiztosabb út, hogy előre haladjunk 
az Istennel való egyesülés útján”. Tudjuk jól, hogy minden időben az intézmény és a 
karizma egymásnak feszül. Az intézmény megcsontosodhat, letapadhat, nehézkessé 
válhat, formaságok lesznek belőle, akadály lehet az Istennel való kapcsolat mélyí-
tésében. A Szentlélek megújítja az Anyaszentegyházat az ő szolgáló szeretetében, a 
karizma pedig dinamikusabb, a szeretetre adott válasz keresi az újabb megoldásokat, 
régen és ma is az egyházban.

Teréz is ennek a feszülésében élt, és a protestáns szakadások időszakában, illetőleg 
a felfedezések, a tudomány, az ész világában egy olyan választ ad a Szentlélek indítá-
sára, igazságkereső szívével, amellyel mindenkinek meg tud válaszolni a mai napig. 
A Kármel imájában, amit Teréztől tanultunk, a Szentléleké a vezető szerep. Ő vezeti 
az imaéletünket, ami nagyon sok úton történhet. Vannak általános lelki történések, 
amelyeket meghatározhatunk általánosságban, hogy a Lélek útja az Istennel való 
egyesülés útja. Ahogy kilép önmagából, az önzés világából, rácsodálkozik az Istenre. 
Már nem ő akar, hanem az Isten akar őbenne. Neki adja az életét és vezeti tovább az 
egyesülés útján. Mindenekelőtt arra tanít bennünket Teréz, hogy ez úgy történhet 
meg, hogy az Istennel mély egységben maradunk, az egyház szolgáló szeretetében, 
testvéri közösségben. Az imaéletben, bár nagy szabadságot ad a Kármel imája, mégis 
nagyon fontos a lelki vezető szerepe, aki hiteles ember legyen, tanú, akinek az élete 
és tanítása harmóniában, egységben legyen. Egyfajta szabadság által óriási kreativitást 
kell hagyni a Szentléleknek. Mindenképp az Istené az első szeretet, az első meghívás, 
és minderre következik a mi válaszunk, ami szintén kegyelem.
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Teréz, amikor önéletrajzát írta, az mondja, nem akarok másról beszélni, mint az 
Isten irgalmasságát hirdetni. Ahogy írja: az Isten irgalmasságát akarom megénekelni. 
Ezek a feszülések, amiket ő is megélt az elöljárókkal, az egyházi vezetőkkel, óriási 
küzdelmeket jelentettek számára, ezért mindig azt mondja, hogy óriási kegyelmet 
ajándékoz nekünk ma is az Úr. Mindig nehezebb valamit megújítani, megreformálni, 
mint újat alapítani, szakadásokat kelteni. Régen is így volt, ma is így van.

TEréz EGyházdoKTorSáGA
Halálától egyházdoktorrá avatásáig elég hosszú idő telt el. 1582. október 4-én halt 

meg, és 1970. szeptember 27-én avatták egyházdoktorrá. Háromszáznyolcvannyolc 
esztendő telt el közben. Mi lehetett itt a nehézség? Az egyházdoktorrá avatáshoz két 
nélkülözhetetlen feltétel szükséges. Az egyik, hogy az illető személy hiteles legyen, 
kitűnő életszentsége, az Istennel megélt nagyon mély egysége, illetve legyen kiváló 
tanítása, valamilyen különös, amit őáltala akar átadni Isten a többieknek. Ezzel nem 
volt probléma az első esztendőtől kezdve, hogy meghalt. A probléma és legnagyobb 
akadály, hogy Teréz nő volt. Addig és mind a mai napig az egyházdoktorság kizárólag 
férfiaknak volt/van elsősorban fenntartva. Hogy Szent Teréz egyházdoktorrá lett avat-
va Sienai Szent Katalinnal együtt, annak története van, ez pedig a következő.

Teréz tanításának kiválóságát hamar felismerték. A művei megismerésével ez ará-
nyosan történt, minél többen olvasták, megértették belőle, hogy Isten a lelki életre 
adott útmutatást az ő tanítása által. Az életszentségre való meghívás mindenkinek 
ajándék, lehetőség. 1622. március 22-én avatták Terézt szentté, bár már halála idején 
is annak tekintették. Környezete, főleg a lelki élet útjait kutatók körében, már-már 
folyamatosan visszhangozta azt a kérdést, hogy Teréz doktor, tanít, különös módon 
szól általa az Isten. Az imádságról, a vele való egységről, az egyesülés útjáról, ahogy 
a lélek és Isten egymást eljegyzik. Úgy gondolták, hogy műveit a Szentlélek diktálta, 
egy különös csatorna ő. Teréz művének első sajtó alá rendezője állapította meg a 
következőket: „Mindig, amikor olvasom az ő műveit, újra és újra elcsodálkozom 
rajtuk. Sok helyen az ő művében nagyon úgy tűnik nekem, hogy ez nem egy ember 
zsenialitása, amit látok és hallok, és nem kételkedek abban, hogy sok helyen a Szent-
lélek közvetlenül beszél bennük számunkra, Terézen keresztül. Ő irányította Teréz 
tollát és kezét.”

Jobb karereklyéje nemcsak Szent István királyunknak van, Teréz jobbját is kiállí-
tották Alba de Tormesben, ahol meghalt, ma is láthatjuk. A szíve is ki van állítva, 
amit megsebzett az angyal, egy 3–4 centiméteres seb látható rajta. Több mint tíz évet 
élt még Teréz nyitott szívvel, ami orvosilag képtelenség. Tehát ez a nyitott szív ma is 
látható, sok más ereklyével együtt. 

Felipe Salgado, aki a szenttéavatási eljárást készítette elő, elismerte, le is írta, hogy 
Teréz megkapta a beszéd kegyelmét, az úgynevezett gratias sermonist, mert szavaiban 
csodálatos hatékonyság és erő van, főleg ha tudjuk, hogy Teréz nem tanult teológiát. 
Tanult olvasni és írni, ami nem volt jellemző a korában élt nőkre. Kiválóan ismerte 
az irodalmat, és ezt a lehetőséget ragadta meg az Isten, hogy gyönyörű műveket írt, 
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ami a spanyol irodalomnak ma is remekművei. Szavaiban csodálatos hatékonyság 
és erő van. Teréz az írásait és könyveit minden előzetes humán tanulmány elvégzé-
se nélkül írta meg, amelyekben a Szentlélek használta fel nyelvezetét, mint eszközt 
arra, hogy tanítson, vezessen, gyönyörködtessen az isteni élet titkaira. Lelkesítsen 
bennünket, isteni erővel vonzzon azért, hogy az olvasókat is előre vonzza és vigye a 
tökéletesség útján. 

Az egyházdoktorrá avatásnak az is feltétele, hogy az illető személy felismerje, kapott 
egy kegyelmet. Döbbenjen rá, ismerje fel, hogy az Isten különös módon megajándé-
kozta. A következő lépés, hogy ezt meg is értse, tudja értelmezni. Megérti, hogy mi-
lyen szerepe van ennek az életében, hogy miért kapta. Mi a célja? A következő, hogy 
ezt meg is tudja osztani másokkal. Ki is tudja mondani, hogy ezzel másokat segítsen, 
tanúságot tegyen. Ahogy a karmelita szerzők, így Teréz is az önéletrajzát írta le. Ebbe 
nem lehet belekötni. Isten irgalmasságát éneklem – Kis Teréz, Keresztes Szent János 
is ezt teszi –, ami velem történt, azt írom le. Nem nagy eszmefuttatásokat, hanem azt, 
ami velem történt. Hogyan szólított meg az Isten, erre hogy válaszoltam. Mit tettem 
jól, vagy rosszul, és erre mi volt az Isten válasza. Azt mondom el, hogy így és így csele-
kedett velem az Isten, én pedig így cselekedtem. Mit ismertem fel, mit értettem meg, 
és ebből mit tudok tovább adni.

A szentté avatása sokakban megerősítette, hogy ő valóban tanít. Abban a korban 
alakultak meg a neves egyetemek, nemcsak Salamanca, hanem a többi is, ahol a tu-
dományokat művelték. Ezekben nagy becsben voltak a doktorok, a mesterek. A XV. 
Gergely pápa által 1622. március 12-én kiadott és aláírt szentté avatási bulla, anélkül, 
hogy egyházdoktorrá avatta volna hivatalosan, megerősítette, hogy Isten elégségesen 
eltöltötte az ő lelkét bölcsességével és értelmével és a kegyelem kincsestárával. Felis-
merve a szent néhány más erényét, még hozzáfűzte, az értelem lelkével gazdagodott, 
hogy nem csak a jótettek jó példáját hagyja hátra Isten egyházára, hanem hogy a 
mennyei bölcsesség lelkével meg is világosítsa. Misztikus teológiai könyveken keresz-
tül és más művek által, amelyeket írt, amelyek telve vannak áhítattal, és amelyekből a 
hívek termékeny gyümölcsöket kapnak, és amelyek által az örök boldogság utáni vágy 
mozgatja őket nap mint nap. 

Egy vonzó, jó példa, mennyi jó példát tud adni másoknak. Nemcsak a rossz példa 
ragadós, hanem a jó is. Szent Terézt az édesapja többször segítette jó példájával, hogy 
erényes életet éljen. XV. Gergely pápa olyan elismeréssel szólt róla a szentté avatásakor, 
amit az egyházdoktorok és -tanítók kaptak addig a történelem folyamán. A számára 
szükséges éveket a Szentlélek által adott iskolában végezte. A mennyek akadémiájában 
tanult – a pápai nyilatkozat így fejezte ki szentté avatásakor. „Isten arra választotta 
ki, hogy az imádság témájában az egyháza tanítónője és doktornője legyen, és hogy 
bevezesse az egyházat a misztika tudományának módszereibe.” A liturgia elismeri az 
ő kiváló tanítását. Hogyan? A boldoggá avatásától kezdve olyan könyörgéseket fo-
galmaztak meg a liturgiában, amilyeneket csak az egyházdoktoroknak szoktak adni. 
Például: „Add meg nekünk Urunk, hogy ne csak követni tudjuk, amit Szent Teréz 
tett, hanem meg is tudjuk valósítani azt, amit ő tanított”.
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Eltelt néhány évtized és évszázad, 1922-ben, szentté avatásának háromszázadik év-
fordulóján konkrétan felmerült a kérdés, lehet-e Terézt doktorrá avatni, hiszen addig 
csak férfiakat avattak doktorrá. Akik ezt szorgalmazták, hogy elejét vegyék a felmerülő 
nehézségeknek, tanulmányozták ezt a témát biblikus, történelmi és teológiai szem-
pontból. Összegyűjtöttek erős és szignifikáns tanúságtételeket, amelyek a doktorrá-
avatást segíthették elő. A biblikusok szerint Szent Pál különböző kijelentései, amelye-
ket leveleiben olvashatunk, nem jelenthetnek akadályt, hiszen ő nem engedte meg, 
hogy egy nő a közösségben tanítson. A legfőbb akadálya maga XI. Piusz pápa volt 
ekkor, aki úgy vélte, hogy ezt a lépést el kell halasztani, mert nő (1922-ben!). 

1922-ben mégis ünnepelték, mert évfordulója volt, és október 6-án a Salamancai 
Egyetemen XIII. Alfonz király jelenlétében különös módon doktorrá avatták Szent 
Terézt: az egyetem díszdoktorává, mondván, hogy ő nagyon sokat tudott az Istenről, 
a spanyol nyelvről és a beszédről. Már említettem, hogy Teréz művei a spanyol iro-
dalom remekművei és gyöngyei. Teréz egyházdoktorrá avatásának kérdése azonban 
nem veszítette el aktualitását, rajongói nem adták fel a harcot. Szükség volt rá, hogy 
elérkezzen a II. vatikáni zsinat ideje, és ez ügyben döntő előrelépés szülessen. Ugyanis 
a zsinat nyilvánvaló módon megállapította a férfi és a nő egyenrangúságát, és megerő-
sítette, a karizmák az egyházban mindenki számára közösek. A Szentlélek osztja ki a 
speciális karizmákat a hívek között, rendelkezzenek azok bármilyen feltételekkel, vagy 
éljenek bármilyen körülmények között. A nemi akadály így érvénytelenné vált, és ez 
a tény lehetővé tette azt, hogy nőket is egyházdoktorokká avassanak. 

Már a XIX. század második és a XX. század első felében a pápai tanítóhivatal több-
ször elismerte és nagyra értékelte Teréz tanítását. XV. Gergely pápa, aki szentté avatta, 
mennyei bölcsességét magasztalta. IX. Piusz pápa 1873-ban nagyon hasznosnak és 
szerencsésnek vélte azt, hogy Teréz könyvei egyre jobban elterjednek az egyházban, 
és a hívek kezébe kerülnek, és ezekből tanulnak imádkozni. XIII. Leó magasztalta 
Teréz művét, mondván, azok mennyei tanítások dokumentumai. X. Piusz dicső dok-
tornőnek nevezte és megerősítette, hogy nem marad el a szent egyházatyák és szent 
egyházdoktorok, mint Nagy Szent Gergely, Aranyszájú Szent János, vagy Szent An-
zelm mögött. XV. Benedek korábban megerősítette, hogy az ő szentségének koronája 
egyesül tanításával. XI. Piusz nagyon bölcsnek és a szemlélődés kiváló mesterének 
nevezte. Később XII. Piusz pápa az életszentség és a keresztény aszkézis egyedülálló 
mesternőjének nevezte. Boldog XXIII. János pápa az egyház rendkívüli lángelméjé-
nek hívta, úgy is nevezi, hogy az egyház megvilágosítója, lámpája. 

1967. október 15-én VI. Pál pápa a Szent Péter bazilikában a világi apostolság 
harmadik világkongresszusán, a püspöki szinódus előtt ezekkel a szavakkal lepte 
meg a hallgatókat: „Ajánljuk, hogy egy napon Terézt, Sienai Szent Katalinnal együtt 
az egyházdoktori címmel ismerjük el.” A Rítus Kongregációnak fel kellett tenni 
és tanulmányozásra kellett bocsátania ezt a kérdést, hogy valóban lehet-e szent és 
kiváló tanítással rendelkező hölgyeknek megadni az egyházdoktori címet. Négy spe-
cialista teológus közül kettőnek a válasza mérvadó volt. Egy biblikus atyáé, Pedro 
Barbagié, aki szerint a nőknek a gyülekezetben való viselkedésére vonatkozó klasszi-
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kus Szent Pál-i idézetek és szövegek konkrétan fegyelmi és helyhez kötöttek. Nem 
tanbeli és dogmatikus karakterük van, ezért nem foghatók fel akadályul ebben az 
ügyben, hogy nőket egyházdoktorrá avassanak. A másik Alvaro Huerta volt, aki a 
lelkiségtörténet szakértője, megerősítette, nem elég az, hogy valaki előtt nem létezik 
akadály dogmatikus és fegyelmi téren az egyházdoktor-avatás során. Az egyháztör-
ténetben ismerünk két olyan kiváló figurát, akik úgy tűnik, valóban betöltik ezt a 
magas funkciót, ez a két személy pedig Szent Teréz és Szent Katalin. 

1970. szeptember 27-én VI. Pál pápa egyházdoktorrá avatta Sienai Szent Katalint és 
Avilai Szent Terézt. Erről apostoli levelet adott ki. Ez a döntő dokumentum, a doktor-
rá avatás szavai: „Így tehát a biztos ismerettel és az érett megfontolással az apostoli ha-
talom teljességével Jézusról nevezett Szent Terézt, az avilai szüzet az egyetemes egyház 
doktorának nyilvánítjuk ki.” Ezt a kijelentését a doktorátust megalapozó tanbeli és 
történeti alapelemek ismertetése előzi meg. Kijelenti, hogy a Szent Teréz-i karizma a 
keresztény misztérium bölcsessége, és az a rendeltetése, hogy az egyházban ezt átadják 
és továbbadják. Azt is megerősíti, hogy a terézi karizma az elmúlt négy évszázadban 
különböző szinteken szolgálta az egyházat. Ezért egy olyan különleges karizmáról van 
szó, amely meghaladja a szent személyes egzisztenciájának és korának határait. Sőt, az 
egyház bizonyos helyzeteit és korszakait is, vagyis minden korban érvényes tanítása 
van, minden nemzedéknek szól. Úgy mutatja be a doktorátust, mint aktuális valósá-
got minden nemzedék számára. Az üzenetek minőségének köszönhetően a jelenkor 
egyházát kiválóan szolgálja. Végül kiemeli annak igazságát, hogy ez a doktorrá avatás 
nem arra szolgált, hogy régi érdemeket, vagy elvégzett szolgálatokat szentesítsen, ha-
nem hogy egy olyan üzenetet magasztaljon és állítson példaképül, mely nem vesztette 
el érvényét az idő múlásával, hanem a jelenben is él és jelen van, és arra is van ereje, 
hogy a jövőben is hatásos maradjon. A pápa homíliájában hitelt adott Teréz dokto-
rátusának. Kiemelte, hogy az egyház az elmúlt négy évszázadban úgy hallgatta Terézt 
és olvasta, mint egy lelki anyát, mint egy lelki mesternőt. A tanítását kifejezetten 
karizmatikusnak határozta meg a pápa. Üzenete az igazság karizmájával ragyog, a 
katolikus hittel megegyezően, a lelkek képzését szolgálva, és leginkább a bölcsesség 
karizmájának nevezhető. Világossá tette azt is a pápa, hogy Teréz üzenetének lelke 
az imádságról való tanítása. Szent Teréz az imádság mestere, ez az ő karizmája, ezért 
avatták őt egyházdoktorrá.

Teréz doktorráavatása nem kerüli meg Szent Pál szavait, hogy az asszony hallgasson, 
mivel ez a címmel nem jár együtt. Az illetőnek az egyházi hierarchiához kell tartoz-
nia, hogy aláhúzza a világi papság fontosságát, amely a kereszténység karizmájából 
gyökerezik, pontosabban a keresztségből, s hogy Terézen is láthatóan van ereje, és 
van ereje ahhoz mindannyiunk életében, hogy kifejlődjön, hogy a misztikus imádság 
legmagasabb fokára is elvigye azt az istenkereső lelket, aki hűségesen akarja megélni 
Istenével. Az egyház tehát kezeskedik Teréz üzenetéért, emellett megerősítette azokat 
a reávonatkozó elnevezéseket is, amelyeket csodálóitól már korábban kapott, mint 
más egyházdoktorok is, akit ismertünk korábban, vagy azóta ismerünk, így például 
ilyen címeket: „angyali doktor”, „az egyház legvilágosabb doktora”, „a mennyei érte-
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lem doktora”, „szeráfi doktor”, „misztikus doktor”, „csodálatos doktor”, „a Szentlélek 
doktora”, „a lelkek legédesebb doktora”, „doktori fokozat a tapasztalatok egyetemén”, 
„egyetemes doktor”, „a szentírástudomány doktora”. 

TEréz éLETérőL éS MűvEIrőL
Szent Teréz Avilában született 1515. március 28-án. Egy héttel később keresztelték 

meg egy nem messze eső templomban, és ugyanazon a napon szentelték fel azt a ko-
lostort, ahová Teréz később belépett, a Megtestesülés kolostort, ahonnan a reform, a 
Kármel rendjének megreformálása elindult, amely kihatott az egész spanyol egyházra, 
visszatükröződött az egész egyház megújulására. 

Teréz 13 éves, amikor édesanyja meghalt, s akkor a Boldogságos Szűz Máriát válasz-
totta édesanyjának, emiatt volt egész életén át egy nagyon mély máriás tisztelete, kötő-
dése Isten anyjához, akiről meggyőződése, hogy Szent Józseffel együtt különös módon 
vezeti őt az imádság útján, hogy tudja Jézust követni, megérteni, szolgálni. 

1535. november 2-án lépett be a Megtestesülésről nevezett kolostorba, egy évvel ké-
sőbb volt a beöltözése, újabb egy év múlva tett fogadalmat, majd nagyon súlyosan 
megbetegedett, évekre lebénult. 1542-ben csodálatos gyógyuláson ment keresztül. 
Nemsokára meghalt édesapja, ez nagyon súlyosan érintette őt, édesapja nagyon sok-
szor segítette őt lelki küzdelmeiben imádságos élete által. Visszavezette Terézt a buzgó-
sághoz, a belső imádsághoz, újra és újra. 1544-től 1553-ig, majdnem tíz éven keresztül 
nagy belső lelki harcot élt át, a világias, felületes, szórakozottabb imádság, életmód és 
a mélyebb imádságos elmélyülés feszültségében élt, állandóan érezte, hogy Isten hívja 
a vele való egységre, de nem tud rá igent mondani. 

A nagy megtérés 1554-ben következett be. Ezután kezdődtek a misztikus kegyel-
mek, megtapasztalások, több, mint 16 éven keresztül. 1562-ben Krisztus ösztönzésére 
elindult a reform útján, a Szent József kolostort alapította meg. 1565-ben elöljáróinak 
kérésére engedelmességből megírta önéletrajzát, 1566–67-ben pedig A tökéletesség 
útja című könyvét, amelyet a szerzetes nővéreknek írt, illetőleg mindenkinek, aki a 
tökéletességre, a szeretet teljességére vágyódik. Talán helyesebb a címet úgy fordítani, 
hogy A teljességre vivő út. 

1567-ben a generális engedélyezte Teréznek, hogy újabb kolostorokat alapítson. 
1567-ben találkozott Keresztes Szent Jánossal, akivel 15 évig dolgoztak a Kármel meg-
reformálásán, Teréz a női ágat, Szent János pedig a férfi ágat reformálta meg. 1577-
ben írta meg A belső várkastély című művét. 1582. október 4-én halt meg Alba de 
Tormesben, itt látható ma is szarkofágja, kiállított személyes tárgyai, a jobb karja, a 
szíve és egyéb ereklyék, abban a szobában, ahol meghalt.

Teréz műveinek első kiadása 1588-ban jelent meg nyomtatásban, 1614. április 24-én 
avatták boldoggá, 32 évvel halála után. Szentté 1622-ben avatták, 40 évvel a halála 
után, 1970-ben pedig, 388 évvel később, egyházdoktornak kiáltották ki.

(A Szent Anna Kolping-házban
október 14-én tartott előadás szerkesztett változata)
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•  eGyhÁZ ÉS KuLTÚrA  •

Cs. Varga István

A csángósors két költője: 
Lakatos demeter és Iancu Laura

„Vajha (…) a csángó magyar is polgártársunk lenne!”
(Csokonai Vitéz Mihály: Marosvásárhelyi gondolatok)

I. Domonkos Pál Péternek (1901–1992), a 
csángók apostolának egész alakos szobra mél-
tán áll a csíksomlyói kegytemplom közelében, 
tőle tudjuk azt is, amit a gorzafalviak írtak 
egy 1860-as keltezésű levelükben: „…már 500 
esztendeje mint magyar lakosok és római kato-
likusok igaz hitben eddigelé megmaradtunk, 
sok viszontagság között mindeneket eltűrtünk, 
elszenvedtünk, megszaporodtunk, igazi hitben 
megerősödtünk, ezt csak szegény magyar papja-
inknak köszönhetjük.” (Domonkos Pál Péter: A 
moldvai magyarság. Első kiadása: Csíksomlyó, 
1931. Hatodik kiadása: 2001. Fekete Sas Kiadó; 
Domokos Pál Péter: „…édes hazámnak akartam 
szolgáltam”. Bp., 1979.)

Köztudott, a csángók összefoglaló megjelölés. 
Csángóknak hívjuk a Moldvában szórvány-
ban, két tömbben élő magyarokat. A Csíkból 
a Tatros völgyébe költözött székelyeket gyimesi 
csángóknak, a Barcaság falvaiban letelepedet-
teket hétfalusi csángóknak nevezzük. A köztudatban csángóként tartjuk számon az 
1763–1769-ben a kötelező határőrszolgálat és a siculicidium, székelygyilkosság miatt 
Moldvába menekült, Bukovinában letelepedett bukovinai székelyeket is. Van olyan 
nézet, hogy a csángók az Etelközben maradt magyarok leszármazottai. Valószínűbb, 
hogy a moldvai magyarok elődei a Székelyföldről már a 13. századtól fogva, külön-
böző politikai, vallási, gazdasági okból Moldvába kivándorló magyar népcsoportok 
utódai, és a csángó név az ő megnevezésükre szolgál.

Népi kultúrájuk, nyelvük, beszédük a hosszantartó elszigeteltség és az idegen kör-
nyezet miatt sok archaikus sajátosságot őriz. Etnikai közösségük legitimitásformáinak 

cs. varga István
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lényege: a hitbeli-vallási és nyelvi összetartozás tudata. Nemcsak nyelvében, hanem 
hitében és szívében, dalaiban és táncaiban, teremtett és képzelt közösségeiben is él a 
nemzet. A csángók nemzeti hovatartozásában elsődleges a hitalapú vallási-közösségi 
identitástudat. Náluk a hagyományozott kollektív tudás hiten felépülő, kulturálisan 
tagolódó és egységesülő csoportokat hozott létre. Iancu Laura hitelesen megélt szemlé-
lettel hangsúlyozza: a vallás és a hit a csángó kultúra esszenciája.

Kulturális összetartozásuk ismérvei, jelei is alapvetően vallási jellegűek. Kétségtelen, 
hogy a csángó identitást leginkább a katolikus hit, mintsem a politikum motiválja. 
Máig meghatározó számukra a közös vallási-felekezeti hovatartozásuk, származástu-
datuk és jellegzetes archaikus nyelvük. Birodalmi identitások, politikai pressziók el-
lenére tudatukban a román ortodox környezetben katolikus vallásuk és anyanyelvük 
számít napjainkban is a nemzeti hovatartozás legfőbb ismérvének. Hiába próbálták 
rájuk erőltetni, hogy ők „románo katolik”, vagyis román katolikusok, mert ők római 
katolikusok. A magyarul már nem beszélők is öntudattal vallják: „Ungur-catolic”, 
„Magyar katolikus vagyok”. (Vö.: Jáki Sándor Teodóz: Csángókról igaz tudósítások. Való 
Világ Alapítvány, Bp. 2002.)

Benda Kálmán történész a Vatikánban őrzött, 1884 előtti, főként latin nyelvű irato-
kat is kutatta, részint közzé is tette. Sajnos a halálával ez a feltáró munka megszakadt, 
nem akadt követője. Benda akadémikus hitelesen foglalta össze a moldvai magyarság 
megmaradásának lényegét: „Végül mi volt tehát az, ami a moldvai magyarokat a ko-
rábbi évszázadokban és az újabb idők elnyomó, beolvasztó román politikájával szemben 
megtartotta magyarnak? Azt kell mondanunk, hogy ez katolikus vallásuk volt. A katoli-
kus vallás, amely számukra egyszerre testesíthette meg a hitet és a magyarságot, amely tu-
datosította a görögkeleti románoktól eltérő kultúrájukat és lehetővé tette, hogy megőrizzék 
hagyományaikat. Mindez azonban nem lett volna lehetséges, ha a moldvai magyarságban 
nincs meg az elszánt akarat, hogy magyar akar maradni.” (Benda Kálmán: A moldvai 
csángómagyarok története. In: „Megfog vala apóm szokcor kezemtül…” Tanulmányok 
Domokos Pál Péter emlékére, Bp., 1993., Lakatos Demeter Egyesület.)

Iancu Laura hangsúlyozza: a nyelv és a nemzeti identitás összefügg, de a csángókat 
gyakran érő vád, hogy nincs magyar identitásuk, nem állja meg a helyét. Van magyar-
ságtudatuk, de ezt elsősorban a vallás határozza meg, aminek történelmi okai is vannak. 
A katolikus hit ma is döntően fontos szerepet játszik életükben, mindennapjaikban.

II. Petrás Incze Jánosról külön szólnunk kell, legalább dióhéjban: „a moldvai élet-
nek legrokonszenvesebb, legkedvesebb és legtevékenyebb papja, valószínűleg a Zöld 
Péter által említett forrófalvi krónikaíró, Petrás Mihály kántornak egyenes leszár-
mazottja” – írja róla Domokos Pál Péter. Forrófalván (Faraoani) született, 1813-ban. 
Kézdivásárhelyen folytatta középiskolai tanulmányait, belépett a minorita rendbe. 
Egerben végezte a papi szemináriumot. 1836-ban itt szentelték minorita szerzetes pap-
pá. A moldvai apostoli helynök titkáraként szolgált, majd 1839-től Pusztinán, aztán 
haláláig Klézsén végezte áldásos papi hivatását.

Értékmentő kulturális missziót végzett. Döbrentei Gábornak írt „feleletei”-ben első-
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ként adott hírt a moldvai magyarságról. Elsőként gyűjtötte a csángók gyermekjátéka-
it, népdalait, balladáit, helyneveit, tájszavait. A Magyar Nyelvőr 1842-től rendszeresen 
közölte írásait. Ballada- és népdalgyűjtéseit Domokos Pál Péter és Rajeczky Benjámin 
teljes terjedelemben megjelentette: Csángó népzene I–III. Félelmetes tény: életét 1886. 
szeptember 6-án, többszöri merénylet után, gyilkosok oltották ki.

III. a) Lakatos Demeter 1911. november 19-én, Szabófalván látta meg a napvilágot. 
Családi neve eredetileg Lakatos László volt, de Lakatos Demeter írói néven vált is-
mertté. A szabófalvi sírkertben síremlékén a Demeter román becézett alakja, a Mitica 
és vezetéknevének románosított Lacatusu változata olvasható. Sorsa és költészete is 
bizonyítja: a csángók tanulságos történelme kitágítja a magyar nemzet és haza fogal-
mát, rávilágít arra, hogy a nemzet mennyire hitbéli és kulturális jelenség.

Dsida Jenő, az erdélyi poeta angelicus fedezte föl és közölte először írásait. 1935. 
november 13-án a Keleti Újságban jelentette meg Falevelek hulladoznak c. versét: Fa-
levelek hullodoznak / Det fú szél / Ura moszt ész ura hulnap / Leik tél. (…) Én vagyok 
ez világon / Húharmat, / Szemmy dét megszüt a nap, / Nem marad, / Zember olyan, 
mynt a virág / Ablakon: / Egy nop fülden, nem mynt máccor / Megkapom. / Falevelek 
hullodoznak / Mindennap, / Ingemet nem tudom halál / Det megkap?

Dsida csángó versek írására bíztatta, rövid prózát is közölt tőle (1936. január 13), 
amelyben Lakatos Demeter megrendítően vall gyerekkoráról. Nem járhatott magyar 
iskolába, a szabófalvi iskolaudvaron magyarul sem volt szabad megszólalni. Sorstársa-
ival együtt csak a szóbeliség szintjén ismerhette anyanyelvét, magyarul írni és olvasni 
sem tanulhatott. Verseit román helyesírás szerint jegyezte le, pedig Szabófalván Zöld 
Péter már a XVIII. században magyar iskolát alapított.

Fiatal korától a szépség, jóság és igazság vonzásában sokat írt szülőföldjéről, a 
csángó nép sorsáról, a természetről, Istenről, szerelemről, szüleiről, barátairól, ritka 
örömeiről és sok fájdalmáról. Egy lélekben tündökletes világ Atlantiszát tárja elénk 
lét- és sorsmélységű lírájában. Szeretném c. versében igazságkereső emberként vallja: 
„Szeretném: a szabadságot / Ember földön ne gátolja, / Imádják az igazságot, – / Minden 
ember ezt akarja.” 

A Halotti Beszéd, az Ómagyar Mária-siralom, Tinódi és Balassi archaikus nyelvét 
legszebben őrző csángómagyarok túlnyomó része fájdalmas nyelvcserére kényszerült. 
A nyelvváltás iszonyú gyötrelmeket okozott és okoz nekik mindmáig. A költő saját 
népét szerette volna megváltani, de magának sem sikerült kitörnie sorsa kelepcéjéből. 
A kétkezi emberek életét élte, vasmunkásból népköltővé, majd költővé vált. Írósorsa 
Ady Mátyás bolond diákja c. versének hősét példázza – csángó változatban: „Diák, írj 
magyar éneket, (…) Álmodott, álmodott a diák. / De néha, titkos éjeken / Írt s eltépte, ha 
magyarul írt. ! Zokogott, zokogott a diák.” Lakatos Demeter azonban nemcsak kesereg-
te, alkotta is a magyarságot.

Sanyarú élete lényegében szenvedéstörténet, sorsának konklúziója: „Nem tudtam 
hodzs kültü ledni / El kell felejteni edni.” Versei ajándékok: szeretetből fakadnak. Csán-
góul „Fűzi a csillagokat koszorúba / Ész illatot keres minden burjánba”. Szülőföldjén 
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„Kacag a mező, mint egy nagylány / Egy szip himesz ingvel hátán”. Ars poeticaként fogal-
mazta meg: „Keresszed semmibe szipet / Vigasztald versszel a nipet”.

1941-ben vetette papírra az irodalmi köztudatban legismertebb sorait: „Megfog vala 
apóm szokcor / Kezemtül / Micissza vala hul a nap / Leszentül / Mangya vala dzsermek 
latud / Ot nini / Messze ot hul nap lebújik / Most nini (…) Ott vagyand a mük országunk / 
Tud meg iul / Ot hol nap minden eszte / Leszentül” A záró sorok szinte szállóigévé váltak: 
„Ott vagyon a mi országunk, tudd meg jól, ott hol a nap minden este leszentül.” Poétikus 
szép a naplemente, az alkonyat megnevezés is, de „a nap leszentül” szakrálisan fenséges.

III. b) 1956 őszén Faragó József, kolozsvári nép-
rajztudós újrafelfedező jelentőségű cikket közölt 
a Korunkban Egy szabófalvi csángó költő címen. 
Amikor Lakatos Demeter önálló magyar versköte-
tet akart kiadni, sokan támogatták, költők, írók, 
szerkesztők, tudósok: Méliusz József, Domokos 
Géza, Kányádi Sándor, Páskándi Géza, Farkas Ár-
pád, Szabó T. Attila és fia, Szabó Ádám, Domokos 
Pál Péter, Halász Péter. Újváry Lajos, festőművész 
a Kortársban és a Forrásban is bemutatta a csángó 
költőt, akinek első önálló kötete, a Csángó strófák 
csak 1986-ban, poszthumusz jelenhetett meg, ti-
zenegy évvel a költő halála után.

A szabófalvi költő verseit, meséit, levele-
it tartalmazó, kétkötetes Csángú országba c. 
gyűjteményes kiadás előszavában Beke György 
megállapítja: „Lakatos Demeter átlépte az iro-
dalomtörténet kapuját: érdekességből örökség 
lett.” Irodalmi Lexikonunk 1994-ben tisztelet-
tudóan költőnek nevezi, és rangjának megfelelően szól poétai teljesítményéről.

Lakatos Demeter az 1988-as Csángó strófák c. antológiában kétnyelvű költőként sze-
repel. Igaz, írt román nyelvű verseket is, az akkori elvárásoknak megfelelően, hogy 
kisebbségi sorsának védelmet nyerjen. Ezek korjellemzően csasztuska színvonalú-
ak. Kányádi Sándor szerint sem érdemes ezeket magyarra fordítani, mert csak egy 
rímfaragó klapanciáit kapnánk. A nyelv zárt rendszeréből fakadó költészet Lakatos 
Demeternek többet jelentett, mintsem csak a szavak, a nyelvi struktúra kombinatív 
lehetőségein alapuló kalandot.

A szavakkal fogalmazott beszéd legkreatívabb formája a költészet. Ha valaki ezt a 
költészetet táji és népi elfogultságnak gondolná, jusson eszébe Csokonai vallomása: 
„Minden föld ugyan hazája a jó emberek: való, / De mégis szülötte tája mindennél előbb-
való.” Verseiben legfőbb ihletforrás a szülőföld és csángó nép iránti szeretet. Őrá is 
érvényes: „Ép lelki élet nincs szülőföld nélkül” (Németh László). Nyelvünk szeretete 
szívünkbe írt törvény: „Szülőföldem szerelmében a hazámat szeretem!” (Lévay József ).

Lakatos demeter kötete
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Lakatos Demeter számára Csángóföld anteuszi talaj, ihletadó tájhaza: az anyaöl, anya-
föld és anyanyelv szeretetét jelenti. Itt élte meg az „Itthon vagyok”, „ott vagyok honn, ott 
az én világom” örömét. Tudjuk, a költészethez, szükséges „a szép lélek munkája” is, 
hogy létrejöjjön és felragyogjon a poézis „titka és varázsa”. Verses látványrögzítései a 
szülő-, táj- és hazaszeretet bizonyítékai. Műveiben összetartozik ember, táj és költő. 
Sugárzik dalaiból az „Itt születtem én ezen a tájon” öröme. (Irodalom: Lakatos Demeter: 
Csángó strófák. Magyar csoportnyelvi Dolgozatok. Bp., 1986.; Csángó strófák. Bevezető: 
K. Lengyel Zsolt. Bern. 1989. Búcsú az ifjúságtól. Szerk: Libisch Győző. Áramlat Kiadó. 
1992.; Csángú országba I–II. Összegyűjtött versek, mesék, levelek. Bp., 2003. Lakatos 
Demeter Csángómagyar Kulturális Egyesület. Összeállította: Libisch Győző.)

Lakatos Demeter született költő – abszolút poéta. A Csángú országba I–II. kettős 
kötet ciklusokra és egyéb részekre tagolódik. A Föld küldike (Moldovám), Ember ledny 
(Biográfiám), Ős apáink nyelvén (Költészet), Iszten adjon (Imácságak, hejgetiszek, 
mongyikálászak), Csodavirág (A szív), Falevelek hullodoznak (Évszakok), Ez a vi-
lág állapatja (Búcsú az ifjúságtól), Élet legszebb stafírungja (Béke), Nevet a szívem 
(Munka), Udvarias csángu (Igoz mesék és pogocsák), Lelki orvosság (Verses levelek), 
Ideszanyám meszéli (Mesék), Kedves magyar testvér (Levelezéséből). A kötetet kiváló 
szójegyzék egészíti ki. A rövidítések és képek jegyzékét kitűnő utószó és betűrendes 
tartalomjegyzék követi. Libisch Győző szerkesztőként a kötet szerkezetéről, a versek 
formájáról, helyesírásáról külön is szól, a versek lelőhelyét is feltünteti, filológiai pon-
tosságú munkája elismerést érdemel.

Szerinte ez a kettős könyv nemcsak Lakatos Demeter költői nagyságát mutatja fel: 
„Ennél fontosabb célja azonban az, hogy – az utolsó pillanatban, vagy talán azon már 
egy kicsit túl is – eljuttassa a címzetthez, a moldvai csángókhoz ezeket az írásokat, hogy 
erőt, reményt, kitartást és magyarságot merítsenek belőlük.” Libisch Győző a Csángu or-
szágba verscímmel is kifejezi a csángók hűségét és kötöttségét szülőföldjükhöz és ma-
gyarságukhoz. Libisch szerint: „Az óhazai magyarság szemében Csángóország sohasem 
létezett, és ezért nem is törődött vele, amikor azonban rájött, hogy tévedett, már késő 
volt: szinte teljesen elveszett a magyar kultúra számára. Ezt a tévedést fájlalja Lakatos 
Demeter ebben a versében, de az egész életműve is ennek az eltékozolt kincsnek fáj-
dalmas dokumentuma, talán utolsó üzenete. Mert akárhogy is alakul a moldvai ma-
gyarság sorsa a jövőben, az élet megváltozott, a tiszta forrásba zavaros, olykor szennyes 
ár zuhog a városokból, az éterből és szinte mindenünnen, az anyagi szemlélet a hagyo-
mányokat porig rombolja. A csángóság elszigeteltségének vége, eltűnésének kezdete 
is. Amit az erőszakos asszimiláció nem tudott évszázadokon át elérni, azt az önkéntes 
sorsvállalás megteszi. Az érvényesülés érdekében nagyon sok szülő nem tanítja magya-
rul a gyermekeit. Lehet-e őket elítélni? Nekünk óhazai magyaroknak a legkevésbé!”

A román hatalom régóta a csángóság módszeres fölszámolásán dolgozik. Az erőltetett 
asszimiláció mellett a nyelvvesztés oka az is, hogy a csángó nyelv inkább csak nyelvjárá-
sokban létezik, nincs írott változata. Csak szóbeliségben él, amit otthon, kis közössé-
gekben használnak. Köztudott, hogy egynyelvű, tiszta román közeg veszi őket körül, 
ezért a csángók a hiányzó szavaikat a román nyelvből pótolják és nem a magyarból…
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Iancu Laura szerint: a csángóság állapot. Olyan, mint csángó „faj”, etnikai értelem-
ben nem létezik. Valaki vagy magyar, vagy román. Éppen ezért szerencsésebb a Do-
mokos Pál Péter által is használt moldvai magyarság kifejezés. A csángómagyarság jel-
lemző tulajdonsága az istenfélelem mellett a helyzetükből és történelmi sorsukból, a 
minoritástudatukból fakadó kisebbrendűségi érzés. A hatalommal szembeni állandó 
alávetettség miatt nem harcoltak a jogaikért. Próbálkozásaik kimerültek néhány vissza-
fogott, szerény hangvételű panaszlevélben. Amit ma csángó folklór és néptánc címszó 
alatt Magyarországon a színpadokon bemutatnak, az többnyire már Csángóföldön is 
csak ünnepi alkalmak színpadjain látható. Már igen kevés településen fedezhetőek fel a 
tradicionális csángó menyecskeruhák. A legtöbben már nem hordanak népviseletet…

Csángóföldön már régtől „Atlantisz harangoz”. Lakatos Demeter költőnek született, 
abszolút poéta zengeti a harangokat. Nyelve rokon a népköltészet magos kűsziklájával, 
amint Sylvester János nyelvével is: „A mi kincsünk – hazai nyelvünk – mind a mai 
napig véka alá volt rejtve, most azonban, mihelyt rátaláltunk, felfedeztük és a napvilág 
fényességére hozzuk; ha vele élni nem vonakodunk, rövidesen (ahogy remélem és óhajtom) 
szűkölködőkből a reméltnél is jobban felvergődünk…”

Sanyarú sorsa, szinte bibliai szegénysége ellenére jogos emberi, költői öntudat mo-
tiválta, amikor az Utunknak küldött bemutatkozó levélében ezt írta: „én írtam a legel-
ső csángu verseket a világon”. Szinte felsír a vers, amikor arról kesereg, hogy mennyire 
szeretne egyszer eljutni Budapestre: „Remilem, hogy nem halok meg, / Meddig Pestre 
nem menek, / Nem bánom, ha néhány percet / A kívánt fülden leszek.”

III. c) 1975 márciusában, a Kortársban Páskándi Géza búcsúztatta Lakatos Demetert, 
szépen, emberül és méltósággal: „Lakatos költészete sajátos historikum és sorsszerűség egyál-
talán nem közömbös dokumentuma. Az anyanyelv éltető erejének, az anyanyelv hatalmának 
erős és meditációra késztető fegyverténye. Minden katalán vagy baszk költő nyelvében érzi 
örökös hovatartozását, őrzi hovatartozás-tudatát; az anyanyelv, az anyakultúra a historikus, 
a szociális időfolyamban, noha vékony – mégis legtovább víz színén maradó, vagy újra és 
újra felbukkanó – utolsó szalmaszál a meghatározott emberi és költői »én« számára.

A líra mint a nyelvi magmaradás tudatos reflexe, egyszerre áldozat és kielégülés. Ez 
érezhette ő is: ez a nyelv van – ezen kell dalolni.

Franciaországban annakidején a nagytehetségű Mistral provanszál nyelvjárásban írta 
verseit. A provanszál – ott nyilván rokoníthatóbb kultúra.

Hisszük: Lakatos Demeter magyarul, csángó nyelvjárásban írott dalai között kultúránk 
számára is lesz majd maradandó.”

IV. a) Az 1978-as születésű Iancu Laura a Kárpát-kanyaron túlról, Moldva legkele-
tibb csángó falujából, a másfél ezres lakosú Magyarfaluból indult. Mindmáig kétlaki 
életet él, ismeri a kétlakiság ingavonatát. Szellemi-lelki örökségét jórészt nagyany-
jától, Iancu Nyicától kapta. (A nagymama Jáki Sándor Teodóz bencés atyának volt 
kedves énekese a kacsikai búcsúban, a Moldvában engedélyezett egyetlen magyar 
nyelvű szentmisén.) Iancu Laura „félnyelvű” gyerekkorában, sorstársaival együtt az 
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iskolában döbbent rá, se a románt, 
se a magyart nem tudják igazán. A 
hétből öt napot a földeken töltöttek, 
a hatvanas évektől kezdve tsz-ekben 
dolgoztak, nem volt módjukban ta-
nulni. Az akkori román politika ér-
deke és célja is az volt, hogy az egy-
szerű paraszti világban írástudatlanok 
maradjanak. Ezért küldtek hozzájuk 
képzetlen, tanulatlan tanárokat, hogy 
a „magasabb” kultúrával ne is talál-
kozhassanak. A csángók erős vallá-
sossága abból is ered, hogy egyedül az 
írástudó papokon keresztül juthattak 
el magasabb kultúrához, képezettség-
hez. Iancu Laura 1992-ben Csíkszeredába került, középfokú tanulmányait az ottani 
képzőművészeti középiskolában végezte.

Lélek szerint jussolta Lakatos Demeter örökségét, és azt kivételes minőséggel újít-
ja meg. Megtalálta a maga útját, nem megtagadja, hanem vállalja, kutatja és élteti 
nyelvi, kulturális, szellemi-lelki gyökereit. Könyveinek, publikációinak színvonalát 
szisztematikus tanulás, elmélyült tudás, alapos anyagismeret, gondos szakmai munka 
alapozta meg.

Eddig négy diplomát szerzett és hat könyvet publikált: Johófiú Jankó. Magyarfalusi 
csángó népmesék és más beszédek. Hegedűs Lajos 1950-es évekbeli és saját 2000-es évek-
ből származó gyűjtéséből összeállította Iancu Laura. Velence, 2002., Pár csángó szó (ver-
sek, 2004; Magyarfalusi emlékek (fényképmonográfia. Képeket gyűjtötte és magyarázta 
Iancu Laura. Budapest, MTA NKI 2005.); Az aranyréce. Mesék Moldvából. Iancu Laura 
és Bakos Márta, a Tájszólam Egyesület vezetőjének közös gyűjtése. Budapest, Hagyomá-
nyok Háza, 2005.; Karmaiból kihullajt (versek, 2007.); Névtelen nap (versek, 2009.).

Képzettségének, végzettségének adatai: az ELTE-n óvodapedagógia szakot, Szege-
den, a néprajz és kulturális antropológia keretében néprajz stúdiumot végzett; a Páz-
mány Péter Katolikus Egyetemen pedig teológiai oklevelet szerzett. Pécsett végezte el 
az interdiszciplináris doktori iskolán a néprajzot. Végzettsége szerint óvodapedagógus, 
néprajz szakos, teológus/hittanár. A Budapesti Corvinus Egyetem Századvég Politika 
Iskolán politikai kommunikáció és a politikai szakértői oklevelet is szerzett.

2000-től jelentek meg irodalmi írásai magyarországi (Bárka, Életünk, Hitel, Ma-
gyar Napló, Napút, Szépirodalmi Figyelő, Új ember), ill. erdélyi (Moldvai Magyarság, 
Székelyföld) folyóiratokban, antológiákban. A hagyományőrző rendezvényszerve-
zésből is kiveszi részét. (Magyarfalusi Falunapok – hagyományőrző kulturális ren-
dezvénysorozat, különböző konferenciákon vállalt előadásokat, pl. 2007. november 
29–30. Folklór és Zene MTA, Néprajzi Kutató Intézet, Budapest. Dramatikus játé-
kok, énekes szokások Magyarfaluban). 2006-tól a Magyar Írószövetség tagja. 2005-től 

Iancu Laura
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a Lakatos Demeter Csángómagyar Kulturális Egyesület vezetőségi tagja. 2002-ben 
lett az Erdélyi Magyar Írók Ligája rendes tagja.

Kutatási területe rendkívül összetett: a folklórszövegek gyűjtése, közlése; lokális val-
láskutatás, népi vallásosság, vallásos társulatok, szakrális tér; a hagyományőrzés formái 
a mai moldvai közösségekben; archív parasztképek vizuális antropológiai szempon-
tú feldolgozása, interpretálása; mesemondó egyéniségkutatás, életút és élettörténet 
kutatás. Külön ki kell emelni szakmai-néprajzi tevékenységét. Az Egyházi ünnepek, 
kalendáris szokások a moldvai Magyarfaluban címmel készített szakdolgozatot.

IV. b) A romániai rendszerváltást követő évben, 1990-ben, Csíkszeredában, a József 
Attila Általános Iskolában, Borbáth Erzsébet igazgató vezetésével kezdődött el a mold-
vai csángó diákok magyar nyelvű iskoláztatása. Másfél évtized alatt több száz csángó 
gyerek – közöttük Iancu Laura – végezte el itt magyar nyelven az iskoláit. (Borbáth 
Erzsébetet Mádl Ferenc köztársasági elnök 2005-ben a pedagógus hivatást legmaga-
sabb fokon képviselő munkásságáért Köztársasági Érdeméremmel tüntette ki.)

A Csíkszeredában tanult csángó diákok közül már több mint 150 végzett valamilyen 
felsőfokú iskolát, ért el magasabb tudományos eredményt, fokozatot. A programnak 
köszönhetően beszélhetünk csángómagyar értelmiségről. Csángóföld süllyedő Atlan-
tisz, de sokan hisszük, hogy ez az Atlantisz emelkedhet is. Bár kérdőjellel, de Iancu Lau-
ra „Csángó reneszánsz?” címmel tartott előadást a Csíkszeredai Csángó Napok Fórumon.

Borbáth Erzsébet igazgatónő 2002-ben, Iancu Laura egyik, neki címzett magánleve-
lét megmutatta Ferenczes István költő-szerkesztőnek. Közösen megállapították, hogy 
ezeknek a leveleknek érdemes teret biztosítani a Moldvai Magyarság c. folyóiratban. 
Laura továbbra is Borbáth Erzsébetnek címezi, de a nyilvánosságnak szánja leveleit. 
Bizonyos vonatkozásban a magyar literatúra legkiválóbb levélíróinak – Mikes Ke-
lemennek, Kazinczy Ferencnek stb. – az örökségét folytatja és újítja meg a szellemi 
önfejlődését is tükröző, a közösségi érzést erősítő, áldásos levélírói tevékenységével.

Ezekben a levelekben tulajdonképpen egy messziről érkezett csángó ember útja 
követhető végig, amint felnő, felnőttként felfedezi és megismeri eredetét. Erre az 
eredetre reflektál, az irodalom eszközével tolmácsolja kultúrája esszenciáját. Ezek a 
levelek egy csodálatos folyamat tanulságos, irodalmi értékű levél-krónikái. Ma már 
dokumentumértékük is jelentős, mert egy népsors tárházává teszik őket a levélíró 
megélt élményei, példaértékű erőfeszítései, ragyogó eredményei. Iancu Laura 2008-
ban méltán kapta meg a Tokaji Írótábor Nagydíját. Laudációjában Mezey Katalin a 
végleges megfogalmazások birtokában lévő költőnek nevezte. Irodalmi, néprajzi, teoló-
giai képzettsége, interpretációs készsége kiváló. Munkásságát gondos elemzéskultúra, 
argumentációs készség jellemzi.

IV. c) Iancu Laura költőként is ismeri a kegyelmi pillanatokat. Nála a gondolatnak, 
a kép megformálásának célja: a lelki harmónia, a fény keresése. Nála a verszene, a 
ritmus, a tisztaság harmóniavágya utat talál a lélek legbensőbb zugaiba is. A vers a 
képiséggel, a zenével, a csenddel együtt nyeri el igazi értékét. A csend által kap értel-
met a versbeszéd, lehetőséget a lélek. A Pár csángó szó költője (Hargita Kiadóhivatal, 
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Csíkszereda, 2004.) a kötet címadásával is vállalja etnikai hovatartozását, költészetét 
hagyományban létezőként határozza meg: „Arcokon honol az évszázados / Elveszés, / 
Isten a jobb keze…” (Keleti magyar).

Lírájából nem hiányzik a hely szelleme, képekben, népdalok motívumaiban is kirajzo-
lódik a szülötte táj lelki arculata: „Hegyek mögé hajított kápolna / Testén hullámzik az élet 
ostora”, „Nem rólad beszélek / Tájban gondolkodom / Hegyekben / Fákban / Láttalak” (Nem 
rólad gondolkodom). A bizonyító példák sora folytatható „Nem vett föl a szekér / Futott 
mint a szélvész / Népies porától / Könnyezve elesetten elveszett / Álom felett sírok” (Néprajz).

Látóköre túlmutat a szülőföld, a régió horizontján. Az etnikai hovatartozást kitelje-
sítve, szakrális dimenzióba transzcendentálja az elmélyült létértelmezés: „Itt hagytál, s 
még itt se voltál. / Ott maradtál, hol engem is tartanod kellett / Volna. Add szemed, vedd 
látásom, hadd / Csodáljam alkotásod…” (Leány-levél Istennek). „Népek alkotnak holnap 
meg / Téged / Engem szentségek” (Ne menj). A szentség dimenziójában gondolkodik és 
alkot. Harmóniakereső poézise lélekformáló, felemelő erővel gyönyörködteti olvasó-
it. Irodalmi, néprajzi, teológiai-hittanári kitűnő képzettsége, műveltsége és istenadta 
írói-költői tehetsége jogán vált költővé. Istenhite, közösségi élményeinek sora, mindaz 
élteti, ami „a Gyulafehérvári Soroktól mind a mái napig” a magyar szakrális-spirituális 
lírában fejeződik ki a legteljesebben: „Láttam már sokszor, / De nem tudom, milyen, / 
Gondolatban ismerkedtem, / És nem, nem ismerem / Az én Istenem.” (Itt tartok).

Iancu Laura tudja: a költészet lényege a tömörítés, a távlatnyitó áttételesség. Ismeri 
Berzsenyi felfogását: „nem írva van a gondolat, hanem festve”, de inkább József Attila 
elvét követi: „A nem szemléletes világegész helyébe teremtett szemléletes világegész.” A 
József Attila-inspirációk, sugallatok erőteljesek: „S míg távol az Úr / Magamnak istent 
alkotok” (Egyszerre). Analógiakánt József Attila tündökletes, a csíksomlyói búcsúsok 
könyvébe kívánkozó verse kínálkozik: „Édesanyám, egyetlen, drága, / te szűzesség kinyílt 
virága, / önnön fájdalmad boldogsága. // Istent alkotok (szívem szenved), / hogy élhess, 
hogy teremtsen mennyet, / hogy jó legyek s utánad menjek!”

A szépreményű ígéretnél már jóval többet, egyfajta költészettörténeti szinopszist hozott 
létre (Pieldner Judit). Megküzd hitéért: „Látom miért csonka a lét / S hogyan vannak 
nélkülünk / A létezés törvényei” (Nem rólad gondolkodom). „Mert van – kell lennie / Az 
isten szónak Istene” (Mítosz). Személyében olyan alkotót ismerhettünk meg, aki Laka-
tos Demeter, Duma István András és mások után első, aki tehetsége és műveltsége jogán 
egyetemes, vagyis összmagyar költővé vált. Egyszemélyes csángómagyar intézményt kép-
visel, ellátja a csíkszerdai Moldvai Magyarság c. folyóirat budapesti szerkesztője felada-
tát. Nem csupán szerepet vállal, hanem feladatok sokaságából álló hivatást, küldetést 
teljesít. Erre egyetlen garancia: a hűség Istenhez és az örök eszmékhez. Vállaláshoz testi 
és lelki bátorságra is óriási szükség van: „Nemcsak az igazság és valóság makacs kutatására 
és kimondására fog kényszeríteni bennünket, hanem példaadásra is” (Illyés Gyula). Küzd, 
nem tétlenkedik: amit a lélek súg, írja, s íródik a sorsa. Tudja, hogy a tökéletesedés: tett 
és várakozás, csak felsőfokon érdemes gyakorolni. Kudarcaitól szenved, de nem csüg-
ged el, mert a nem-sietőnek van ideje. Iancu Laurának azt kívánom, amit Vasadi Péter 
írt Németh István Péternek: „Zenétől lejtsen mondatod, / A jót mindig elmondhatod...”

Egyház és kultúra
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V. Magyarnak lenni, nem lakóhely függvénye. Liszt idegenben is hazánkfia maradt, 
magyarságában a kortársai sosem kételkedtek. Vörösmarty Liszt Ferenchez c. ódájának 
utolsó két sorában így szólítja meg: „Állj közénk és mondjuk: hála égnek! Még van lelke 
Árpád nemzetének.” A haza, a magyar kultúra nemcsak kaphat, hanem adhat is az 
anyaországtól távollévőknek is. Erről vall Áprily: „S mégis: velem egy-test vagy, mint 
a titkom. Nincs messzeség, nincs vád, mely éltemről elszakítson. Más benned él, foghat, 
taposhat, únhat. Kút vagy nekem, s vágyat buzogtatsz, fogyhatatlan újat”.

Petrás Incze János korában Csángóföld még hasonló százalékban volt magyar, mint 
most Székelyföld. Sajnos nagy a veszélye annak, hogy már 20–30 év múlva az erdélyi 
magyarság is csángó sorsra jut. Kényelemszeretetünk, tunyaságunk, meghunyászkodá-
sunk, a románoktól átvett „mai rau sa nu fie” – „csak rosszabb ne legyen!” mentalitás 
megteszi a hatását. Ez még akkor is igaz, ha vannak nagyszerű és ígéretes kezdemé-
nyezések és a csángó ügyet önzetlenül segítő emberek. Tudjuk, Marosvásárhelyen ma 
már olyan a helyzet, mint Kolozsvárott volt a hetvenes években. Annyi különbséggel, 
hogy a pusztulás sokkal gyorsabb és hatékonyabb. Nem az a csoda, hogy a csángók kö-
zül ennyien elveszítették anyanyelvüket, hanem az a csoda, hogy ennyien még mindig 
megtartották. Inkább meg kellene hajtanunk fejünket az erdélyi és csángóföldi nem-
zettársaink előttük, és segítenünk kellene őket problémáik megoldásában, mintsem 
róluk oktalan (el)ítélő véleményt mondani. Tegyünk többet azért, hogy unokáinknak 
ne kelljen az övékéhez hasonló megpróbáltatást elviselniük, ilyen fajta fizikai és lelki 
hősiességet tanúsítaniuk. Éppen ezért írásomat Duma-István András fohászával zárom: 
„Ha nem tü Kárpátok / Keté szakagyatok / Münköt Moldovába / Veszni ne hagyatok”.

LAKAtOS dEMEtEr

cSánGú orSzáGBA
Csángú országba be van temetve
A legszebb mogyar kyncsek a világon,
De nincsenek senkitül megkeresve,
Ritka ékszerek, öröksig ágon.
Itt az ős apáink primitív hangja
Elamaradt az évszázadok folyamán,
Ippend mind a napnak örök szent lángja,
Dét szüt szentületre templom tornyán.
Üdü járásval el fognak pusztulny,
Örök nem szemmy ezend a világand,
A kyncseket nem míg lehet megkapny,
Ha megfizetnéd, minden drága árand.
A csángu nép szivibe betemetve
Mogyar kyncsek noprul nopra pusztulnak,
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Ha nem lesznek sokáig felkeresve,
S’ azután mogyarok hiába búszulnak.
A csángú országba míg lehet kapny,
Amit magyar irodalom nem üszmér,
Azt is magyar stafirunghoz rakny,
Mert jövü századoknak ez sokot ér.
Nem kerestik, mikor az üdüe vult,
És mikar már késü vult, migprobálták.
Nogy kár! Ha lelkiismeret míg nem szúlt,
Rígi mogyar kyncseket megutálták.”

(OSzK Fond 402/96)

(A Tokaji Írótáborban a nyáron elhangzott előadás
szerkesztett változata)

CSÁNGó TÁrSASJÁTÉK KArÁCSoNyrA
Lakatos Demeter, az első jelentős csángó költő születésének 100. évfordulójára 

2011 november elejére elkészült a világ első csángó társasjátéka, a „Naputánjáró tár-
sasjáték”, Iancu Laura költő és néprajzkutató tudományos közreműködésével, Albert 
Zoltán Máté ötletére és megalkotásával, a Lakatos Demeter Csángómagyar Kulturális 
Egyesület kiadásában, és a Keresztszülők a Moldvai Csángómagyarokért Egyesület köz-
readásában, 300 példányban.

100 könnyű és 100 nehezebb kérdés, 100 település szerepel benne. A játékot 3-6 fő 
(vagy csoport) játszhatja. Az önálló részvétel 12 éves kortól ajánlott, de segítséggel ki-
sebbek is játszhatják. Reméljük, hogy sokan fogják örömüket lelni a játékban, ami egy 
csángó mesével kezdődik: „Vót eccer, hol nem vót, valami magas hegyek között, vót egy 
nagy-nagy hely, mit úgy híttak, hogy Csángófőd, s vót ott egy király s egy királyné, s vót nekik 
egy országik mit úgy híttak: Naputánjáró. Azét hítták Naputánjárónak azt az országot, met 
erőst sok napraforgó … nőtt ott. Az emberek békességbe vótak egyik a másikval, szerették 
egyik a másikat, még az idegenyeket es béfogadtak maguk közé, olyan jó emberek vótak…” 
Bebarangolhatjuk Csángóföld központi részét egy stilizált moldvai térképen, a Szeret, a 
Tatros és a Tázló mentén, és útközben ismereteket szerezhetünk a moldvai csángó-ma-
gyar szavakról és kifejezésekről, valamint különböző témakörökből (történelem, földrajz, 
néprajz, hagyományok, gasztronómia, irodalom, művészetek, stb.) A játékot izgalmasab-
bá teszi két negatív és egy pozitív szereplő a csángó hiedelemvilágból. A társasjáték 
alkotói és segítői lemondtak a honoráriumról. 

Kiadó: Lakatos Demeter Csángómagyar Kulturális Egyesület
(1011 Bp., Corvin tér 8.) Tampu (Compoly) Sztelián titkár Tel: 06/304484754,
sztelian@gmail.com, lakatos.demeter@gmail.com

Közreadó: Keresztszülők a Moldvai Csángómagyarokért Egyesület
(1125 Budapest Virányos út 16.) Albertné Révay Rita Tel: 06/20-98-99-880
info@keresztszulok.hu, www.keresztszulok.hu
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Szakonyi Károly

Szabó Lőrinc sírkőavatása

Szabó Lőrinc sírját harminc-
hét évig pusztán egy fejfa jelezte 
ezen a helyen, de 1994-ben Csóti 
Gábor faszobrász, a család ba-
rátja, elkészített borovi fenyőből 
egy végre méltó síremléket, amit 
azonban  az  idő annyira meg-
viselt, hogy helyébe most újat 
kellett állítani. A korábbinak a 
hasonmását véste kőbe  Páljános 
Ervin szobrászművész.

A sír, ami körül állunk, már 
nem csak a költőé, de a családé: 
Klára asszony, Kisklára, és Lóci 
nyughelye is. Lócié, aki még itt 
volt a kilencvennégyes avatáson, 
és aki a legfáradhatatlanabb őr-
zője volt atyja emlékének és ha-
gyatékának.

Szabó Lőrinc fiatalon halt meg. 
Fiatalon, mert ötvenhét évesen. 
A halál kegyetlenül rázárta az aj- 
tót egy még zsúfolásig teli mű-
helyre, egy olyanra, ahonnan évtizedekig áramlottak napvilágra a szellem ragyogóbb-
nál ragyogóbb alkotásai. A zseni halálakor mindig feltámad a gondolat, hogy mi min-
den jöhetett volna még létre, mennyi érték maradt feltáratlan az agysejtek rejtekében. 
A Mindenségben, ami, ahogy a Tücsökzenében írja – csak egy Költő Agya.

Amikor először léptem be a Volkmann utcai lakásának dolgozószobájába, mint- 
ha ebbe a Mindenségbe érkeztem volna. Szellemét sugározza a hely. Úgy vannak 
ott a tárgyai az íróasztalán, szemüvege, tollai, tintásüvege, papírlapok, egyiptomi 
kis piramisok és egyéb apróságok, ahogy élete utolsó napjaiban hagyta. A polcok 
roskadásig tele magyar és idegen nyelvű, főleg német könyvekkel, halotti maszk- 
ja mellett a babérkoszorú, ott vannak az empir dohányzóasztal körül az alacsony 
fotelok, a falon a Bernáth Aurél-festette portréról tekint felénk, meg néz maga elé 
a homlokába hullott hajával a Rippl-Rónai pasztellen, a képek a halotti maszk 
gipszfehérségével ellentétben az életet sugározzák.

Az életet sugározzák versei is.
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A XX. század első perceiben született, végig követhette mindazt, amit a század de-
rekáig művelt az emberiség. Nyugtalan évtizedek voltak, s benne nyugtalan a költő 
élete. Noha sikeres volt már ifjan, húszévesen közölte a Nyugat a verseit, amelyek 
megadták neki Babits segítő barátságát, és sikert, elismerést, irodalmi rangot hozott 
első kötete, a Föld, erdő, isten című is, amelyben már ott volt egész életprogramja, 
világszemlélete, költői közérzete: érzékenység az emberi kiszolgáltatottság iránt, az 
életét betöltő erotika és a lét nagy kérdései. 

Sok kétely és bűn a halálba láncol / de soktól néha már szabadulok… – írja a Magány 
című versében már akkor, fiatalon. A szabadulás csak olykor sikerült, az érzés átszőtte 
egész életét. A Titkos fájdalomban teszi fel ugyanakkor a kérdést: „lesz-e még erőm 
emberek helyett / isteneknek mesélni kínomat”.  

Lett. És létrejött a XX. századi magyar líra egyik legnagyobb csodája.
Korán megszerettem a költészetét. Hiszen az ellentmondások kora, amibe bele-

születtem, tükröződött a verseiben. Hozzá fordulhattam és fordulhatok manapság is 
megérteni, hogy kétségek, vétkek, örömök és fájdalmak teszik egésszé az életet, hogy 
mindennek ellenére a lélekben van egy elpusztíthatatlan mag, ami megőrzi ember-
ségünket. Bármiről ír, egy járdarésben nőtt fűszálról, vagy eső utáni pocsolyáról, po-
litikáról, Istenről, a meghittség hangján szól hozzánk. Széles körű műveltsége soha-
sem hivalkodó, de költészetének, írásművészetének, világnézetének örökös táplálója. 
Azon a nyelven beszél, amelyet ismerünk, csak utóbb csodálkozunk, hogy micsoda 
mély értelemmel tölti meg az egyszerű szavakat. Felbátorít a barátságára, versei nem 
hozzák zavarba az olvasót, bensőséges vallomásai a lét legkülönbözőbb kérdéseiről a 
magunk vallomásai is lehetnének. Így vezet minket a líra ösvényein a gondolkodás és 
az érzelmek szférájába. Kortárs és ugyanakkor a Parnasszus lakója.

Naplói, levelei örökös küzdelmekről szólnak, de lehet-e valódi költészet remény-
várások, csalódások, elveszettség-érzés majd feltámadó öntudat, keserűség meg vá-
ratlan öröm, emésztő gondok és mégis elért sikerek, szerelmi hűség és hűtlenség, 
vétek és bocsánat nélkül? Szabó Lőrinc költészete a köznapok nyelvén, a mondatok 
egyszerűsége révén szól az élet legbonyolultabb kérdéseiről. Ahogy pályatársa, József 
Attila is. Ők ketten a két háború közötti magyar líra kimagasló óriásai, az adott kor 
legérzékenyebb felismerői.

A költő halhatatlan, még akkor is, ha manapság a versek fölött beborult az ég, 
mert mint a nap a felhők fölött, ott ragyog a líra, és időnként egy-egy fénysugara le 
is jut hozzánk még ebben a technokrata, meg merkantil korszakban is. Sír mellett 
állunk, mégis az életre kell gondolnunk. Szabó Lőrinc verseiben él. Műfordításainak 
szavaiban, mondataiban pedig feltámad Shakespeare, Goethe, Villon vagy Baude-
laire, mert elevenné teszi őket szellemével a költő. Nekünk azonban az a dolgunk, 
hogy észrevegyük és észre vétessük mindezt. A drága Lóci gondoskodásából létre-
jött alapítvány, melynek kuratóriuma az emlékezés és emlékeztetés serkentését hi-
vatott segíteni, ezt teszi. Ma már a Szabó Lőrinc iskolalánc is  szolgálja a figyelem 
őrzését. Azokra a fiúkra és lányokra, akik a neve alatt térnek be reggelente az isko-
lájukba, áttételesen éppen úgy érvényes lehet a költő atyai könyörgése, mint gyer-
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mekeit féltő versében: „Fák, csillagok, állatok és kövek / szeressétek a gyermekeimet. / 
Az ember gonosz, benne nem bizom, / De tűz, víz, ég s föld igaz rokonom / Igaz rokon, 
hozzátok fordulok, / tűz, víz, ég s föld leszek, ha meghalok, / tűz, víz, ég és föld s minden 
istenek: / szeressétek, akiket szeretek!

Ha Debrecenben járok, találkozom Vele. Ott áll a Nagytemplom közelében laza 
tartással, szemüvegesen, homlokába hulló hajjal egy oszlop tövében, s mintha köny-
vet tartana a kezében. Vagy csak felénk nyújtja a kezét? Olyan eleven, hogy szinte 
megkérdezem tőle: melyik cégtáblán látta meg gyermekként, hogy boltja van Debre-
cenben az óriásnak?  

Nézem, ahogy ott támaszkodik várakozón. Olvastok engem? Fontos-e még ma is 
a költészet, becsülete van-e még a versnek? Éltem és elmentem, de rátok hagytam 
mindazt, amit tudtam a világról, a szerelemről, az emberi rosszról és jóról, a kegye-
lemről. És mintha idézne is jellegzetesen kántáló hanghordozással: … „és szólt Dsuang 
Dszi:  – Hiába, ez a törvény, / ez az irigység erdeje! / Élj, küszködj s ne törődj vele, hogy 
élsz és / halj meg és ne törődj vele!” 

De meglehet, hogy  inkább a gyermekkor emléke tűnik elő a tér őszi délutánján: 
Debrecen, az ifjúság, a varázsos város, amire rácsodálkozott: …egy-egy szó is, hogy 
Rákóczi-harang, Nagytemplom, Nagyerdő… hallottam a nagy tűzvészről, s hogy Bocskai 
valaha… s Kossuth… valami nagy dolgot csinált: de-tro-ni-zál-ta az élő királyt! Hű! Ez 
a város csudákat ígért! Féltem és izgultam Debrecenért.

Most ott áll a tér szélén, kimagasló bronz alak.
Miként a költészete az újkori magyar lírából.

2011. október 3., Nemzeti Sírkert
(Magyar-Hon-Lap)
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•  ÉVForDuLóK  •

BOzOrÁdY zOLtÁN

október 31. – a reformáció emléknapja

Közös istentiszteletet tartottak a miskolci reformátusok és evangéliku-
sok október 30-án, vasárnap a belvárosi evangélikus templomban a re-
formáció 494. évfordulója alkalmából. Az igei szolgálat után Bozorády 
Zoltán nyugalmazott evangélikus püspökhelyettes tartott előadást „A 
reformáció Isten műve” címmel.

Lehetetlenség úgy beszélni 
a reformációról, hogy annak a 
mához való kapcsolódásáról, a 
máig ható élő üzenetéről ne szól-
junk! Induljunk ki abból, hogy 
milyen határtalan nagy kincs az, 
ahogyan Luther megfogalmazta 
az egyház lényegét. Arra a kér-
désre, hogy mi az egyház, a kö-
vetkező feleletet adta: Az egyház 
a Krisztusban hívők közössége, 
Istennek egy és szent népe. És 
hogyha ebben a tudatban élünk, 
akkor ez óriási segítséget nyújt 
a számunkra. Ugyanis tartozha-
tunk bármelyik felekezethez, ha 
Krisztushoz tartozunk, ugyan-
annak az egyháznak vagyunk 
a tagjai. Ez megerősít és meg is óv bennünket sok mindentől. Ha nagy és erős 
közösségnek gondoljuk magunkat – mint annak idején, mikor Nyíregyházát csak 
negyvenezren lakták, s annak fele evangélikus volt – óhatatlan, hogy a nagyság tu-
data el ne ámítson bennünket. Ha pedig kicsik vagyunk, akkor az előbb említett 
egyházfogalom megvéd bennünket a kisebbrendűségi érzéstől. Mert ugyanannak az 
egyháznak vagyunk a tagjai!

Úgy hívom fel erre a figyelmet, hogy közben ez az előadás nem magáról az egyház-
ról szól, hanem arról, hogy ami történt a XVI. században, és ami azóta is történik, 
folyamatos reformációként értelmezhető, és Isten műve! Bár egy történelmi korszakot 
szoktuk a reformáció korszakának nevezni, de az is reformáció, hogy mindig vissza-

Bozorády zoltán
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térünk az Isten igéjéhez, hogy komolyan vesszük a Szentírást, a Bibliát. Ez elenged-
hetetlen, és a kétezer éves keresztyén történelem tulajdonképpen az Isten szavához 
való oda-, visszafordulás, ami az Isten munkája volt. Isten munkája, hogy embereket 
világosságra vezetett, hogy például az istentelen és gőgös Ágostonok ( Szent Ágoston) 
megtérnek, és Isten elhívott szolgájává válhatnak… És nem csak „kívülről jövő” em-
bereknek, hanem az egyházon belül lévő, vallásos életében egy kicsit elmagányosodó, 
vagy öntudatában új utakat kereső embernek is vissza kell térni a Szentíráshoz, mert 
nincs más, ami eligazítson bennünket! Így írta Luther: „Az egyháznak szüksége van a 
reformációra. Ez azonban nem lehet egyetlen ember dolga, sem a pápáé, sem a bíborosoké 
– ezt az utolsó zsinat már bebizonyította –, hanem az egész földkerekségé, s mindenek-
fölött az Istené.” Luther és reformátor társai szerint a reformáció nem egy egyedi ese-
mény, hanem egy állandó folyamat. A XVI. századi reformáció visszanyúl az Íráshoz, 
és annak mérlegére teszi az akkori keresztyénséget. „Az egyház gyermeke az Igének, 
nem pedig az anyja. Az egyház születik az Igéből. Ahol tehát az Ige veszendőbe megy, ott 
nincsen többé egyház” – vallja Luther.

A lutheri egyházfogalom alapján nyugodtan itt lehetnének a katolikus testvéreink 
is, lehetne az ő ünnepük is a reformáció, egyrészt azért, mert ugyanaz a Krisztus vál-
tott meg bennünket bűneinkből, lutheri értelemben egy egyháznak vagyunk a tagjai. 
Másodszor meg azért, mert a katolikus egyház megújulásának, (megreformálásának), 
a II. Vatikáni Zsinatnak egyértelműen előzménye a XVI. századi reformáció. 

Hogy miképpen szólítja meg Isten az embert, ennek megvilágítására jó néhány 
példát tudunk hozni Luther életéből is! Fiatalemberként, 18 évesen íratta be az apja az 
erfurti egyetemre. Nagy pénzt kellett érte fizetni, megvásárolni azokat a könyveket, 
amik kellettek. Ez nem volt könnyű a bányász-apának. Egyetemista korában három 
olyan esemény történt Luther életében, amelyik megrázta őt a lelkében. Abban az 
időben az egyetemista diákok kardot hordtak. (Olyan volt ez, mintha most az egye-
temisták pisztolyt hordanának.) És egy kocsmai beszélgetés veszekedéssé fajult, és 
Luthernek egy Elek nevű barátja meghalt. A másik megrázó esemény akkor történt 
vele, amikor elkezdett játszani a kardjával: feldobta és elkapta, feldobta és elkapta, 
sorozatban. Egyszer csak beleállt a combjába a kardja, és elvágott egy ütőeret. Ek-
kor szembesült azzal, hogy mint Elek barátja, ő is meghalhatott volna! A harmadik 
megrázó esemény pedig akkor történt vele, amikor egy erdőn keresztül haladva óriási 
viharba került. Megállott egy tölgyfa alatt, aztán valamilyen oknál fogva arrébb ment 
egy másik alá. És mire odaért, abba a tölgyfába, amely alatt előzőleg állt, belecsapott 
a villám. Ekkor bányász családja hagyománya szerint Szent Annához, a bányászok 
védőszentjéhez imádkozott: „hogyha megmenekülök, szerzetes leszek”. (Később, miu-
tán egyedüli mércének kizárólag a Szentírást fogadta el, már nem imádkozott szen-
tekhez.) Mikor elmondta odahaza, hogy otthagyja az egyetemet és szerzetes lesz, az 
apja nagyon dühös lett, először le akarta beszélni e döntésről a fiát, de mikor látta, 
hogy ez nem sikerül, „megadta magát”, elfogadta a helyzetet. Luther Márton 1505-
ben vonult be kolostorba, s mivel nagyon jófejű, szorgalmas, lelkiismeretes volt a 
már majdnem kész jogász, a teológia tanulását jelölték ki a számára. Luther Márton 
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szerzetesi cellájában sanyargatta magát és gyakorta így kiáltott fel: „Hol találok a kegyes 
Istenre?” A mindennapi gyónásai ellenére nem volt bizonyossága afelől, hogy bűnei 
megbocsáttattak. Elmondható, hogy gyóntatóatyja, Johann von Staupitz, a kongregá-
ció főnöke, valami módon szintén a reformáció embere volt. Azt mondta Luthernek: 
Márton, ha hiszed az apostoli hitvallás szavaival, hogy Isten az Atya, a menny és a föld 
teremtője, akkor azt ugyanúgy hinned kell, hogy megbocsáttatnak a bűneid. Hiszen 
benne van: hiszem a bűnök bocsánatát. S azt mondta neki, hogy olvasd a Bibliát! 
Tanulmányozd a Bibliát! Majd a wittenbergi kolostorban, miközben a Rómaiakhoz 
írt levél első részének 17. versén elmélkedett, hirtelen felismerte az ige igazságát: Az 
igaz ember hitből él! 

Ha az igaz ember hitből él, akkor itt nem lehet szó Isten bírói büntető igazságáról, 
hanem csak ajándékozó igazságáról, mellyel a bűnös embert könyörületességből igaz-
zá teszi. Ha Isten igazsága az evangéliumban jelentetik ki, s ha az evangélium Istennek 
ereje minden hívőnek üdvösségére, akkor ez nem lehet a mi érdemünk, hanem csakis 
Istennek kegyelmi ajándéka, amelyet úgy kapunk. Nem mi leszünk tehát Isten előtt 
igazakká saját érdemeinkért, hanem Isten tesz igazakká bennünket kegyelemből. Így 
érthető meg, hogy az igaz ember hitből él. Isten igazságának ez a világos értelme új 
élettel töltötte el Luthert. Mintha általa a pokolból a mennyek országába lépett volna 
be. Újból és újból átnézte a Szentírást, és a többi igék is megerősítették felfedezésének 
helyességét. Tehát a reformáció nagy ajándéka, hogy rávilágított: a Szentíráshoz for-
duljunk, s azon keresztül ismerhetjük meg Isten akaratát, tervét. A kezünkbe adták 
mindennapi lelki eledelként a Bibliát, olvassuk, és Krisztus van a hitünk, életünk, 
tanításunk középpontjában. 

Luther 1508-ban a wittenbergi vártemplomnak lett a lelkésze. Tanításait, többek 
közt azt, hogy bűnbocsánatot Krisztusért nyerünk, az Ő váltsághaláláért, és nem 
bűnbocsátó céduláért, már 1517. előtt is hirdette. A hit lényege az, hogy Krisztus 
értem is meghalt, érdemei beszámíttatnak bűneim bocsánatára, és Isten nem szá-
mítja be bűneimet. A bűnös megmarad bűnösnek, de az ártatlan Krisztus eléje 
áll, és Isten csak Krisztust nézi, nem a bűnös bűneit. Így a hívő ember biztos le-
het abban, hogy Krisztus érdemeiért üdvözülni fog. Ezeket a gondolatokat nevezte 
Luther az ő evangéliumának. Az egyházzal való konfliktusa azzal kezdődött, hogy 
1517. október 31-én megküldte a búcsú-téziseket a saját (brandenburgi) püspöké-
nek és a magdeburgi érseknek is, aki egyébként a búcsúk pápai biztosa volt. Egyi-
dejűleg ugyanis egy lipcsei dominikánus szerzetes, Johannes Tetzel, a szomszédos 
Magdeburgban prédikált a búcsúkról, meglehetősen üzleti szellemben. Hatalmas 
pénzeket gyűjtöttek össze. A háttérben a 24 éves Albrecht érsek állt, aki 1513-ban 
a magdeburgi és halberstadti egyházmegye érseke, ill. püspöke, 1514-ben pedig a 
mainzi egyházmegye érseke lett. E kinevezések megszerzése érdekében a Fugger 
bankháznak súlyosan eladósodott. A befolyt bevétel fele a pápának ment, a másik 
feléből pedig az adóságát törlesztette. 

De ahhoz, hogy ezt a reformációt ránk tudta hagyni, Luthernek még kemény har-
cokat kellett megvívnia. Luthernek nem volt célja az egyházszakadás, az egyházat 
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belülről akarta megreformálni. De az imént említett kemény harcok és megtámadta-
tások végül mégis egyházszakadáshoz vezettek. 

Nem tudom, hogy Luther életébe be tudjátok-e helyettesíteni magatokat, ne zavar-
jon titeket az, hogy százezrek, milliók követik azt a reformációs vonalat, amit Luther, 
Kálvin indított el, egyikőjük sem gondolta, hogy százmilliók fogják követni őket. Ők 
elvégezték azt, amit Isten rájuk bízott. Steupitz is elvégezte azt, amit Isten rábízott. 
Nekünk is azt kell elvégeznünk, amit ránk bízott az Isten! 

S még néhány dolgot említenék, amit szintén reformátor őseinktől tanulhatunk 
meg. Én szoktam gyóntatni, tehát vannak emberek, akik eljönnek és elmondják a 
bűneiket. Minden alkalommal nagyon a lelkükre kötöm, hogy fölfelé, Jézusra néz-
zenek, mert a bűnöket Őérte bocsátja meg az atya! Az ő keresztáldozatáért. Rendül-
jünk bele: a bűn egyenlő a halállal, a bűn zsoldja a halál. S ha én nem igazán bánom 
meg, ha nem őszintén bánom meg, ha nem terhel meg, hogy a bűnnel az Istent 
sértem, és nem kérem, hogy Uram irgalmazz, akkor nincs feloldozás! A Szentíráson 
keresztül megismerhetem azt az Istent, aki Krisztusért megbocsátja a bűneimet. Az 
az én szívem vágya, hogy mind legyünk reformátorok: vagyis mindig térjünk vissza 
a Szentíráshoz. De az sem mindegy, hogy hogyan. Ha van valami hasznos, amit a 
Biblia értésével kapcsolatban tanultam a teológián, akkor az az, hogy a Szentírás 
megértéséhez szintén Jézusra van szükségünk. Mert ha nem Jézus lesz a magyarázat 
az ószövetségi igékre és az újszövetségiekre egyaránt, akkor annyi mindent ki lehet 
találni… Szeretném kérni tőletek: legyetek reformátorok abban is, hogy tanulmá-
nyozzátok a Bibliát, hogy elcsendesedjetek fölötte. Hogy újra és újra figyeltek Isten-
re. Kérjetek hozzá Istentől világosságot! Ha megértitek, hogy az örökéletnél nagyobb 
kincset nem lehet a földön kapni, és ha itt nem kapod meg, utána soha nem lehet a 
tied, akkor érezni fogod a fontosságát annak, hogy Isten miért fordítja újra és újra az 
ő igéje felé és az ő megváltó egyszülött Fia felé az emberek tekintetét. Nekünk Jézusra 
van szükségünk. De ha egyszer megtudtad ezt, hogy az üdvösség a legnagyobb kincs, 
akkor nem szereted a gyerekedet, az apádat, az anyádat, a testvéredet, ha a számára 
is nem az örökéletet akarod. A reformáció nem hitújítás, hanem visszafordulás az 
Istennek az igéjéhez. Legyen ez naponta az életetekben.  

(Az elhangzott előadás rövidített, szerkesztett változata)
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Várhelyi Krisztina

Emlékezés Kartal Ernő atyára halálának 
5. évfordulóján

„…hogy a hivatásod kibontakozzon, szárba szökkenjen, 
virágot hozzon, gyümölcsöt teremjen…” 

Dr. Kartal (Kralovánszky) Ernő 1929. március 11-én született Budapesten. 
Édesapja dr. Kralovánszky Ernő, édesanyja dr. Szauberer Margit, mindketten 

orvosok voltak. A szülők Budapestről származtak, de gyakorló orvosnak a Heves 
megyei Verpelétre kerültek. Itt teltek a gyermekévek és az elemi iskolaévek is test-
vérével, Péterrel együtt. Édesapjuk fiatalon meghalt. Az özvegy édesanya egyedül 
nevelte a két fiút, és a család megélhetése érdekében Budapesten vállalt munkát. 
Ezért a gyermekek Verpelétről Nyíregyházára kerültek 1938-ban az itt élő özvegy 
nagynénihez. 

1939-től a nyíregyházi Királyi Katolikus Gimnáziumban tanult és a Szent Imre 
Fiúinternátusban nevelkedett tovább. 1944-ben a front elől Pestre menekültek, és az 
ostrom után, 1945 áprilisában tértek vissza Nyíregyházára mindannyian. Itt fejezte be 
a gimnáziumot. 1947-ben érettségizett kiváló minősítéssel. 

1947-től a papi hivatásra először az Egri Főegyházmegyei Papnevelő Intézetben és 
Hittudományi Főiskolán készült. Itt nagy hatással volt papi elhivatottságának elmé-
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lyítésében a jezsuita páter, Rozmán János1 SJ lelki igazgató. Majd javasolták, hogy 
tanulmányait 1948-tól a Budapesti Központi Papnevelő Intézetbe és Hittudományi 
Akadémián folytassa tovább. 

1951. december 30-án, Egerben dr. Czapik Gyula egri érsek szentelte pappá társaival 
együtt, a zavaros idők és az egyházüldözés körülményei miatt korengedménnyel. 

Felszentelt papként tanult tovább 1953-ig, és nyerte el a licenciátust, majd kápláni 
dispozíciót kapott. Ezt követően, mint egri káplán adta be és védte meg doktori érte-
kezését (morális teológiából). 1961-ben avatták doktorrá a Budapesti Hittudományi 
Akadémián. 

Latinul, olaszul, németül folyékonyan beszélt, de más idegen nyelvekben is jára-
tos volt.

Hivatása különböző helyekre szólította. Az egri egyházmegyében, Jászberényben, 
Kálban, Karcagon, Erdőtelken, Egerben a Főplébánián szolgált, mint káplán. 1961-
ben plébános lett Bükkszentkereszten, majd a plébánosi szolgálatban 1972-től Mályi 
és Nyéklátháza következett.

1973-tól Miskolcon az egyházmegyei kezelésben lévő miskolci minorita Nagybol- 
dogasszony templom igazgatója lett, ahol dr. Kovács Endre segédpüspök, mindszenti 
plébános hozzájárulásával megszervezte a Nagyboldogasszony plébániát.  Itt ismerke-
dett meg alaposabban a magyarországi Minorita Rendtartománnyal és a helyi törté-
netével, és kapcsolatba került a lengyel minoritákkal, a Rend – kelet-európai régió-
jának – generális asszisztensével, Błażej Kruszyłowicz2 atyával. Rövidesen belépett a 
rendbe, és az ideiglenes fogadalmat 1981-ben, az ünnepélyes örökfogadalmamat pedig 
1991. március 4-én tette le. 

Közreműködött és kezdeményezte P. Kelemen Didák minorita szerzetes boldoggá 
avatási ügyének folytatását. Tevőlegesen részt vett Isten Szolgája Kelemen Didák sír-
jának azonosításában és földi maradványainak a templomba történő áthelyezésében, 
az emlékmű létrehozásában.  

1983-tól az 1989-es tanév végéig az egri Hittudományi Főiskola és Papnevelő Intézet 
rektora volt. Amikor 1989-ben visszaállították a szerzetesrendeket, elhatározta, hogy 
kilép az egyházmegyei szolgálatból. Lemondott a különféle rangokról, címekről, ki-
tüntetésekről és megbízatásokról. A rendi közösséget választotta. 

1996-ban nevezték ki a Magyarországi és Erdélyi Szent Erzsébet Tartomány tarto-
mányfőnökévé, majd a második ciklusra 2000-ben a tartományi káptalanon válasz-
tották meg. Mint tartományfőnök, része volt a rendtartomány erősítésében, a miskol-
ci és egri rendházak és templomok megújításában.
1  Rozmán János, SJ (Egyházasfalu, 1906. jún. 26.-Bp., 1996. jún. 28.): hithirdető.  1922 -ben lépett a rendbe, 

Szegeden és Innsbruckban tanult. 1935. pappá szentelés. 1939: a veszprémi, 1943-51: az egri papnevelde 
lelki igazgatójaja. 1952. egri főegyhm. területének elhagyására kényszerítették. 1956 végén jezsuita kispapok 
menekülését segítette, ezért 1957 letartóztatták, 10 havi börtönre ítélték; 1958-77: Csepregen kárpitos mun-
kával, könyvkötészettel és órajavítással foglalkozott. 1991: Tahitótfaluban, 1993: Budapesten az Árpádházi Szt 
Erzsébet Szociális Otthon lelkésze. 

2  Blazej Kruszyłowicz Született 1936. május 6. Lengyel római katolikus püsök, ferences szerzetes, segédpüspök  
a lengyelországi Szczeciben 1990 óta.
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2001-ben Miskolc város díszpolgárának választották.
Papi hivatását több mint 40 éven át Miskolcon és közvetlen környezetében teljesí-

tette. Lelkipásztori munkájában nemzedékkel került bensőséges kapcsolatba.
Élete végéig a miskolci rendházban élt, dolgozott és szolgált. 2006. december 13-án 

Miskolcon halt meg, és nagy részvét mellett a Minorita templom kriptájába temették 
el december 21-én.

¬ ¬ ¬

Ernő atya és a családunk között nagyon jó, baráti kapcsolat alakult ki 1974-től 
haláláig. Én gyermekkoromtól a Minorita templomba jártam szüleimmel együtt. 
Annyira kötődtünk ehhez a templomhoz, hogy amikor már rég elköltöztünk erről 
a környékéről, visszahoztam ide a gyermekeimet megkeresztelni, és vasárnaponként 
ide jártunk szentmisére. Az eleven kicsinyeim felkeltették Ernő atya érdeklődését, és 
beszédbe elegyedtünk. Így ismerkedtünk meg.

Már a ’70-es évek végétől gyakran volt vendége családunknak, szinte élete vé-
géig. Egerben is többször meglátogattuk. Ő készítette fel elsőáldozásra és bérmá-
lásra a fiaimat, keresztgyermekeimet, ő eskette a két fiamat, ő keresztelte az első 
két unokámat, hármat már sajnos nem. Ő temette el Édesanyámat. Szívesen vette 
közgazdászi és egyéb segítségemet. Sokat tevékenykedünk együtt, több pályázatot 
készítettünk és valósítottunk meg közös munkával. Gondolatait, gondjait, örömeit 
megosztotta velem, én is az enyémeket. Írásom címe is tőle, egyik szentbeszédéből 
származik: „…hogy a hivatásod kibontakozzon, szárba szökkenjen, virágot hozzon, 
gyümölcsöt teremjen…”

¬ ¬ ¬

A kartali életművet nem nehéz összegezni. Maga Ernő atya idézte a megszentelt hit-
avatásokról szóló szentbeszédében: „Itt vagyok Uram, hallja a Te szolgád”. Ez határozta 
meg minden cselekedetét. 

„Az a hivatás, az a szólítás, amellyel az Istenhez kötődünk, és amellyel a család, a 
környezet, egy templomi közösség, egy ország igényli azt, hogy a hivatás kibontakoz-
zon, szárba szökkenjen, virágot hozzon, gyümölcsöt teremjen, azt felelem: Itt vagyok 
Uram, hallja a Te szolgád” – mondta Ernő atya. Most már a gyümölcsöt, a termést 
tapasztalhatjuk Kartal Ernő munkásságából. Erre példa a közelmúltban lezajlott két 
ünnepi esemény. 

Az egyik a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének VIII. Országos Kongresszu-
sa, amely 2011. október 7–8-án volt megtartva az Országház Felsőházi termében. 
A csodálatosan szép magyar Országházba belépni, nemzetünk jelképeit érzékelni, 
országalapító Szent István királyunkra gondolni mindig felemelő és megható. Az 
ország miden részéből érkező küldöttek megtöltötték a felsőházi termet. Az Or-
szággyűlés elnöke, Kövér László nyitotta meg a kongresszust, majd Orbán Viktor 
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miniszterelnök emelkedett szólásra. A KÉSZ elnöke, felelős államtitkárok, vezető 
politikusok tartottak előadást az ország és az irányításuk alatt álló ágazatok gond-
jairól, bajairól, eredményeiről és az ország jövőjéről. Erdő Péter bíboros prímás, 
esztergom–budapesti érsek foglalta össze a konferencia lényegét. A konferencia 
címe: Krisztusban van az Igazság. Sugárzott az előadó személyek, felelős vezetőink 
országért, magyarságért, családokért érzett felelőssége és tenni akarása, az igazsá-
gosságért való elszánt küzdelem az élet minden területén. Elmagyarázták az ország 
erkölcsi és gazdasági helyzetének drámai okait, a rendszerek működésének össze-
függéseit, és hitelesen mutatták be a felemelkedés, cselekvés útját, amely türelmet 
és fáradságot igénylő nehéz út lesz. Nyoma sem volt az ellenségeskedésnek, békét-
lenségnek, mint az napjainkban a médiából sugárzik. Annál inkább szó volt az igaz-
ságosságról, a jövőbe vetett hitről, az egymásért végzett felelősségteljes munkáról, 
az egymásért vállalt szolidaritásról. Érzékelhető volt a hangulatból, az előadások 
tartalmából, a polgári értékek tiszteletéből, hogy az ország új irányba indult, ez az 
út a hit és az erkölcsi felemelkedés útja. Ez az alapja, hogy az ország sorsa jobbra 
fordulhasson. Ezekért az értékekért küzdött Ernő atya egész életében, tetteivel, sza-
vaival, írásaival, gondolataival.

A másik esemény a Nemzeti Estély, a Kartal-Veczán díj átadásának ünnepsége 
Miskolcon, október 21-én, a Művészetek Házában. (Az eseményről tudósítást külön 
cikkben közlünk. Szerk.) Ez az ünnep sokszorosan összefügg Ernő atya életével és 
munkásságával, és nekem is emlékezetes. Abban a szerencsében volt részem, Ernő 
atyával együtt dolgozva alakítottuk újjá 1993-ban a Keresztény Értelmiségiek Mis-
kolci Csoportját. Ő az eszmei alapokat határozta meg, én pedig a gyakorlati kivitele-
zését végeztem. Visszaemlékszem a kezdetekre. Mintegy 300 miskolci volt meghívva 
az alapító közgyűlésre. Az akkori névsort böngészve örömmel állapítható meg, hogy 
szinte mindenki a mai napig jelen van a KÉSZ-ben. Bár sokan meghaltak, de sok 
új, kiváló ember lépett a helyükre. Az alapítás 1993. június 3-án volt. A nagytekin-
télyű dr. Isépy Tamás3 országgyűlési képviselő meleg hangú levélben üdvözölte az 
alakuló közgyűlést. Az alapítási ünnepség szónoka volt dr. Gyulai Gábor köztársa-
sági megbízott, címzetes államtitkár, dr. Csanád Béla teológiaprofesszor, a KÉSZ 
országos elnöke, Keresztesné dr. Várhelyi Ilona, a KÉSZ északkeleti régiófelelőse és 
a debreceni KÉSZ alapító elnöke, akinek példája nyomán indult el Miskolcon is a 
szervezőmunka. 

Az újjáalakult szervezet az ökumené jegyében, a történelmi felekezetek bevonásá-
val jött létre. Az akkori elnökjelöltek névsora igen rangos volt. Végül 1993-ban dr. 
Péter József református vallású egyetemi docens lett megválasztva elnöknek. Érde-
mes idézni dr. Várhelyi Ilona ünnepi beszédéből: „Örvendetes, hogy a miskolci KÉSZ 
már szervezeti felépítésében is törekszik megvalósítani az ökumenét… A Jézus által ülte-
tett szeretet-egység fáján minden törekvést a harmóniára gyümölcsnek tekintünk. S mert 
3  Dr. Isépy Tamás 1990-től 2006-ig volt országgyűlési képviselő, a KDNP frakcióvezetője, a FIDESZ frak-

cióvezető-helyettese, Igazságügyi  Minisztérium politikai államtitkára. (A nagytekintélyű miskolci politikus 
emlékére nevezték el a KDNP miskolci székházának előadó termét.)
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’gyümölcséről ismerjük meg a fát’, s ’nem bogáncsról szedjük a fügét’, sem pedig ’a fügefa 
nem terem olajbogyót’, reméljük, hogy a miskolci KÉSZ nem jut ’a rossz fa sorsára, 
amit kivágnak, és tűzre vetnek’, hanem Jézus ezen a fán jó gyümölcsöt talál. Felszólít 
mindnyájunkat: ’vegyetek példát a fügefáról, melynek zsendüléséből tudhatjátok, hogy 
közel a nyár!’ Itt, Miskolcon most egy ilyen, idők jeléül szolgáló fügefát ültetett az Úr. 
Növekedését is bizonnyal megadja. Hiszen látjuk, egyre terebélyesebbé válik a tudomány, 
a művészet szőlőjében, a közélet útjainak mentén: mindenfelé, amerre Jézus jár. Segítse 
az elevenítő, egységépítő Szentlélek a miskolci KÉSZ-t, ezt az újra kihajtó, lombosodó 
fügefát, hogy bő termést hozzon.”

Elfogultság nélkül mondhatom, hogy a miskolci KÉSZ kiemelkedő teljesítményt 
tudhat maga mögött. Közel 20 éves működése alatt változatos programokat, tar-
talmas, a keresztény értékrendet tudatosító, a mai problémákra keresztény választ 
kereső előadásokat szervezett. Az előadásokról hangfelvétel készült. Ez a hatalmas 
szellemi tőke írott szöveg formájában a Miskolci Keresztény Szemle c. folyóirat-
ban 2005 óta rendszeresen megjelenik. A 2005. évben megalapított és 2006-ban 
átnevezett Kartal–Veczán Közéleti Díjat minden évben a munkáját kiemelkedő 
színvonalon végző, keresztény hitét megvalló példamutató személynek ítéli oda a 
kuratórium.

Az alapítás mottóját Széchenyi imádságából idéztük: „Sugalld nekem, mit és hogyan 
kell kezdenem, hogy egykoron a tőkével, melyet reám bíztál, elszámolni tudjak. Gon-
dolkodni és dolgozni akarok éjjel-nappal életem fogytáig…” Illik Ernő atyára és illik a 
KÉSZ-re is ez a mottó, el tudnak számolni a kapott talentummal. A díjátadás után a 
kitüntetettek szóltak arról is, hogy országosan is példamutató a miskolci keresztény 
felekezetek és intézmények együttműködése. 

Igaz, most Ernő atya alakját idézzük visszaemlékezéseken keresztül, de mellette 
voltak azok a személyek, akik fáradhatatlanul dolgoztak az elmúlt közel 20 év alatt a 
KÉSZ-ben. Kiváló elnökünk volt dr. Rivasz-Tóth Gyula főorvos. Szavakkal alig lehet 
kifejezni kedves, türelmes, példamutató, szerény személyiségét, aki új elképzeléseket, 
fiatal, agilis munkatársakat szervezett a KÉSZ vezetőségébe. Gróf Lajos fáradhatatlan 
munkájával hatalmas szellemi tőkét teremtett azáltal, hogy összegyűjtötte a kiváló 
előadásokat és szerkesztette, megjelentette a Miskolci Keresztény Szemlét, titkárként 
szervezte a munkát. Dr. Demjén Péter, aki ötletgazdája a Kartal–Veczán-díj alapí-
tásának és szervezője a Nemzeti Estélyeknek. Sasvári István, a rendíthetetlen, aki 
már a KÉSZ újjászervezésében tevékenyen részt vett, azóta is szellemi inspirátora 
és gyakorlati közreműködője minden KÉSZ eseménynek.  Mariscsák István, aki je-
lenleg is irányítja a KÉSZ munkáját, igyekszik a fiatalokat is bevonni ebbe a nemes 
feladatba, ő a 2011. évi Kartal–Veczán-díj egyik kitüntetettje. De ne felejtkezzünk el 
dr. Komporday Zoltán kiemelkedő alakjáról sem, aki minden keresztény és nemzeti 
civil mozgalomban élenjáró szerepet töltött be. A miskolci KÉSZ-ben Ernő atya 
utódja Mikolai Vince atya pápai prelátus, főegyházmegyei tanács tagja, a diósgyőri 
templom plébánosa lett.

Ők mindnyájan Ernő atya szellemi örökösei. 
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¬ ¬ ¬

Ha belegondolunk az élettörténetébe, bizony látható, hogy nem volt könnyű élete. 
Az édesapa elvesztése, a változó helyeken való nevelkedés, az igazi otthon, a család 
hiánya, a nyíregyházi otthon feldúlása, a háború, a front, majd az utána követke-
ző nehéz ’50-es évek bizonyára nyomot hagytak az életében. De élettörténete azt is 
bizonyítja, hogy a legnehezebb helyzetekben is tudott küzdeni, helyt tudott állni, 
képes volt bátor döntéseket hozni. Igazán naggyá az tette, hogy hibáit is vállalta, rossz 
döntéseit felismerte, és ki tudta javítani azokat. Így neve fogalommá, személye szim-
bólummá, egyénisége példaképpé tudott válni. Bizonyára mély hite és Isten iránti 
szeretete, Krisztus ügye melletti elkötelezettsége vezérelte, ez adott neki erőt a lelki 
megpróbáltatások és a testi szenvedések elviselésére.

A tanúságtevők sok szépet és fontosat elmondtak Ernő atya hivatásáról és mun-
kásságáról. Amit én kiemelnék tulajdonságai közül, az az emberi méltóság tisztelete, 
amelyben benne rejlik az Isten- és emberszeretet. Minden embert Isten gyermekének, 
egyszeri és megismételhetetlen lénynek tekintett, akinek a léte önálló érték, fogya-
tékosságaival, gyengeségeivel, hibáival és bűneivel együtt. Ezért tudott mindenkire 
odafigyelni, mindenkivel szót érteni, mindenkinek segíteni, mindenkinek szeretetet 
adni, a legkisebbtől a legnagyobbig egyformán. Ezért érezte mindenki – kicsik és na-
gyok – Ernő atyát barátjának, testvérének. Az emberi méltóság tiszteletét és a szeretet 
üzenetét küldte még a betegségével, a halálával is mindenki számára. Bármennyire 
szenvedett, soha nem panaszkodott, sőt örült és elfogadta a szenvedést, mindig azt 
mondta: jól vagyok. Soha nem engedte, hogy kivételt tegyenek vele betegsége idején. 
Azt kérte a kórházban, hogy a legsúlyosabb betegek közé fektessék és a legnagyobb 
betegszobába helyezzék el. Megmutatta, hogy lehet emberhez méltóan szenvedni 
és meghalni. A legnagyobb szenvedés idején is megmaradt az önrendelkezési ké-
pessége, önbecsülése és mások megbecsülése. Nagy lelkierőre vall, hogy fogyatkozó 
erejét célirányosan osztotta be. Fegyelmezettebbé, összeszedettebbé vált, élete utolsó 
pillanatáig szolgált, mindent befejezett, mindenkitől elköszönt. A gyógyító orvosá-
hoz elment, hogy megköszönje a szolgálatát, elköszönjön tőle, és ezt másokkal is így 
tette. Élete utolsó napján fejezte be a Reménység és Gyógyulás Útja4 című imafüzetét, 
ami a rózsafüzér elmélkedéseit tartalmazza. Nem az orvosi pálya mellett döntött fia-
tal korában. Szülei hivatása mégis folytatódott általa, hiszen papként az emberi lélek 
gyógyítója lett. Hivatását élete utolsó pillanatáig teljesítette.

¬ ¬ ¬

Munkásságát a lelkipásztori és szerzetesi hivatásán kívül sok más „termés” is őrzi. A 
teljesség igénye nélkül néhány:

A Minorita templom nem volt önálló plébánia, hanem a Mindszenti plébániához 
tartozott. Ernő atya megszervezte a Miskolci Nagyboldogasszony Plébániát, a képvi-
4 Dr. Kartal Ernő: Reménység és Gyógyulás Útja. Megjelent 2007. március.
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selőtestületet, és közösséggé formálta a templomba járó híveket. A közösségteremtés 
volt lelkipásztori működésének igazi terepe.

A Minorita templom alapítójának, tiszteletre méltó P. Kelemen Didáknak5 nagy 
tisztelője volt, sokat foglalkozott élettörténetének tanulmányozásával. P. dr. Rákos 
Rajmund6 atya munkásságának hatására – aki kutatta és publikálta Kelemen Didák 
életét, munkásságát – közreműködött a Minorita templom kriptájában eltemetett Ke-
lemen Didák sírjának feltárásában, amely 1981. augusztus 27-én történt. A sír feltárása 
szigorú szabályok szerint történt. Erről az eseményről tanúskodnak a Minorita temp-
lom bejárati folyosóján kiállított képek. Kelemen Didák tiszteletére a templomban 
síremlék épült a bal oldali első kápolnába, és földi maradványai ide lettek áthelyezve. 

Nagy feladat volt a rendi vagyonok visszaszerzése, működtetésének megszervezése. 
Ilyen a Minorita Rendház, kollégium és konyha kialakítása, felújítása, rendbetétele, 
szellemi és anyagi működési feltételeinek megteremtése. Ezekért nagyon sokat imád-
kozott és nagyon sokat dolgozott. Alapítványokat és a modern idő kihívásainak meg-
felelően vállalkozásokat alapított a visszakapott vagyon hasznosítására.

Élharcosa volt a katolikus iskolák visszaállításának az oktatás rendszerébe. Ezt 
minden szinten kezdeményezte, forszírozta. Közbenjárt az önkormányzatnál, hogy 
megindulhasson a katolikus gimnáziumi oktatás. Az ő tevékenysége is hozzájárult 
ahhoz, hogy 1992. szeptember 1-jén három első osztállyal megnyílhatott Miskolcon is 
a katolikus gimnázium, amely később vette fel a Fráter György Katolikus Gimnázium 
és Kollégium nevet. Hasonló módon a háttérből bábáskodott a Fényi Gyula Jezsuita 
Gimnázium alapításánál is. Amiben tudott, segített minden felekezeti iskola létre-
jöttében Miskolcon. Ő mindig háttérben maradt, előtérbe helyezve azokat, akiknek 
ebben a munkában még nagyobb érdemeik voltak.

A millenniumi évfordulóra és a Szent Év tiszteletére Ernő atya kezdeményezésére 
létesült a Minorita templom bronz kapuja, Tóth Sándor, miskolci születésű szob-
rászművész gyönyörű alkotása. A kiváló művész kötődött Szent Ferenc lelkiségéhez 
és a Minorita templomhoz, ezt tükrözik a kapu domborművei. A korábbi években 
szintén Ernő atya plébánosi szolgálata idején készült el a Kelemen Didák érem, majd 
a dombormű is.

Több alapítványt is létrehozott. Ezek közül kettőt emelek ki: az Éltető Lélek Ala-
pítványt, amelyet 1995-ben alapított a nevelés, a hitoktatás, az oktatási és kulturá-
lis tevékenység, az etnikai kisebbségek, a határon túli magyarság segítésére, illetve 
5  Kelemen Didák: OFMConv, 1683 Baksafalva - 1744. ápr. 28. Miskolc. A miskolci Minorita templom építő-

je. A középiskolát a minoritáknál és a kolozsvári jezsuitáknál végezte. 1702-ben belépett a minorita rendbe. 
Filozófiai és teológiai tanulmányait Eperjesen folytatta s elnyerte a teológiai magister fokozatot. Hosszú ideig 
tartományfőnök volt Bárhol fordult meg, rendbe hozatta a templomot vagy újat emeltetett, iskolát épített, 
gondoskodott az árvákról és az öregekről. Gyalog járta az országot, Pozsonytól Nyírbátorig, Miskolctól Aradig. 
Az 1739-es pestisjárvány idején fáradhatatlanul gyógyított Az általa emelt miskolci templomban helyezték 
nyugovóra.1718 és 1741 között tizenhárom műve jelent meg. Boldoggá avatási eljárását az erdélyi püspök 
kezdte meg 1794-ben. Az eljárás ma is folytatódik.

6  P.Dr. Rákos Rajmund OFM Conv (Miskolc, Borsod vm., 1911. júl. 4.-?, 1994?): gazdag munkásságának és 
életútjának egyik területe Kelemen Didák életének kutatása.  Művei: Ugye, atyafiak?! Kelemen Didák élete, 
Róma, 1975., Új adatok Kelemen Didákról, 1979. Kelemen Didák műveiből, Róma, 1985. 
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a szociális és egészségügyi tevékenység támogatására, valamint a műemlékvédelem 
céljából. Az alapítvány keretei között működik az irodalmi kör, mely jótékonysági 
rendezvényeken szerepel. Most az adománygyűjtés elődleges célja a Minorita temp-
lom felújítása. A másik alapítvány a Rászoruló Felebarátainkért Alapítvány, amely a 
szegények, elesettek támogatását szolgálja. Ez az alapítvány nyújt segítséget a szegény-
konyha működéséhez. 

1998-ban létre hozta a szegénykonyhát, amely naponta mintegy száz szegény em-
bernek, hajléktannak nyújt meleg élelmet. A működési feltételek megteremtése, a 
konyha és étterem kialakítása nagy feladat volt, sok engedély kellett hozzá, sok utána 
járás és a mindennapi kenyér előteremtése sok kiadással jár. Ma az állam is hozzájárul 
a szegénykonyha finanszírozáshoz. 

A szegénykonyhát és a Mocorgós csoportot Lévai Anikó asszony is meglátogatta.
Sokszor emlegette büszkén, hogy a templom és a rendház közötti területen milyen 

szép kis pihenőkertet sikerült kialakítani, a rendezetlen, elhanyagolt udvarból. Ma 
több egyházközösségi eseménynek kedvelt színhelye.

Ernő atya szerette a templom énekkarát, a Szent Ferenc Kórust, amely ebben az 
évben volt 65 éves, és amit még P. Szendrey Bonaventura, minorita szerzetes alapított. 
A szerzetes-karnagy olaszországi tapasztalatai alapján – több évig a római Szent Péter 
Bazilika kórusának tagja és tenor szólistája volt – nagy lendülettel és szakértelemmel 
irányította az énekegyüttest, amely a 1940–50-es évek nehéz időszaka alatt is folyama-
tosan működött. Ezek az évek – az összetartozás cinkossága a cenzúra ellen, majd pe-
dig Ernő atya közösségformáló ereje – forrasztották szoros egységbe az énekeseket. Az 
énekkar irányítása Tarczai Zoltán, Soóky István, majd Welther Teréz nevéhez fűződik.  
Az ő vezetése idején jutott el a kórus Európa számos országába, zenei fesztiválokra. Az 
énekkart 2006 óta Simonné Lichy Ágnes és Regős Zsolt vezeti.

A legkisebb közösségnek, a családnak Ernő atya igen nagy jelentőséget tulajdonított. 
Nagyon alaposan készült és fontosnak tartotta a jegyesoktatást. Írásában kifejtette: „A 
házasságkötés egyike azoknak az élethelyzeteknek, amelyekben életre szóló döntés szüksé-
ges… Vállalnom kell magamat, jövőmet, életemet. Az ember joga és kötelezettsége, hogy 
döntsön az életéről. Felelős vagyok magamért s ez a felelősség a felnőtt személyiség egyik 
kritériuma… A házasságban a gyermekek egészséges fejlődése feltételezi a stabilitást, a biz-
tos hátteret.” 7 A családokért, gyermekekért érzett felelőssége nyilván szerepet játszott, 
hogy létrehozta a Mocorgós csoportot, annak létrejötte összeforrt Ernő atya nevével. 
Olyan kezdeményezés volt, amelyek már más templomokban is meghonosodtak. Na-
gyon büszke volt rájuk. A Mocorgós csoport fiatal, többgyerekes családokból álló 
közösség, ahova mindenki szívesen megy, nemcsak a szentmise áhítata miatt, hanem 
azért is, mert a szentmise előtt mindig játszóház működik és szentmise után szeretet-
vendégség. Mindig akad házigazda, aki biztosítja a vendéglátást. A pólyás kisbabától a 
nagymamákig mindenki örömmel vesz részt ezeken a szentmiséken. Külön kis zene-
karuk van, és ünnepélyesebbé teszik a szentmisét. Minden évben közös táborozáson 
7  Család az egészséges nemzet ereje. Tanulmánykötet. Szerkesztő és témavezető: Dr. Várhelyi Krisztina. Kiadó: 

Magyar a Magyarért Alapítvány. Készült a Tipo-Top nyomdában. Megjelent 2002-ben.
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vesznek részt Teresztenyén, ahol a gazdag programok még jobban összekovácsolják a 
gyermekeket és szüleiket, életre szóló barátságok születnek a kisközösségben. Bár ez 
nem is olyan kicsi, létszámuk a 100 főt is meghaladja.

A sokfajta munka még Ernő atya erejét is meghaladta, ezért minden ügyében meg-
felelő segítőkre számított. Köszönet Holczer József atyának, a minorita segítőknek: 
Tóth Alajos atyának, Pawel Cebula atyának, és az utódoknak: például Kalna Zsolt 
tartományfőnök atyának, aki a rendfőnöki tisztsége mellett megörökölte Ernő atyától 
a Mocorgós csoportot, és szívvel lélekkel vezeti őket, valamint Bogdan Adamczyk 
atyának, aki Ernő atya után a plébániát igazgatja (igazgatta) és a templomot gazdagí-
totta a 2011. augusztus 20-án felszentelt Isteni Irgalmasság oltárral. Mindez persze a 
mindenkori képviselőtestületnek és a hívő közösségnek is az érdeme.

Ernő atya temetése felemelő, megrendítő és megható volt. Zsúfolásig megtelt a 
templom. Olyan volt, mint egy zarándoklat. A szentélyben a paptestvérek sorfala bú-
csúztatta, a templomban tisztelői, barátai, hívei sokasága adta meg a végső tisztességet 
szeretett Ernő atyának. 

„Urunk, Jézus Krisztus, Te tanítványaidat közösségbe gyűjtötted, hogy egymást erősítve 
teljesíthessék küldetésüket.

Ernő atya Téged követve közösségeket épített, és felelős, tudatos keresztény életre vezette 
azokat. Hálát adunk életéért, élete utolsó pillanatáig teljesített példás szolgálatáért, nem-
zeti elkötelezettségéért.”

(Részlet dr. Várhelyi Krisztina szerkesztésében
december 13-án megjelenő

„Itt vagyok Uram, hallja a te szolgád” Emlékezés Ernő atyára 
című könyvből)

Évfordulók
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Miklya Luzsányi Mónika

Magyar misszionáriusnő a pápuák földjén

125 éve született Molnár Mária, a ma-
gyar református egyház misszionáriusa, 
aki mártírhalált halt Pápua Új-Guineán. 

A Magyarországi Református Egyház Missziói 
Osztálya 2011. szeptember 10-én tudományos kon-
ferenciával emlékezett meg Várpalotán a magyar 
mártír misszionáriusnő életéről. 42 évesen indult 
el Pápua Új-Guineába, ahol a mánuszi szigeteken 
élő emberevő törzsek között vállalt szolgálatot. Pá-
pua Új-Guneián egyes népcsoportok a törvénnyel 
dacolva is tartották a kannibalizmus ősi rítusát. Az 
emberáldozatok akkoriban már ritkák voltak ugyan 
Molnár Mária missziói körzetében, azonban Admira-
litás-szigetek mánuszi szigetvilágában nemigen akadt 
olyan férfi, aki élete folyamán ne vett volna részt em-
beráldozati szertartáson, és ne evett volna emberhúst. 
Kunyhóikat is az áldozatok csontjaival díszítették. 

A misszionáriusok lakhelyét az egykori áldozati 
helyek területén jelölték ki. Egyfajta próba volt ez: 
ha az egykori áldozatok szelleme nem öli meg, vagy nem kergeti őrületbe a misszioná-
riusokat, akkor a keresztyének Istene erősebb a szellemeknél. Molnár Mária mégsem 
félt, hiszen úgy érezte: nincs mitől. Szolgálatát Isten kezéből vette el, és tudta, élete is 
addig tart, amíg feladata van.

Molnár Mária már az első világháború idején megmutatta bátorságát, amikor dr. 
Csia Sándor mellett szolgálatot vállalt Galíciában, egy frontvonalon fekvő járványkór-
házban. Maga sem tudta, hogy ekkor már a missziói kiküldetésére készítette fel Isten, 
hiszen a hólyagos himlő, kiütéses tífusz, hastífusz, kolera, vérhas, skarlát, kanyaró, ma-
lária mind olyan betegség, amelyeket később kezelnie kellett Pitilun. A háború végez-
tével frontszolgálatáért megkapta a Koronás Ezüst Érdemkeresztet a Vitézségi Érem 
szalagjával és a Vöröskereszt Érdemérmet. Az első világháború után a győri református 
gyülekezethez került diakonisszaként, és a börtönöket, a kórházak öngyilkos osztályát 
járta, valamint a „bukott lányok” között végzett szociális és lelkigondozói munkát. 

LuxuSúT
Ő maga nem akart külmissziói szolgálatra jelentkezni, hiszen úgy gondolta, hogy 

Magyarországon is éppen elég nagy szükség van a lélekmentésre. Azért is utazott el a 

Molnár Mária - még mint győ-
ri diakonissza 1923-1926
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húszas évek közepén a liebenzelli missziói központba, hogy nyelvtudását elmélyítse, s 
így a belmisszió szakirodalmát és módszertanát könnyebben tanulmányozhassa. Ám 
éppen akkor látogatott oda Friedrich Doepke, a mánuszi misszió vezetője, s egy este 
beszámolt az Admiralitás-szigeteken végzett missziói munkáról. Molnár Mária már 
az első találkozás alkalmával tudta, hogy neki Mánuszon van a helye, de még akkor is 
küzdött ez ellen, amikor 1927-ben kézhez kapta a kiküldetési parancsot.

„A lelkész hívatott és elmondta, hogy a választmány minden egyes tagja, amikor külön-
külön Isten elé vitte az ügyet, és amikor együttesen is imádkoztak érte, mind arról győ-
ződtek meg, hogy Istentől van ez a nyugtalanítás, és hogy ki kell küldjenek. Nem örültem 
ennek. Nem vágytam luxusutazásra. Itthon akartam dolgozni, s most Isten szólított el e 
helyről, és küldeni akar engem egy olyan helyre, ahol senkim sincs, és senkit sem ismerek. 
Szobámban letérdeltem, és forró imádsággal félórai küzdelem után tudtam kimondani: 
Atyám legyen meg a Te akaratod” – mesélte Molnár Mária 1936-ban a debreceni Nagy-
templomban tartott beszámolója alkalmával.

A misszionáriusnő 1928. február 14-én érkezett Mánuszra, ahol tizenöt éven keresz-
tül szolgált. Egyszerre volt orvos, bába, védőnő, igehirdető, lelkigondozó, s ha kellett, 
még tűzoltó vagy emberi jogi szakértő is. Pitilu lakói szinte az első pillanattól kezdve 
maguk közé fogadták, s szinte anyjukként tisztelték. Ám ezt a tisztelet nem lehetett 
csak szavakkal kivívni. „Hiába emlegetjük addig a Szentírást és Krisztust, amíg nem 
tudjuk világosan megmutatni, hogy azt valaki komolyan veszi – írta egyik levelében, 
1928-ban. – Tények kellenek itt is. Hiába hirdetem Jézus szabadítását, ha én magam 
hajlandó nem vagyok a halálba adni életem. Tények beszélnek. Amikor egy éjjel megyek 
egy beteghez, és a félénk kísérőmet hazakísérem, hogy én egyedül menjek éjfél után végig a 
szigeten: ez imponál, ez beszél előttük. És hogy az ételemet, mely nem sok ugyan, de mégis 
megosztom azzal, aki kívánja, úgyhogy ők maguk látják, hogy nekem kevesebb van, erre 
hoznak annyi halat, hogy nem győzöm megenni. Így azután, ha kenura van szükségem, 
szívesen adják, de csakis Mánuszról Pitilura, Pitiluról Mánuszra nem akarnak vinni, 
hogy itt maradjak állandóan az ő körükben.”

A BEnnSzüLÖTTEK ISKoLájA vISELI A nEvéT
Munkája során több keresztyén gyülekezet is alakult a mánuszi szigetvilágban, 

Pitilun ma is az a harang hívja istentiszteletre a híveket, amelyeket a magyar refor-
mátusok küldtek ki „barna testvéreiknek.” A sziget leányiskolája is az ő nevét viseli, 
hiszen nagy álmát, a bennszülötteknek épült protestáns leányiskolát már nem való-
síthatta meg.

A második világháború kiélesedésekor a német, holland és angol misszionári-
usokat azonnal visszarendelték. Molnár Mária azon kevesek egyike volt, aki nem 
hagyta el őrhelyét, hanem Mánuszon maradt a sziget japán megszállása idején is. 
A háborús körülmények között az itthoniak évekig nem kaphattak hírt a pápuák 
magyar misszionáriusáról, így sokan reménykedtek, hogy a japán megszállás után 
(a németek szövetségesei lévén) nem esett bántódás a Magyarországról kiküldött 
misszionáriusnőnek. 

Évfordulók
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A japán katonák egy darabig valóban barátságosan kezelték a német fennhatóság 
alá tartozó misszionáriusokat, ám 1943. március 16-án az Akikaze nevű torpedórom-
bolón, különös kegyetlenséggel kivégezték őket. Az 1947-es yokohamai hadbírósági 
jegyzőkönyv szerint „A már említett hat liebenzellin (Doepke és felesége, Julius Gareis 
és felesége tizenöt hónapos kisfiukkal, valamint Molnár Mária ) kívül még három katoli-
kus szerzetes, három nővér, két kínai és négy indiai (vagy burmai) – tehát összesen húsz 
személyt” akasztottak fel, majd lőttek a tengerbe. A gyülekezet a halálban sem hagy-
ta magára misszionáriusait: az Akikázén ugyanaznap kivégeztek még 44 különböző 
nemzetiségű személyt (első sorban pápuákat, malájokat és kínaiakat, közöttük két 
gyereket is), mindazokat, akik a misszionáriusokkal akartak tartani. 

Akik személyesen ismerték Molnár Máriát, arról számoltak be, hogy a misszio-
náriusnő tisztában volt a mártírium lehetőségével. 1927-ben, kiküldetésekor ezzel 
a szavakkal fordult az őt támogató hívek felé: „Csak annyit kérek tőletek, testvéreim: 
imádkozzatok értem. Nem azért, hogy a tengerbe ne dobjanak, hogy az emberevők fel ne 
faljanak, hanem hogy mindvégig megmaradhassak hűségesen Krisztusom oldalán.”

(forrás: mindennapi.hu)

IDÉZETEK MOLNÁR MÁRIÁTÓL
Leveleiből:
„Szelán törzsfőnök is kérte a feleségével együtt a felvételét. (A keresztség felvételére 

készülők közé. Szerk.) Az utóbbi időben Szelán nagyon komolyan vette Isten dolgait 
és hozott is olyan határozatot – és keresztül is vitte a szigetlakók életében – amit 
még Mánuszon sehol sem tudtak keresztülvinni. Tudniillik Pitilun ezután senki 
sem vehet két feleséget… Szelán törzsfőnök a feleségével, akik Izsák és Rákhel nevet 
kívántak felvenni. Vizsga után megkereszteltük őket, és kiosztottuk köztük az úr-
vacsorát.”

„Keresztelés (Lomon, Pehu, Kaszin)… Nem is tudom leírni azt a benyomást, 
amit a keresztség után az úrvacsora szent jegyeivel való élés tett fekete testvéreinkre. 
Reszketve kulcsolták imára kezüket, és csak ennyit mondtak: – Boldog vagyok. – 
Lomon volt az egyik, Pitiluról. A keresztségben József nevet óhajtott felvenni, Jákob 
fia után…

Október elején tértem vissza Pitilura. József szerződést kötött két évre, hogy mint 
tanító megy helyről-helyre tanítani az embereket az Úr szeretetére. Így magam marad-
tam. Jó segítőt vesztettem, de az Úr ügye nyert vele. Attól kezdve, hogy József elment 
Pitiluról, a felesége kezdett közénk járni az istentiszteletre.”

„Józsefünk feleségének kisfia született. Apja kívánságára szintén megkereszteltük. A 
kis gyermek István nevet kapott…

József nem akarta, hogy a kis Pista fia megtanulja a pogány szokásokat, azért elhozta 
a gyereket hozzám. Szegényke mindig beteges, lázas volt. Júliusban múlt két éves. Na-
gyon kedves, melegszívű és gyorsfelfogású kisfiúnak mutatkozott. Beszélni is tudott 
már. Szerettem volna megtanítani néhány magyar szóra, hogy legalább halljak magyar 
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szót. Olyan jól esett, amikor egyszer a kis Pista, bár az értelmét nem tudta, egészen 
tisztán utánam mondta: Édesanyám. Annál inkább jól esett, mert akkor már közel két 
éve, hogy semmit sem hallottam édesanyámról…

A kis Pista gyerek is velem jött. Úgy viselkedik, mint egy kis misszionárius. Az első 
éjjel nem akart aludni. Egészen hangosan énekelte: ’Jul per lang, henumen du’ (Felül-
ről való világosság taníts minket). Hiába csitítottam, nem hallgatott el.”

hét év a kannibálok földjén című könyvéből:
„A disznóölés itt nem olyan egyszerű művelet, mint Magyarországon. A disznót 

négy lábánál fogva felkötik egy rúdra. Azután két férfi a vállára emelve végighordozza 
a szigeten. Közben tülkölnek, dobolnak, ujjongva kiáltoznak, hogy mindenki tudja 
és lássa, hogy disznóölés lesz. Néhány évvel ezelőtt még emberekkel tettek így, mint 
most a disznóval…”

„Már a gyermekeken is meglátszik az, hogy az asszonyoknak kell mindenféle munkát 
végezniök. A kislányok sokkal többet dolgoznak, mint a fiúk. A 6-8 éves leánykáknak 
már vizet kell hordaniok, fát szedniök az erdőben, sőt azt össze is kell vágniok…”

„A nők elrejtőznek, ha idegen férfiak közelednek a falujuk felé. A misszionáriusokat 
sem hallgathatják tehát csak a férfiak és a fiúgyermekek, meg esetleg néhány idősebb 
harcias asszony. Így egészen természetes, hogy nő viheti el legkönnyebben az evangé-
liumot a nőkhöz… Az asszonyok és lányok körülfogtak, és hol a kezem szorongatták, 
hol hátba verdestek, így fejezték ki örömüket afelett, hogy testvéreimnek neveztem 
őket, hogy én is csak olyan nő vagyok, mint ők. Mindenütt le kellett bontanom a 
hajamat és engednem, hogy végigtapogassák, mert ők még ilyent soha nem láttak. 
Fehér nő még nem volt náluk, ők pedig nem jártak sem a missziói állomáson, sem 
Lorungoban. Én voltam az első ’fehér csoda’...”

„...Mégis nyugodt volt az életem. Megnyugtatott a tenger, az emberek nyugalma, 
de legfőképpen az a tudat, hogy Isten állított ide, és itt is otthonom van. Azelőtt so-
hasem éreztem magam sehol annyira otthon, mint itt.” 

Évfordulók
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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

Ágoston Zsolt tanár, a miskolci Vörösmarty Katolikus Általános Iskola igazgató-
helyettese

Prof. dr. Besenyei Lajos rector emeritus, a Maqyar Professzorok Nemzetközi 
Szövetségének elnöke, Miskolci Egyetem

Bobkó Gyula református lelkipásztor
Bozorády Zoltán ny. evangélikus püspökhelyettes
Dr. Cs. Varga István irodalomtörténész, ELTE BTK habil. professzor
Czakó István pápai prelátus, kanonok, ny. plébános
Dr. Erdő Péter bíboros, prímás, a Budapest–Esztergomi Főegyházmegye érseke
Gróf Lajos újságíró
Jakus Ágnes újságíró
Katkó Elemérné a kisvárdai Szent László Katolikus Szakközépiskola igazgató-

helyettese
Kmeczkó Gyuláné a miskolci Szent Imre Katolikus Általános Iskola igazgatója
Koós Ede r. k. pap, a miskolci Vörösmarty Katolikus Általános Iskola érseki 

biztosa
Lóczi Tamás r. k. pap, a Fráter György Katolikus Gimnázium igazgatója
Miklya Luzsányi Mónika író, szerkesztő
Friedrich Schweitzer evangélikus valláspedagógus, teológiai professzor
Dr. Sivadó Csaba a Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola 

tanára, oktatásügyi referens
Szakonyi Károly Kossuth-díjas író, drámaíró
Dr. Várhelyi Krisztina közgazdász, az Éltető Lélek Alapítvány kuratóriumi 

elnöke
Vörös András karmelita szerzetes, a budapesti rendház priorja
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