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Weörös Sándor versei

Ima
Köszöntelek a folyók zúgásával,
a felhő-arcú hegyekkel, a hegy forma fellegekkel,
a gong-alakú csillagokkal,
köszöntelek a szivárvánnyal, az éj minden tüzével,
és végül az ámulatos nap-ragyogással:
mind a tiéd!
valamennyiben itt vagy,
akkor is, ha szenderegsz és úgy is, ha leszállsz hozzánk váratlanúl
s a teremtmények seregének megvilágítod újra meg újra
kerek pajzsaidat, eleven mezőkön és rideg mérföldköveken heverőket,
egyszerűségük örök titkában, nyíltságuk rejtelmében,
miket állandó ittlétük miatt oly könnyen, szűntelenül feledünk.

Kereszt-árnykép
A kereszt felső
ága égre mutat,
nagy örömhírt tudat:
„itt van a te utad”
a kereszt két karja a légbe szétszalad,
rajta sovány kezek tört vért virágzanak:
„vigyázz: őr a lélek, de a test megszakad,
kétfelé visz ösvény s te szabad vagy, szabad”
a keresztnek alsó
ága földre mutat:
„vesződj: itt áss kutat,
lásd benne arcodat.”
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Vonj sugaradba
Vonj sugaradba Istenem!
mint madár a fészkére, szállnék hozzád,
de látod, a rét örömei közt
elpattant a szárnyam csontja.
Végy kosaradba Istenem!
mint hal a horogra, sietnék hozzád,
de látod, a gyürüző mélynek
rám-tekeredett ezernyi hínárja.
Lelkemet mért áztatod
maró-lúgban évek óta,
ha sose végzel a mosással?
Kondérodban a tüzes lé
minek fortyog körülöttem,

ha sohase puhulok meg?
Mit akarsz szőni belőlem,
ha mindig szétmállok, mint a szecska;
Gonoszaid megtérnek, de hozzám
sose jön el a te országod.
Szívemet kétféle húzás tépi,
egyre lyukasabb, egyre zavartabb –
ládd-e, sokszor már azt se tudom,
melyik a te horgod zsinegje
s melyik a mélység inda-köteléke.
Vonj hevesebben! ön-erőmből
nem jutok én soha hozzád.

Ha majd testemre rög borúl
Ha majd testemre rög borúl,
tán szótlanúl
beszél hozzám az Úr,
tán szótlanul beszél hozám az Úr
a sorson messze túl –

Ha ezzel szolgálnál javad:
a poklokat,
nem-múló kínokat,
mikor tüdő, verőér, szív ugat,
mind-mind lelkemre add.

És apró lángom énekel
és így felel:
„Híven végezni el
mit rám bizol: sem távol, sem közel
más vágyam nincs nekem.

Ahol házadtól elszakadt
léptem haladt:
a te fény-járt utad?
vagy sárkány-vágta ösvény, ferde, vad?
– de ládd szándékomat.

Vágyam csak ez – más semmi sem:
hűségesen
munkálni műveden,
ahogy parány-erőmmel érthetem.
És mást ne adj nekem”.
(Weöres Sándor 100 éve, 1913. június 22-én született)
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 ÜNNEPEK – ALKALMAK 

Pünkösdi idézetek
LÉLEGEZZ BENNEM,
Szentlélek Isten, hogy szentül gondolkozzam,
Te indíts engem, Szentlélek, hogy szentül cselekedjem.
Hódítsd meg szívemet, Szentlélek Isten, hogy szentül szerethessek.
Erősíts meg engem, Szentlélek Isten, hogy szentül oltalmazzak másokat.
Oltalmazz engem, Szentlélek, hogy szentségedről soha meg ne feledkezzem. Ámen.
(Augustinus imája, 354–430)

JÖVEL, SZENTLÉLEK ÚRISTEN,
Töltsd be szíveinket bőven
Mennyei ajándékoddal,
Szívbéli szent buzgósággal,
Melynek isteni ereje
Sok népet egy hitre vive.
Légy velünk is, te népeddel,
Hogy teljünk meg dicséreteddel!
Halleluja, halleluja!
(XI. századi antifónából „Veni, Sancte Spiritus” készült
német ének nyomán írta: Luther Márton)
SZENTLÉLEK NÉLKÜL távoli az Isten, / Krisztus a múlté, /
Az evangélium holt betű, / Az egyház egyszerű szervezet, / A tekintély uralkodás, /
A misszió propaganda, / Az istentisztelet emlékek fölidézése, / A keresztyén
cselekvés rabszolgamorál.
De Őbenne / A kozmosz fölemelkedik, / És nyögve szüli az Országot, /
A Föltámadott Krisztus köztünk van, / Az evangélium életerő, / Az egyház
szentháromságos közösség, / A tekintély szabadító szolgálat, / A misszió pünkösd, /
A liturgia emlékezés és elővételezés, / Az emberi cselekvés isteni fénybe merül.
(Ignatius ortodox metropolita, 20. század)

Ünnepek – alkalmak
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HISZEK SZENTLÉLEKBEN
Hiszem, hogy megszabadít előítéleteimtől, megváltoztatja szokásaimat, legyőzi
közömbösségemet.
Hiszem, hogy szeretettel tölti be lelkemet, megállít a rossz elkövetése előtt, felbátorít a jóra.
Hiszem, hogy legyőzi szomorúságomat, szeretettel tölt be Isten Igéje által.
Hiszem, hogy elveszi kicsinyhitűségemet, megerősít szenvedésemben.
Hiszem, hogy áthatja egész lényemet.
(Karl Rahner katolikus teológus imája, 1904–1984)
HA VALAKI AZT KÉRDEZNÉ, mi a döntő különbség a Szentlélek előtti és a
Szentlélek utáni idő között, így tudnám jellemezni: a Szentlélek kitöltetése előtt
Jézus a tanítványok körében élt, velük járt, velük ment. A Szentlélek kitöltetése
után ez a fogalom: velük – megszűnt, valami új kezdődik; a bennük! A Szentlélek kitöltetéséig: velük, attól fogva: bennük. Vagyis sokkal konkrétabban, sokkal
megtapasztalhatóbban, elhagyhatatlanul bennük van Isten Szentlelke, olyannyira, hogy Pál egyszer azt mondja: „Többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él
bennem” (Gal 2,20). Benne jár, az ő testében lakozást nyert – hogy ezt a patinás
kifejezést használjam –, és attól kezdve abban a kis beteges testben vitte-vitte Pál
Jézust, és Jézus cselekedett benne. […]
Mi hogyan jutunk Szentlélekhez? Igen egyszerűen: kérni kell! […]
Nem így: „Adj Uram erőt, hogy ezt meg ezt tudjam tenni…” Hanem: Adj Uram
Szentlelket, hogy vigyen, ahová akar!”
(Gyökössy Endre 1913–1997)
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Ferenc pápa XVI. Benedek utódja
Ferenc pápa (latinul Franciscus, született: Jorge
Mario Bergoglio; Buenos Aires, Argentína, 1936.
december 17.) a római katolikus egyház vezetője, a 266. az egyházfők sorában. A bíborosi testület március 13-án választotta pápává. A pápai
székben XVI. Benedeket követi, aki februárban
mondott le önként a pápai tisztségről. Ferenc az
első jezsuita egyházfő, az első az amerikai kontinensről, valamint az első nem európai pápa III.
Gergely óta.
Pápává választásáig 1998-tól Buenos Aires érseke, 2001-től bíboros.
Buenos Airesben született ötgyermekes olasz
emigráns családba. Apja Mario José Bergoglio
vasúti munkás, anyja Regina María Sívori háztartásbeli volt. Egy gyermekkori légúti fertőzés Ferenc pápa
miatt kivették a fél tüdejét.
A Buenos Airesi egyetemen szerzett vegyészmérnöki diplomát, majd a papi szolgálat
mellett döntött, belépett a villa devotói szemináriumba, és 1958. március 11-én megkezdte a noviciátust a jezsuita rendben. Humán tanulmányokat folytatott Chilében,
majd hazatérve, 1963-ban ﬁlozóﬁai licenciátust szerzett. 1964-től 1965-ig Santa Fében,
1966-ban Buenos Airesben tanított irodalmat és pszichológiát. 1967-től 1970-ig teológiai tanulmányokat folytatott a Colegio Máximo San Joséban, és licenciátust szerzett. 1969. december 13-án szentelték pappá. 1970/1971-ben a spanyolországi Alcalá de
Henaresben töltötte a harmadik probációs időt; örökfogadalmát 1973. április 22-én
tette le. 1972-től 1973-ig novíciusmesterként szolgált, 1973-tól 1979-ig a jezsuita rend
argentin tartományfőnöke volt. 1980 és 1986 között San Miguel szemináriumának
rektora és egyidejűleg plébános volt.
1992. május 20-án kinevezték Buenos Aires segédpüspökének és Auca címzetes püspökének; június 27-én szentelték püspökké. 1997. június 3-án Buenos Aires koadjutor
érseke, 2008. február 28-án érseke lett. 2005. november 8-tól 2011. november 8-ig az
Argentin Püspöki Konferencia elnöke volt. II. János Pál pápa nevezte ki és kreálta
bíborossá 2001. február 21-én.
A konklávé második napján, március 13-án az ötödik választási fordulóban választották meg pápának. A Ferenc nevet vette fel Assisi Szent Ferenc tiszteletére. Nyilatkozata szerint olyan egyházat szeretne, amely kiáll a szegények, a béke és a teremtett
világ védelmében. Így I. János Pál pápa óta ő az első, aki eddig nem használt pápai
nevet választott.
Ünnepek – alkalmak
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 EGYHÁZAK, TEOLÓGIÁK, HITVALLÁSOK 
Ternyák Csaba

Boldog II. János Pál pápa tanítása a hitről
 ÉVES A FIDES ET RATIO
Tisztelt Hölgyeim és Uraim, Kedves Testvérek!
A sede vacante, a pápai szék üresedése napjaiban
sokat beszélünk a pápaságról. Olvashatunk arról,
hogy milyen pápára lenne szüksége az egyháznak
és a világnak. Sokféle tulajdonságot felsorolnak,
amelyek mind fontosak. A legfontosabb tulajdonság úgy vélem, nem kap kellő hangsúlyt azokban az
írásokban, amelyeket e témáról olvashatunk. Ezért
választottuk a mai előadás témájául a hit kérdését II.
János Pál pápánál. A pápa mindenekelőtt a hit embere. Péter apostol, az első pápa, akkor kapta megbízását Jézus Krisztustól, amikor megvallotta Fülöp
Cezáreájában: „Te vagy Krisztus, az élő Isten Fia” (Mt
16,16). Akkor történt ez, amikor Jézus megkérdezte
tanítványait, hogy mit gondolnak róla az emberek,
kinek tartják őt. Péter akkor mindannyiuk helyett
válaszolt, és ez a válasz ma is ott visszhangzik a pá- Ternyák Csaba
pák tanításában: „Te vagy Krisztus, az élő Isten Fia”.
II. János Pál pápa több mint egy negyedszázadon át kormányozta az egyház hajóját. Egyénisége, életszentsége hosszú időre meghatározó marad egyházunk életében.
Sokak szerint XVI. Benedek pápasága is sok tekintetben elődje szolgálatának a meghosszabbítását jelentette. Azt hiszem, nincs a földön ember, függetlenül vallási, etnikai hovatartozástól, ideológiától és világnézettől, aki megkérdőjelezné azt az egyszerű
állítást, hogy II. János Pál pápa a hit hűséges tanúja volt. Ezért szívesen fogadtam el
ezt a felkérést, hogy róla, az ő tanításáról e rövid előadás keretében néhány gondolatot
felvillantsak. Ismeretes, hogy közel tíz éven át az Apostoli Szentszék szolgálatában
álltam, mint a Papi Kongregáció titkára, és ebben a minőségemben közelről is bepillanthattam ennek a rendkívüli embernek az életébe. Megcsodálhattam azt az elkötelezettséget, amely őt Jézus Krisztushoz és egyházához kötötte. Nem úgy ismertem meg,
mint professzort, tanítót vagy írót. Leginkább úgy tekintettem rá, és ez mindmáig
így van, mint atyára. Nekem ő a szó teljes értelmében Szentatya volt. Nem annyira
szavaival, mint inkább egész lényével, magatartásával, példájával, elkötelezettségével
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tanított. Bár szavai, humoros, mélyen emberi megjegyzései egy életre elkísérik azt,
akinek személyes élményei vannak róla.
Tökéletesen érvényesek rá elődjének, VI. Pál pápának a szavai: „A mai embert inkább érdeklik a tanúk, mint a tanítók, és ha mégis hallgat a tanítókra, azért teszi, mert
ők egyben tanúk is”. Pápaként éppen az volt a feladata, hogy a hit legfőbb hirdetője és
egyúttal tisztaságának őre is legyen. Maga Jézus Krisztus azzal bízta meg Péter apostolt, hogy erősítse meg testvéreit a hitben. Utódai, a pápák is ezt tartották legfontosabb feladatuknak. Számos módon lehet erősíteni. Buzdítással, tanítással, jó példával.
II. János Pál pápa minden eszközt megragadott ehhez. Lelkipásztori útjaira gondolva
az az érzésünk támad, hogy szinte minden emberhez el akart menni, hogy személyesen győzze meg Istenről. Mindenekelőtt az imádság embere volt. Az imádságban
Istennel beszélgetve az egész emberiség gondjait vitte eléje. Nem annyira beszédeinek
mélysége, nyelvtudása vagy írásainak kristálytiszta logikája miatt tisztelte és szerette
őt a világ. Azért tudott ikonná válni, mert mindenki, aki aurájába került, rendkívüli
kisugárzásából érezte, hogy Isten embere volt. A konklávéra készülő egyház ezekben a
napokban azért kéri a Szentlelket a választó bíborosokra, hogy megtalálják számunkra
a hit leghatékonyabb mai tanúját.
A lengyel pápa két alkalommal is meglátogatta hazánkat. 1991-es magyarországi
látogatásának egy fontos mozzanata volt az, amikor a tudomány és a művészet személyiségeivel találkozott. Nekik szóló beszédét érdemes újra kézbe vennünk. Ebből
most egyetlen rövid bekezdést szeretnék idézni, mintegy felvezetve a hit témáját,
amely a ma esti előadás gerince: „Két megismerési rend létezik: az ész és a hit rendje. A
különböző szaktudományok a természeti jelenségeket és azok kölcsönhatását vizsgálják.
De a jelenségeken túl a ﬁlozóﬁai ész eljuthat Isten bizonyos fajta ismeretére, aki a világmindenség alapja. Ám csak az isteni kinyilatkoztatás, a hit tárgya vezet be bennünket
Isten életének misztériumába. Ész és hit ugyanarra az őseredeti Igazságra törekszenek,
amely nem mondhat ellent önmagának. Ezért amikor az ész és a hit látszólag szembekerül egymással, akkor minden bizonnyal vagy a kulturális tevékenység, vagy a hitből
táplálkozó reﬂexió túllépte a saját illetékességi körét, nem vette ﬁgyelembe saját módszere
követelményeit.” 1
Ma olyan környezetben élünk, amikor a pozitív, tapasztalati tudományoknak rendkívüli ázsiója van a világban. Egyre inkább terjed az a nézet, amely szerint „egy igazi
tudós nem teheti meg, hogy ne vallja magát ateistának, ugyanakkor hívő ember nem
közelíthet a tudományokhoz”. Olyan vallásellenes könyvek jelennek meg, mint például
Piergiorgio Odifreddi könyve, a Tudomány evangéliuma, amely a tudományt nyíltan a
vallás helyére szeretné állítani. Ebben az ellenséges szellemi környezetben II. János Pál
pápa számos lelkipásztori útján és különféle beszédeiben és írásaiban tette világossá
a hit és az értelem, a hit és az ész egymásra utaltságát és kapcsolatának természetét.
A témának egy teljes enciklikát szentelt Fides et ratio címmel, amely 15 évvel ezelőtt,
1998. szeptember 14-én jelent meg. Itt olvassuk: „Ha az embertől elveszik az igazságot,
1

II. János Pál pápa beszéde a tudomány és a művészet képviselőinek, Budapest, 1991. augusztus 17.

Egyházak, teológiák, hitvallások
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puszta illúzió az állítás, hogy föl akarják szabadítani. Az igazság és a szabadság vagy
együtt járnak, vagy mindkettő nyomorultul elvész.” 2
II. János Pál pápa szavainak ﬁlozóﬁai mélységű igazságát történelmi és személyes
tapasztalataink is igazolják. Nem lehet szabadságról beszélni akkor, ha elfedik, elhallgatják, letagadják az igazságot. Nem létezik igazi szabadság igazság nélkül. Az idézett
enciklika már címében is párba kapcsolja a hit és az ész kettősét. Ami érvényes az
igazság és szabadság kettősére, azt elmondhatjuk a hit és ész kettőséről is: A hit és az
ész vagy együtt járnak, vagy mindkettő nyomorultul elvész. „A hit és az ész (ﬁdes et
ratio) két szárny, melyekkel az emberi szellem fölemelkedik az igazság szemlélésére. Maga
Isten oltotta az emberek elméjébe a törekvést, hogy meg akarják ismerni az igazságot és
önmagukat, és Istent megismerve és szeretve eljuthassanak önmaguk teljes igazságához.” 3
Az enciklikának ezek a kezdő szavai határozottan visszautasítják azt az elképzelést, hogy csak a természettudományos módszerrel lehet a valóságot megismerni,
mert ami ezen túl van, arról semmi biztosat nem állíthatunk. Sokan azt sulykolják,
hogy csak különféle véleményeket lehet megfogalmazni, de ezek igazságát nem lehet bizonyítani. Emögött az az elgondolás húzódik meg, hogy az emberi ész csak
a természet törvényeit képes felismerni, az anyagvilág ismeretei a technika révén
az egyéni életet szolgálják, és a gazdasági életben proﬁtot eredményezzenek. Ezen
túlmenően az ész ismeretei emberi kérdéseinkre nem tudnak igaz és érvényes válaszokat adni. Pedig az igazán érdekes kérdések akkor jönnek a felszínre, amikor a
természet törvényeit látva feltesszük azt a kérdést, hogy honnan vannak ezek a törvények, amelyek nem véletlenszerűségről, hanem éppen értelemről tanúskodnak.
Egyes tudósok munkái azt sugallják, mintha az ember csak a részletkérdéseket lenne
képes megismerni és a világ egészére, létünk céljára és értelmére vonatkozó kérdések
eleve feleslegesek lennének.
Ez a dokumentum úgy beszél az észről, mint olyan emberi képességről, amelynek
vissza kell adni rangját. A mai kulturális és ﬁlozóﬁai gondolkodás ugyanis tagadja, hogy
az ésszel meg tudjuk ragadni, meg tudjuk ismerni az igazságot. Ez azzal a veszéllyel
jár, hogy a ﬁlozóﬁa elveszíti metaﬁzikai dimenzióját, az ésszerűség fogalmát pedig a
tapasztalati tudományok világára redukálják. Ugyanez vonatkozik a teológiára, az Istenről való beszédre is, amely így elveszíti tudományos jellegét. Ezzel szemben a pápa
ebben az írásában nagy meggyőző erővel bizonyítja, az emberi ész rendelkezik azzal a
képességgel, hogy vizsgálja és megismerje az emberi lét alapkérdéseit. Ilyenek a bűn, az
élet, a halál, a lélek szellemisége és hallhatatlansága, az erkölcsi törvény, a világ végső
értelme, amit Heidegger úgy fogalmazott meg: „Miért van egyáltalán valami, és miért
nincs inkább semmi?” Az emberi ész képes arra, hogy a lét nagy kérdéseit boncolgassa, és
hogy végső soron fogalmat alkosson Istenről, megismerje őt a teremtett világból.
Az enciklika végső konklúziója tehát az, hogy a hit és az ész nincs ellentétben, nem
is függetlenek, hanem szükségük van egymásra, kölcsönösen kiegészítik egymást. Is2
3

II. János Pál pápa, Fides et ratio, 90.
Fides et ratio, 1
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ten szólt az emberekhez, és éppen ezért Isten igéjének kikerülhetetlen következménye
az, hogy gondolkodással, az ész segítségével azt meg tudjuk érteni. Így fogalmaz a
pápa: „A Szentírás kifejezetten és burkoltan egész sor olyan mozzanatot tartalmaz, melyek
határozottan ﬁlozóﬁai emberképhez és világlátáshoz segítenek. A keresztények fokozatosan
ébredtek tudatára a Szent Könyvekben rejlő gazdagságnak. A Szentírás lapjairól kiviláglik, hogy a számunkra tapasztalható valóság nem az abszolút valóság: nem teremtetlen és
nem is magától való. Isten az egyetlen abszolút valóság. Emellett a Szentírásból az embert
úgy ismerjük meg, mint imago Dei-t, Isten képmását, mely pontos jelzéseket ad létéről,
szabadságáról és lelke halhatatlanságáról. Mivel a teremtett világ nem elég önmagának,
az autonómia minden olyan illúziója, mely tagadja a teremtmények és az ember természet
szerinti függését Istentől, szerencsétlenségekhez vezet, melyek megsemmisítik a harmónia és
az emberi lét értelmének keresését.” 4
A Fides et ratio a tapasztalati tudományok kizárólagosságát hirdető szcientista nézetekkel kapcsolatban megállapítja, hogy ez a „ﬁlozóﬁai fölfogás csak a pozitív tudományok megismerési formáit ismeri el érvényesnek, és a fantáziaképek világába utalja mind
a vallási és teológiai megismerést, mind az etika és esztétika tudományát... Sajnos meg
kell állapítanunk, hogy mindazt, ami az élet értelmének keresését érinti, a szcientizmus
képviselői az irracionális vagy a képzeletbeli világ területére utalják... Ez pedig az emberi
gondolkodás elszegényedéséhez vezet, mert ily módon megfosztják a gondolkodást azoktól az alapvető kérdésektől, melyekkel az animal rationale, az »értelmes lény« földi léte
kezdetétől fogva állandóan foglalkozott. Miután e fölfogás tükrében az etikai értékelésből
kimaradt a kritikus ítélet, a szcientizmus gondolkodásának sikerült sokakat meggyőznie
arról, hogy ami technikailag megvalósítható, az éppen emiatt erkölcsileg is elfogadható.” 5
Ez a tudomány, ha nagyon egyszerűen akarnánk fogalmazni, a valóságnak csak azzal
a kérdésével foglalkozik, ami empirikusan megtapasztalható. A világ megismerése tekintetében csak a „hogyan” kérdését veti fel és elutasítja azt a kérdésfelvetést, amely a
„miért”-re vonatkozik.
Nagyon érthetően fogalmaz ezzel kapcsolatban Vizi E. Szilveszter agykutató, a
MTA korábbi elnöke, aki mintha csak az akadémiát meglátogató II. János Pál pápának válaszolna hívő tudósként: „A világegyetem értelmes és szabályos törvényszerűségeknek engedelmeskedik, és ezeket a törvényeket mi, tudósok fedezzük fel. Amikor felfedezek
valamit, és a titkok egy részét feltárom, megfejtem, tudom, hogy csak részigazságokat
ismerek, ismerhetek meg – mert a teljes Igazság soha nem ismerhető fel... Szerintem a világ
titkainak megismeréséhez, a valódi felfedezésekhez közvetett és intuitív utak is szükségesek,
és mindezt a hit segítségével érhetem el. A közvetlen tudományos tapasztalat nem mindig
elegendő. A kettő nem áll ellentétben, inkább kiegészíti egymást.”
Ratzinger bíboros, a későbbi XVI. Benedek pápa pedig egy 1999-ben publikált írásában6 idézi Jan Rosst, aki a Die Zeit-ben, az egyháztól meglehetőségen távol álló
4

Fides et ratio, 80
Fides et ratio, 88
6
Joseph Ratzinger, Hit, igazság és kultúra, in Communio, 1999, 19–40.
5
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hetilapban írt II. János Pál pápa enciklikája kapcsán. Most ebből az írásból szeretnék
idézni, amely nagyon jól rámutat a pápa hitről szóló elméleti tanításának a lényegére.
Azt állítja a szerző, hogy a mitológia és a metaﬁzika trónfosztása a gondolkodást „nem
csak szabadabbá, de szűkebbé is tette”. Sőt Ross nem fél kimondani, hogy „a hitetlenség butít”. Szerinte „azzal, hogy az emberi ész elfordult a végső kérdésektől, közömbössé
és unalmassá lett, és illetéktelenné vált a jó és rossz, a halál és halhatatlanság titokzatos
kérdésében”. Az enciklica „sok embernek, sőt egész népeknek adott bátorítást, de sokak
szemében oly határozottnak és élesnek tűnt, hogy gyűlölettel beszéltek róla. Ám ha a pápa
hangja elnémulna, akkor valamiféle borzalmas némaság pillanata következne.” Ezt így
kommentálja Ratzinger bíboros: „Ha nem beszélnénk többé az Istenről és az emberről,
bűnről és kegyelemről, a halálról és az örökéletről, akkor minden kiabálásunk és ágálásunk csupán annak hiábavaló igyekezete lenne, hogy eltussoljuk a valóban mélyen emberi
témákról való hallgatásunkat. II. János Pál pápa egy ilyesféle elhallgatás veszélye ellen
szólt, a hit félelmektől mentes bátorságával. Ezzel pedig a pápa nem csupán az egyháznak tett szolgálatot, hanem az egész emberiségnek. Hálásak lehetünk ezért neki.” 7 Eddig
Ratzinger bíboros szavai, akinek hálásak lehetünk azért, hogy a Hit éve meghirdetésével ismét ráirányította a hívők és végső soron minden intellektuálisan nyitott ember
ﬁgyelmét a hit kérdésére.
Amikor az ember úgy általában a hitről hall, azt gyakran azonosítja valamilyen
bizonytalan dologgal. A hétköznapokban akkor használjuk, ha valamiben nem vagyunk biztosak. (Azt hittem, hogy a szobában van.) Ezt akkor mondjuk, ha csak
következtetünk valamire anélkül, hogy láttuk volna. Ha azonban az állításunknak
közvetlen tapasztalati háttere van (láttam, hallottam) akkor már inkább tudásról beszélünk, nem hitről. A hétköznapokban tehát a hit inkább vélekedést jelent, és olyan
helyzetekre vonatkozik, amelyek valószínűek, de nem biztosak, mivel nincsenek velük
kapcsolatban közvetlen tapasztalataink.
A keresztény értelemben vett hit azonban nem vélekedést jelent, abban nincs semmiféle bizonytalanság. Ugyanolyan bizonyosság, mint a tudás, csak más alapokon
nyugszik. „A hit szilárd bizalom abban, amit remélünk, meggyőződés arról, amit nem
látunk” (Zsid 11,1).
Benedek pápa a Hit éve meghirdetésével lehetőséget adott arra, hogy hitünket végiggondolva elkerüljünk két végletet. Az egyik véglet az lenne, ha úgy vélekednénk,
hogy hitünk csupán egy sor hitigazság elvi elfogadását jelenti, míg a másik véglet
csupán egy személyes magatartásról szól, amelyben rábízzuk magunkat a kinyilatkoztató Istenre. Ez utóbbi érzelemgazdag és élményekre alapozó vallásosság jellemzi
talán inkább korunkat. XVI. Benedek pápa a Hit éve kapcsán éppen arra hívja fel a
ﬁgyelmünket, hogy a hit tartalmi kérdéseit sem szabad elhanyagolnunk, és szükség
van egy megújított katekézisre, amelyben az Istennel való találkozás élménye mellett
megismerjük hitünk tartalmát, valamint hitünk ésszerű voltát is. A hit ugyanis nem
lehet sem fanatikus, sem vak. Szüksége van az értelemre, ahogy már Canterburyi
7

Joseph Ratzinger, i. m. 40.
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Szent Anzelm megfogalmazta: ﬁdes querens intellectum, a hit keresi az értelmet, vagy
a megértést kereső hit. Egyaránt szárnyaszegett madár tehát úgy az ész nélküli hit,
mint a hit nélküli ész.
II. János Pál pápa egyik imádsága – és ezzel be is fejezem – rámutat arra, hogy a
hitünk nem magányos vállalkozás, hanem közösségi cselekedet. Isten ugyanis közösségbe akarja gyűjteni azokat, akik felismerik őt a természetben, a kinyilatkoztatásban,
vagy szívük mélyén: „Uram! Tudom, hogy a hit csak a kapcsolat elején látszik magánügynek. Szeretném meghallani kezdeményező szavadat és igent mondani rá. Meghívásod nem
zárhat be önző magányomba, hanem kinyit a valóságra, az élet teljességére. Hitem által
kezet nyújtok a másik ember felé. Tudom, hogy hitem bekapcsol Isten népének nagyobb
közösségébe. Erősítsd legszemélyesebb ügyemet, hogy életet alakító közügy legyen. Élni,
hinni és szeretni csak közösen lehet.”
(A Szent Anna Kolping-házban
március 11-én tartott előadás szerkesztett változata)
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Füsti-Molnár Szilveszter

Világokat összekötő Heidelbergi Káté
Az 1563-ban kiadott Heidelbergi Káté (a református egyház alapvető hittételeit tartalmazza – szerk.) világokat köt össze. A reformáció időszakának nagy
paradigmaváltásai közepette az evangéliumi hitnek olyan teljességre törekvő körképét adja elénk,
amelyben Luthertől, Kálvintól, Melanchtontól és
Bullingertől kiinduló és jellegükben különböző teológia sajátságokat hordozó forrásokat kíván egyetlen
közös mederbe és irányban terelni. Érett evangéliumi látással a személyes hitet és megszentelődést úgy
helyezi előtérbe, hogy közben az egyház közösségéi
igényét végig kifejezésre juttatja.
A Káté évszázadokon át segített abban, hogy az
egymást váltó nemzedékek és az egymástól földraj- Füsti-Molnár Szilveszter
zilag távol élő gyülekezetek világát is összekapcsolja
azzal, hogy egységes fogalmakkal, egyező szavakkal fejezzék ki a református keresztyén
egyház hitének igazságait.
A Káté nemcsak különböző protestáns teológiai vélekedéseket, nemzedékek és egymástól messze élő gyülekezetek világát köti össze, hanem az Isten világának és az
ember világának egymástól elválaszthatatlanul egybefonódó szálait is, amiben az emberi élet különböző területeit is mind egy irányba állítja. Mindeközben pedig egyéni
világunkat köti össze a szűkebb és tágabb közösségi formákkal, és tölti meg új tartalommal és jelentéssel. Mindeközben Isten Igéjének realizmusával világít rá az emberi
élethelyzet valós mélységeire és az abból kivezető útra.

A KÁTÉ HÁRMAS FELOSZTÁSA EGY TEOLÓGIAI
ELRENDEZÉS
A káté három nagy fő része: az ember nyomorúságáról, az ember megváltásáról és a
háládatosságról szóló fejezetei a keresztyén élet teológiai rendjét tárja elénk, amelyben nem a bűnvallás, hanem a kiválasztó, szabadító és minket üdvösségre megőrző
Isten tette felőli bizonyosság lesz az elsődleges. Ennek hangsúlya jut érvényre az első
kérdés-feleletben is. Ennek a felismerésnek az összefüggésében rendelhetjük alá azt a
hármas ismeretet, amely a második kérdés-feleletben fogalmazódik meg, és mutat rá
a hármas felosztásra. A felosztásban nem módszertani szempontok sorrendjéről van
szó, ahogyan az gyakran a pietizmusban és evangelikalizmusban jelenik meg. A Káté
az üdvösség útja (via salutis) helyett az üdvösség rendjét (ordo salutist) hangsúlyozza.
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A hívő ember nem egy utat jár végig, ahol jó esetben a bűnbánattól eljut a hálás élet
etikumához, hanem – mint a 64. kérdésre adott felelet ezt meg is fogalmazza:„…
lehetetlen, hogy akik igaz hit által a Krisztusban oltattak, a háládatosság gyümölcseit ne
teremjék” – egyidejűleg jut el a magában elveszett, a Krisztusban megigazított és a
hálás, megszentelt életű, gyümölcsöt termő ember valóságához.
A mostani előadásban a Heidelbergi Káté mai időnkre is érvényes üzenetének a
bemutatása a cél, amelyben a Káté hitvallásjellegét szeretném kidomborítani az előbbiekben felvázolt teológia-rendnek megfelelően. A Káté számos funkciója közül így
különösen is a doxologikus, kérügmatikus, önmeghatározó és közösségi szempontok kerülnek előtérbe.
1) A Káté a doxológiában a Szentháromság egy Isten dicsőítésére teszi mindenekelőtt
a hangsúlyt, még az állítás vagy éppen tagadás minden öncélúságával szemben is.
2) A Káté kérügmatikus funkciója arra hívja fel a ﬁgyelmünket, hogy a hitvallás az
evangélium mondanivalóját, üzenetét fogalmazza újra és értelmezi egy adott helyzetben. Isten Igéjéből táplálkozik, de sohasem lehet annak helyettesítője. Az evangéliumi
üzenet átadásának eszköze akar maradni a biblikus hitvallás-magyarázat.
3) Az önmeghatározó funkció egyszerre tükrözi azt, hogy mit hittek és tanítottak
az adott korban, és azt is elárulja, hogy kik is azok, akik ebben a formában tesznek
hitvallást. Világossá válik, hogy kihez tartozunk, kire bíztuk magunkat, hogy kik is
vagyunk valójában.
4) A közösségi funkción keresztül a hitvallás az egyéni és közösségi kegyességnek
olyan szimbólumát jelenti, amely a keresztyén gyülekezet alkotóelemévé és a gyülekezetet erősítő tényezőjévé válhat. Felszámolva ezzel a névleges keresztyénség vagy reformátusság, a gyülekezetkerülés, az érdekkegyesség és az üdvegoizmus fel-felbukkanó
téves és káros egyháztani irányultságait.
Az előadásomban először a Káté hit-meghatározását szeretném bemutatni, amely
megalapozza az erre épülő hitvallást.

A HIT MEGHATÁROZÁSA A KÁTÉ SZERINT
A hitvallások azért tartoznak szorosan az egyház életéhez, mert az élő hittől elválaszthatatlan annak megvallása. „Szívvel hiszünk az igazságra, szánkkal teszünk vallást
az örökéletre” (Róm 10,10). Az élő hit mindig csak az éltető Forrásból, Isten igéjéből
merítve adhatja azt az átformáló erőt, amelyben Istennél újra magunkra találhatunk.
Hitünknek csak ez lehet az alapja.
Nagyszerűen fejezi ki mindezt Bertha Zoltán: Víz/Kút című festménye. Kút (Forrás)
és az emberek perspektívája különbözik. A Forrásnál azonban a véges időhöz kötött ember találkozik az örökkévaló egyetemessel, és hirdeti az örökös összeköttetésre
utaltságot. A befelé világosodó koncentrikus körök a víz lényegét, életet adó, megújító és megtisztító erejét teszik láthatóvá. A kút felé hajoló emberek harmonikus egységet alkotnak ennek a Forrásnak a világot meghatározó kontúrjaival, amikor ebből a
forrásból merítenek élet-korsójukba. Ember és Isten találkozása a Forrásnál teremthet
Egyházak, teológiák, hitvallások
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Bertha Zoltán: Víz/Kút c. festménye
egyedül rendet nagyon is rendezetlen életünkben. Emberi erőfeszítéseink kiapadnának, ha a hit és a megértés nem ebből a valóságra világító Forrásból fakadna. Mert „…
aki abból a vízből iszik (mondja Jézus a samáriai asszonynak), amelyet én adok neki,
soha többé meg nem szomjazik, mert örökéletre buzgó víz forrásává lesz benne”. (Jn 4, 14)
A Heidelbergi Káté 21. kérdés-felelete ugyanebben az értelemben mélyíti el számunkra a hit, az igaz hit meghatározását:
21. Mi az igaz hit?
Az igaz hit (biztos) ismeret, amelynél fogva igaznak tartom mindazt, amit Isten az ő
igéjében nekünk kijelentett. Ám egyúttal szívbéli bizalom is, amelyet a Szentlélek ébreszt
bennem az evangélium által, mert Isten nemcsak másoknak, hanem nekem is bűnbocsánatot, örök igazságot és üdvösséget ajándékoz ingyen kegyelméből egyedül a Krisztus
érdeméért.

AZ IGAZ HIT MEGHATÁROZÁSA HÁROM FŐ PONTRA
IRÁNYUL
1) Biztos ismeret (Certa notitia). Hitbizonyosságáról van szó. „Tudom, kinek hittem”
(2Tim. 1,13), s ez annak a megbízhatóságára, szavahihetőségére utal, aki magát hűségesnek mutatta meg. Ezért nem futunk bizonytalanra, s ezért nem mindegy, hogy kinek
hiszünk. Amikor az Újszövetség arra szólít fel, hogy higgyünk, akkor nem egy általános
ﬁdeizmust propagál (valamiben mindenkinek kellene hinni stb.), hanem meghatározza
a hit tárgyát is. Isten nem maradt számunkra ismeretlen. Az ismeret ezért az Ő kijelen-
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tett igéjéből származik. A hiszékenységgel és hiedelmekkel szemben ezt a hitet éppen az
jellemzi, hogy bizonyossággal nevezi meg, kiben hisz.
Ennek alapján jogos hittanról is beszélni, hiszen a hitnek van tanítható része is. Hogyan is hihetnénk abban, akiről nem hallottunk, akinek igéje ismeretlen a számunkra.
2) Igaznak tartás (assensus). Az ismeret önmagában nem jelenti az elismerést, a megismert igazság előtti meghódolást. Ezért megy tovább a Káté és pontosítja a hitnek
mint ismeretnek azt a vonását, „amelynél fogva igaznak tartom mindazt, amit Isten az
Ő Igéjében kijelentett...” Itt nem az értelem feláldozásáról van szó, hanem arról a meggyőződésről, amelyre csak a Szentlélek segíthet el. Nem arról van tehát itt szó, hogy a
hitnek vannak olyan intellektuális elemei, amelyek mintegy természetes adottságként
működnek. Az igazság előtti meghódolásra nem puszta emberi belátás útján jutunk. Az
ige igazsága csak az értelem megújulása által válik meggyőződéssé, belső bizonyossággá
(Róm 12,2). A gondolkodás megváltozása (meta-noia) adja meg azt a belátást minden
hívőnek, hogy Isten igéje megbízható. Ez azonban még mindig csak a gondolat, az értelem síkján mozgó hit lenne. Az ilyen hit nem sokban különböznék az ördögökétől, akik
hiszik, hogy az Isten egy, és rettegnek tőle (Jak 2, 19). A puszta theizmus, az istenhit
önmagában még lehet olyan ideológiai tétel, aminek semmi köze sincs az igaz hithez.
Ezért teszi a csattanót a mondat végére a Káté, amikor a hit szívéhez ér:
3) Szívbéli bizalom (ﬁdutia), amelyet a Szentlélek gerjeszt bennem. Valójában a
hitnek a személyes aktusa rezonál Isten szeretetére. Itt fejeződik ki, hogy hűvös tárgyilagossággal nem lehet az igére válaszolni. Csak úgy, hogy mindehhez nekem személyesen van közöm. A reformátori hit-felfogás e két elemnek az egybekapcsolásával
teremtett egyensúlyt a hit objektív és szubjektív oldala között. Nem engedte egyiket a
másik ellen kijátszani. A hit tartalmi elemei nélkül a hit parttalan rajongássá, a „szívbéli bizalom” nélküli hit pedig hideg racionalizmussá torzulhat.
A Káté (igaz) hit-meghatározása a mai élethelyzetünkben sem vár kevesebbet.
A következőkben a mai kontextusnak azokat a meghatározó tulajdonságait szeretném kiemelni, ahol Isten igéjére, az éltető Forrásra különösen is elengedhetetlen
szükségünk van.

A POSZTMODERN KOR NÉHÁNY JELLEMVONÁSA
A mai kontextusban egy régóta tartó masszív szekularizációval találjuk szemben magunkat, amelyet sok tekintetben egyre növekvő vallásos közömbösség jellemez. Egy olyan
társadalmi jelenségről van szó, amiben döntően érvényesül az emberek véleményének
sokfélesége, a másságnak a kérdése. Mindezek mellett pedig a mai embernek elsődleges célkitűzése az önazonosság megtalálása. Ez a kettősség a társadalmon belül olyan
új jelenséghez vezet, amit a teljes zűrzavar jellemez. Valószínűleg az emberek többsége
nem érdeklődik az evangélium és az egyház iránt.
Mai világunkat posztmodernnek írjuk le. A társadalmi folyamatokra jelentős befolyást gyakorolnak a technológia és az információ új formái, aminek következtében
nem a produktivitásra (termékenység), hanem a reproduktivitásra kerül a hangsúly.
Egyházak, teológiák, hitvallások
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Összességében így jellemezhetjük mai korunkat: A posztmodern technológia és az
indusztriális ember elegye technosapiensek által benépesített techno-kultúrát hozott
létre a gyors technológiai fejlődés hasznosításának érdekében. A határok elmosódnak
a realitás és a látszat között. A virtualitás nem csak a számítógéphez kötődik, hanem
átjárja az élet minden területét. Minden virtuálissá válik. A valóság új, a média általi
interpretációja során a valóságok pluralitásával és manipulációjával állunk szemben.
A posztmodern, reproduktivitásra (sokszorosításra) épülő társadalom legfontosabb
jellemzője a fogyasztás. Nem pusztán a kapitalista túltermelésből levezethető gazdasági-társadalmi jelenségről van szó, hanem „fogyasztáskultúráról”. A mai embert
elsősorban nem emberek, hanem tárgyak veszik körül, amely eltárgyiasult világot
hoz létre. A tárgyak társadalmi halmozása túlburjánzik, és a bőség jeleivel a hiánynélküliség illúzióját teremti meg. A folyamatos gyűjtés egyfajta kötelességgé válik, a
fogyasztás szociális-szimbolikus státust teremt.
A fogyasztás mentalitást is jelent, amelyben a boldogság illuzórikus jelei halmozódnak fel a mindennapi életben. Nemcsak a konkrét tárgyak, hanem a szimbólumok
is – és ide sorolhatjuk a vallásokét is – mind fogyasztási cikké lettek. A mai kultúra
kétarcúságot mutat: egyfelől közvetlen és a kreativitás jellemzi, másrészt a fogyasztás
törvényének irányítása határozza meg, amely az eltárgyiasultság, az abszolút közvetlenség illúziója révén a nihilizmus útját egyengeti.

ÉRTÉKVÁLSÁG ÉS ÉRTÉKKERESÉS
Nyíltan és őszintén fogalmazva – és az előbbi szempontokat is ﬁgyelembe véve – a
mai korunk értékválságának legfőbb oka a minket körülvevő és meghatározó butaság.
Szűkebb és tágabb környeztünkben is az üres fej tanácstalan, tétova embertömegeivel
találkozhatunk. Ez az állapot pedig a legkiszolgáltatottabbá tesz, sőt ha az ürességbe
beleteszünk egy kis freudizmust, marxizmust, valamiféle keresztyénséget, rasszizmust
vagy militáns sovinizmust, akkor elhatalmasodnak az indulatok. Innentől kezdve
mindenkinek mindenről lesz véleménye, és minden fanatizálhatóvá válik. Az üres fej
a látszatokosság álruhájában marad még ostobább. A butaság így még veszélyesebbé
válik, mert megtelik előítéletekkel és indokolatlan általánosításokkal. Naiv hit jellemzi, amely a mindenre nyitottságba zárva hamisan naiv képzetekkel és hiedelmekkel
könnyen befolyásolhatóvá teszi az embert.
Nem nehéz belátnunk, hogy mind a diktatúráknak, mind pedig a globalizált társadalmaknak azonos típusú lebutított tömegekre van szüksége, akiket üres jelszavakkal,
reklámszövegekkel, elavult és kiüresedett ideológiákkal irányítani lehet.
A jelenlegi helyzetben a gondolkodás, a kultúrtevékenység teljesen feltöredezett, és
a tapasztalás elsődlegesen a jelen pillanatára, a fogyasztáskultúrából adódóan az azonnali beteljesülésre fókuszál. Sokkal inkább az válik fontossá, ami nekem jó és hasznos,
háttérbe szorítva így a történelmi kontinuitás, társadalmi konszenzus vagy egy közös
jövőbe vetett reménység szempontjait és értékeit.
Ugyanakkor a mai szekularizált, jelentős mértékben elbutított fogyasztói társada-
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lomban egyre fokozódó igény jelentkezik a transzcendencia iránt. Az alapok-nélküliségben, a relativizmus közepette és a sok szempontból megüresített kontextusban
hatványozottan kerül előtérbe az a tapasztalati igény is, amely a dolgok jelentésének
szükségességére irányulnak, utat törve az értékek felé. Kérdés azonban, hogy ez a
nyitottság valóban képes-e kapcsolatot teremteni a transzcendenssel, vagy csak transzcendensnek címkézi az immanens, minket körül vevő világ bizonyos elemeit. Egyszerűbben fogalmazva, képes-e az ember önmaga határait belátva nyitottá válni, vagy az
önmegvalósítás megannyi programját látja és láttatja transzcendensnek.
Ebben a helyzetben kell keresnünk a Heidelbergi Káté mára érvényes iránymutatását is.

A HEIDELBERGI KÁTÉ ÚTJELZŐ SZEREPE
A MAI EMBER SZÁMÁRA
Hogyan is ragadható meg a mai ember? A korábban említett minket érő hatások közepette a mai
ember a határhelyzetek embereként is meghatározható. Évezredes tapasztalata az emberiségnek, hogy úgy
érezhetjük, egyszerre két világnak vagyunk a tagjai,
az anyaginak és a szelleminek, a végesnek és az örökkévalónak, a változónak éppen úgy, mint a tökéletes
utáni vágyakozónak. Ez az az emberi alaphelyzet, ami
minden kor sajátságán túl jellemez bennünket.
Nagyszerűen fejezi mindezt ki Bertha Zoltán Életfa
című festménye (kép jobbra), melynek alcíme: Szándék és megvalósítás.
A háttérben a harmonikus világfelépítést ábrázolja,
az előtérben pedig ennek a tökéletes világnak az eltorzult, csonka és tökéletlen változatával találkozunk. A
háttérben lévő életfa folytonosságot fejez ki és közvetít
a teremtett világ különböző szintjei között. Ideális rendet, harmóniát sugall. Ellenpontja mindennek az előtérben elhelyezett, a gyarló realitás,
a szép, igaz és jó tökéletlen megvalósulásainak eltorzult, lekonyult, hervadt, csonka életfája. Az életfák azonban egy gyökérbe kapaszkodnak.
Vázlatosan az első kérdés-felelet alapján szeretném a Káténak azokat a főbb irányait
bemutatni, amelyek a határhelyzetben lévő mai ember számára is kiutat jelenthetnek.
„Mi életedben és halálodban egyetlen vigasztalásod?” – Egyedüli vigasztalás (sola consolatio)
A határhelyzetben lévő ember számára a Heidelbergi Káténak nagyon konkrét üzenete van. A Káté első kérdés-felelete kiválóan mutat erre rá úgy, hogy egyben megelőlegező összegzését adja mindannak, amit egészen részletesen fejt ki majd a továbbiakban.
Az első kérdés-felelet nem elméleti problémákat feszeget, hanem a legszemélyesebb és legegzisztenciálisabb ügyünkről szól, arról, hogy vigasztalásra szorulunk. Arról,
hogy a szándék és megvalósulás sokszor milyen távol esik a mi életünkben. VigasztaEgyházak, teológiák, hitvallások
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lásra szorulunk, mert sokszor ebben az életben nem látunk többet, mit azt a csonka
és hervadt életfánkat.
A földi teremtmények közül egyedül mi lehetünk tudatában nyomorúságunknak,
végességünknek. Mi tudhatjuk egyedül állapotunkat és szabadításra szorultságunkat.
A vigasztalás bizony eme hangneme nem a XVI. század találmánya, hanem egy gazdag irodalmi műfaj tartozik ide, az ún. consolatio-irodalom. A műfaj eredete Ciceróig
nyúlik vissza, aki három szabályban foglalta össze a vigasztalás művészetét: a) Be kell
bizonyítani, hogy nincsen rossz, vagy ha van, az nem jelentős. b) Rá kell mutatni,
hogy minden bánat és minden gyász az élet törvénye. c) Be kell bizonyítani, hogy értelmetlen az embernek elemészteni magát a bánatban, holott világosan tudjuk, hogy
nincs ellene orvosság. Mintha csak a mai megoldásokat hallanánk!
Mindehhez képest, amikor a Káté – a valóságos helyzetünk részletes feltárása előtt –
a vigasztalásról beszél, azt nagyon is sajátosan, reformátusan teszi meg. A Káté szinte
egyedülállóan nem az emberi élet földi céljának elméleti problémájára mutat rá, mint
például a Genﬁ Káté, nem is az egyetlen Isten hitére, mint a Confessio Belgica, hanem
az emberi élet alapvető helyzetére. Vigasztalásra szorulok és van vigasztalásom. Az evangéliumot állítja a középpontba, és ebben az összefüggésben szólaltatja meg az egyetlen
vigasztalásról szóló bizonyosságot. Nincs sok út és sok megoldás, csak egyetlen egy. És
ez annak az Istennek és Úrnak az útja, akit mi egyetlennek mondhatunk (1Kor 8, 6).
„…testestől-lelkestől – akár élek, akár halok – nem az önmagamé, hanem az én hűséges
uramnak és megváltómnak, Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok…”
Az evangéliumi alaphelyzet ugyanis az, hogy nem a magamé vagyok, hanem Jézus
Krisztusnak a tulajdona. A Káté nem emberközpontú megfontolásokat akar előtérbe
helyezni. Nem azt kérdezi, hogy kicsoda az ember, hanem azt, hogy kié az ember.
Isten mondja ki előbb: Te az enyém vagy, s a hit válasza mi lehetne más, mint ennek
a személyes visszhangja: Igen, én a tiéd vagyok. A Káté ezzel a predestináció vigasztaló
jellegébe gyökerezik, amely itt nem „szörnyű végzés”, hanem Istennek az a döntése,
amellyel úgy megőriz, hogy mennyei Atyám akarata nélkül egy hajszál sem eshetik le
a fejemről, sőt mindennek az én üdvösségemre kell szolgálnia.
Ez a vigasztalás teljes. Semmiféle dualizmust vagy egyoldalúságot nem enged meg.
Nem test vagy lélek, vagy ez az élet, vagy a halálon túli élet, hanem az egész, a teljes
élet az, amiről itt szó van. A keresztyénség történeti útján sokszor felbillent az egyensúly, és valamelyik oldalra került a hangsúly. Ezek azonban mindig torzulások voltak,
hiszen bármelyik oldalt csak a másik kárára lehet növelni. Az „egészet” annak minden
részletével csak az foghatja át, hogy nem az enyém, mivel én magam sem vagyok a
magamé. Hiszen Isten az, aki bejelentette az igényét ránk: „Te az enyém vagy”. A
személyes hitvallás csupán ezt visszhangozza: „Igen, én a tiéd vagyok.”
Ez a vigasztalás egyszerre szól így a bizalomról és biztonságról, a bizonyosságról és arról
a tartásról, amely minden körülmények között részvétet és szolidaritást is jelent egyben.
A keresztyén létben az ember felismeri, nincs magára hagyva. Nincs kiszolgáltatva a
világmindenség erőinek, sem a maga ösztönének. Nem a maga ura, és nem a maga tulajdona, hanem mindenestől az Úréi vagyunk (V.ö.: 20, 32, 34, 64, 76). Az ember egye-
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dül nem tudná az Istentől rászabott küldetést végrehajtani. Sokszor ellenkező irányba
indul el. Ki akar szakadni ebből a tulajdonviszonyból (ld. a tékozló ﬁú történetét Lk 15,
1-32), aminek az emberi élet ziláltsága lesz az eredménye. A korunkban tapasztalható
kusza állapotok még hangsúlyosabbá teszik ezt az üzenetet, hogy van valaki, aki öszszetartja az életünket. Van valaki, aki tartást ad, és megtartatást munkál, van valaki az
életünk középpontjában, aki mint a kohéziós erő az anyagot, úgy tartja össze az életünket. Így válthatja fel az egocentrikus élet kelepcéjét a krisztocentrikus élet perspektívája.
„Ő drága vérével minden bűnömért maradéktalanul megﬁzetett, és az ördög hatalmából megszabadított. „
Az ember nem a magáé, hanem Uráé, Jézus Krisztusnak a tulajdona. A Káté a
megváltás jogán tisztázza ezt a tulajdonviszonyt. Hiszen nem természetes az, hogy az
ember nem a magáé, nem indulhat ki önmagából. Sőt önmagát is csak akkor tudja
elfogadni valóban „testestől-lelkestől”, ha elfogadta azt a tényt, hogy áron vétetett
meg (1Kor 6, 19-20). Ebben a helyzetben nem önmagamat valósítom meg, hanem
elfogadom magamat. Mindez Krisztussal, az ő váltságával kezdődik el.
A Káté már itt világosan utal az elégtétel és a szabadítás mozzanataira. Már itt is
jelzi, hogy az ember mérhetetlen és kiﬁzethetetlen adóságát Krisztus egyenlítette ki,
amikor az adóslevelet átszegezte (Kol 2, 14). Ebből következik, hogy semmilyen módon nem tartozunk a gonosz fennhatósága alá. Ha megkísértésünkre van is hatalma,
mégsem vagyunk a kezében. A kísértés órájában ezért menekülhetünk ahhoz, akinek
kezéből el nem ragadhat.
„Úgy megőriz, hogy mennyei Atyám akarata nélkül egy hajszál se hullhat le fejemről, sőt mindennek üdvösségemre kell szolgálnia.”
Ez a bizonyosság hangzik el a jövőre nézve is: „úgy megőriz, hogy…” A feleletnek
a második fele végig erről a biztonságról beszél. Fontos azonban itt tisztázni, hogy
miben ilyen biztos a Káté. Nem tartozik-e hitünkhöz a kétely is valamilyen módon?
Nem vonzóbb-e a mai ember számára a becsületesen bevallott bizonytalanság és vívódás, mint ez az olykor már bosszantó bizonyosság?
A felelet egyáltalán nem azt sugallja, hogy önmagunkban ne kellene kételkednünk,
vagy még a hitünket is megpróbálnunk. Nem is arról van itt szó, hogy a keresztyén életben minden ilyen leegyszerűsíthető. Élethelyzetünk nehézségei, olykor meglepő viszontagságai és kétségei szinte kikerülhetetlenül utolérnek. Előfordul velünk nem egyszer,
amikor úgy érezzük, hogy kicsúszik a lábunk alól a talaj, amikor miden a feje tetejére
áll körülöttünk. Itt azonban egy végső bizonyosságról van szó, amely minden körülmények között menedéket és biztonságot, szilárd alapot jelenthet. Mindennapos tapasztalatunk az, hogy „élet és halál, jelen és jövő, magasság és mélység” el akar szakítani minket
a Krisztus szeretetétől. Éppen hogy mindezekkel szemben kell tudnunk, hogy a mi
hitünk, a mi hűségünk sohasem lehet elégséges garancia, csak a Gazda megőrző tette.
„Ezért Szentlelkével bizonyosságot ad örök életemről, és szív szerint hajlandóvá és késszé
tesz arra, hogy szüntelenül neki éljek.”
Csak a Gazda, életünk Ura, a Szentháromság egy örök és igaz Isten lehet a végső
biztosíték megőrzésünkre és megtartásunkra. Éppen ezért trinitárius a tagolása ennek
Egyházak, teológiák, hitvallások
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a feleletnek: Kezdődik a Fiú váltságával és szabadításával, folytatódik az Atya megőrző, gondviselő szeretetével, és célba ér a Szentlélek bennünk munkálkodó hatalmával.
Itt formálódunk át szív szerint arra a készségre, hogy valóban ne magunknak, hanem
Őneki éljünk. Itt, a felelet utolsó mondatában derül ki igazán, hogy az elmondottaknak semmi közük sincs valami hamis öntelt biztonsághoz és passzív vagy éppen
közömbös életvitelhez. Önmagunk megkötöttségéből csak a Szentlélek szüntelenül
ösztönző és megújító munkája szabadíthat ki. Ahányszor csak magunknak és magunkban szeretnénk élni, a Szentlélek tesz „késszé és hajlandóvá” az irányváltoztatásra.
Ahogyan az első kérdés-feleletben, úgy az egész Kátéra érvényes módon tárul fel
előttünk a Szentháromság egész titka egészen személyes módon: Azé vagyunk, aki
megváltónk, teremtőnk, gondviselőnk és megszentelőnk.

ÖSSZEGZÉS
A Kátét egyszerűsége, de ugyanakkor magas teológiai igényessége egyszerre teszi alkalmassá a nemzedékek közötti használatra még ma is, ahogyan erre igyekeztem szerény
példát adni. Sőt arra is kiválóan alkalmas, hogy keresztyén életünk, és abban teológiai
gondolkozásunk szilárd és áttekintő váza legyen azokban a mai, minket feszítő kérdésekben is, amelyek tételesen nem kerülhettek megfogalmazásra a 16. században.
Isten igazságára ma is csak azzal a hittel és hitvallással juthatunk el, amit Isten az Ő
igéje által ébreszt bennünk. Ez a hit pedig élő kapcsolatot jelent az élő Istennel. Ez a
hit nem betanult igazságokat szajkóz, hanem minden körülmények között készséges
arra, hogy önmagáról alkotott képzeteit megkérdőjelezze. Egy kérdező hit. Mert az
olyan hit, amely már nem gondolkozik, egy idő után hiteltelenné válik. A hit, amelyik nem gondolkozik, megszűnik önkritikus lenni. Saját képzeteinek kritikája nélkül
azonban a hit egy idő után már nem csak önmagát nem fogja érteni, hanem végül
Istent és a környező világot sem.
A Heidelbergi Káté azzal az igénnyel van ma is jelen a református egyház teológiájában és tanításában, hogy párbeszédre ösztönözzön. Ennek a párbeszédnek a forgatókönyvét adja elénk, amelynek különösen is a határhelyzetekben, amilyen a mai
korunk is, kell érvényt szereznünk. Ebben a párbeszédben az egyik oldalon a létező
ember áll, aki létezésének általános körülményeiből adódóan veti fel kérdéseit a másik
oldalon álló feltétlen isteni fenség előtt. Mindennek a tétje – Kálvinnal szólva – nem
több és kevesebb, mint Isten és magunk ismeretének megbonthatatlan egysége.
A Heidelbergi Káté a maga korában egy érett – és a maga számára igen magas
igényeket megfogalmazó – egyház képét tárja elénk. Mai küldetésünkben és hivatástudatunkban is ehhez járulhat hozzá: egy érett és magas igényeket megfogalmazó
egyházközösség formálásához.
(Elhangzott a „Hitvallás és vallásgyakorlat a református egyház gyülekezeteiben,
intézményeiben és közösségeiben” című konferencián, 2013. április 6-án Miskolcon,
az MTA Székházában)
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Török László

A Szentírás és a Katekizmus
A Szentírás hitünk megfogalmazásának az alapja, ezért a Katekizmus (a Katolikus
Egyház Katekizmusa – szerk.) az Újszövetség szinte minden fejezetét idézi vagy utal rá,
és számos idézetet, utalást vesz az Ószövetségből is.
A Katekizmus kiemelt helyen foglalkozik a Szentírással, a második fejezet 3. cikkelyében. Ezt megelőzően az 1. cikkely az isteni kinyilatkoztatást tárgyalja. Bemutatja
történelmi folyamatát, a világ teremtésétől az ószövetségi igazakon keresztül egészen
Jézusig, aki elhozta számunkra a kinyilatkoztatás teljességét. „Jézus az egész kinyilatkoztatás közvetítője és teljessége.” 1 Más kinyilatkoztatás nem lesz. „Így, ha valaki most
akarna kérdéseket feltenni, vagy látomást, kinyilatkoztatást igényelne, nemcsak ostobán
cselekedne, de megsérti Istent, minhogy nem az ő Fiára tekint egyedül, hanem mást, valamifajta újdonságot keres.”2
Léteznek úgynevezett magán-kinyilatkoztatások, amelyeket alkalmanként az egyház is hitelesnek fogad el. Ezek célja, hogy egy-egy adott korban, történelmi helyzetben rávilágítsanak valamilyen fontos hitigazságra. De nem lehet hiteles olyan kinyilatkoztatás, amely felül akarja írni, vagy ki akarja javítani a krisztusi kinyilatkoztatást.
A kinyilatkoztatás befejeződött, de tartalma még nincs teljességgel kibontva. A keresztény hit feladata fokozatosan feltárni teljes jelentőségét a századokon át.
A 2. cikkely bemutatja, hogy a krisztusi kinyilatkoztatást az egyház az élő apostoli
hagyományban és a Szentírásban őrzi.3 A Szentírás az egyház könyve, hittanúságtétele, nem a Szentírásból születik az egyház, hanem fordítva: a Szentírás született meg az
egyházban. Ezért az egyház a Szentírás hiteles értelmezője.
A 3. cikkely a Szentírással foglalkozik. Az I. pont címe: „Krisztus a Szentírás egyetlen
Igéje”. Isten az ő kinyilatkoztatását az emberi szóra bízta. „Isten igéi ugyanis emberi
nyelveken szólaltak meg, és így az emberi beszédhez hasonultak, ahogy egykor az örök
Atya Igéje az emberi gyönge test fölvételével emberekhez lett hasonlóvá.”4
Valójában Isten a Szentírás minden szavával az egyetlen szót, az ő egyetlen Igéjét
mondja, és Őbenne teljesen kimondja önmagát.5 Ezért az egyház mindig is olyan
tisztelettel illette az isteni Írásokat, ahogyan tiszteli a mi Urunk testét. Szüntelenül
kínálja híveinek az Élet kenyerét, melyet Isten Szavának és Krisztus Testének asztaláról vételez.
A II. pont címe: „A sugalmazás és a Szentírás igazsága.” A Szentírás könyvei a Szentlélek sugalmazására lettek leírva, ezért Isten az elsődleges szerzőjük. Ez garantálja,
1
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hogy biztosan, hűségesen és tévedés nélkül tanítják azt az igazságot, amelyet Isten a
mi üdvösségünkre le akart íratni.
A III. pont címe: „A Szentlélek a Szentírás értelmezője.” A szent szerzők által szándékolt mondanivaló feltárásánál ﬁgyelembe kell vennünk az akkori idők és kultúrák
adottságait, a korukban szokásos irodalmi kifejezésmódokat és műfajokat, a korra jellemző megértés-, beszéd- és elbeszélés-módozatokat. Ezt az értelmező munkát ugyanannak a léleknek világosságánál kell elvégezni, aki azt sugalmazta.
Nagy ﬁgyelemmel kell szem előtt tartani az egész Szentírás tartalmát és egységét.6
A Szentírást az egész egyház élő hagyományával összhangban kell olvasni. Az egyházi
hagyomány ugyanis Isten szavának élő emlékezetét hordozza, és maga a Szentlélek
adja neki a Szentírás lelki értelmezésének adományát.7
Figyelemmel kell lenni a hit analógiájára is.8 Hitanalógián értjük az igazságok
belső, rendezett, egymás közötti kapcsolódását és a kinyilatkoztatás egész tervébe
való ágyazódásukat.
A Szentírásban kettős értelmet különböztetünk meg: szó szerinti és lelki értelmet. A
lelki értelmen belül további három értelmet különböztetünk meg:
1. Allegorikus értelem: Az események megértésének mélyebb fokára jutunk el, ha
felismerjük azok Krisztusban nyert jelentőségét (a Vörös-tengeren való átkelés jelzi
Krisztus és a keresztség diadalát9).
2. Erkölcsi értelem: A Szentírásban elénk tárt események arra indítanak, hogy igazak módjára kell cselekednünk.10
3. Anagogikus értelem: A szentírási valóságokat és eseményeket a maguk örök jelentésében értelmezzük, minthogy az örök haza felé vezetnek minket.
Egy középkori disztichon a négyféle értelmezést így írja le „A szó szerinti értelem az
eseményeket tárja elénk, az allegorikus viszont mindazt, amit hinnünk kell. Az erkölcsi
értelem arra világít rá, amit tennünk kell, míg az anagogikus értelem ﬁgyelmünket végső
célunkra irányítja.”
A IV. pont címe: „A Szentírás kánonja”. Kánonon azoknak a könyveknek gyűjteményét értjük, amelyeket az egyház Istentől sugalmazottnak ismer el. Ez az Ószövetség
esetében 45 könyvet jelent11 az Újszövetség esetében pedig 27-et.
Az ószövetségi üdvrend feladata volt, hogy előkészítse Krisztusnak a világ megváltójának eljövetelét. Igaz, könyvei tartalmaznak kevésbé tökéletes és időhöz kötött mozzanatokat, mégis tanúságtevői Isten üdvözítő szeretete nevelő művészetének.12 A régi
szövetség soha nem lett visszavonva, ezért az egyház elutasít minden olyan törekvést,
amely elveti az Ószövetséget arra hivatkozva, hogy az új azt eltörölte.
6
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Az Újszövetség könyvei az isteni kinyilatkoztatás végérvényes igazságát tárják elénk.
Központi témájuk Jézus Krisztus, az Isten megtestesült Fia, az ő cselekedetei, tanítása,
szenvedése, megdicsőülése és egyházának kezdeti időszaka a Szentlélek munkálkodásával.13 Az evangéliumok az összes szent könyv „szívét” alkotják, mert elsősorban ezek
tanúskodnak a Megtestesült Ige, Megváltónk életéről és tanításáról.
Az evangéliumok kialakulásában három fokozatot különböztethetünk meg:
1. Jézus élete és tanítása.
2. A szóbeli hagyomány időszaka.
3. Az írásba foglalás: „A szent szerzők úgy írták meg a négy evangéliumot, hogy a
szóbeli vagy írásos hagyományból egyes részeket kiválogattak, másokat egybevontak, vagy
egyházuk állapotára tekintettel fejtettek ki, megtartva továbbra is az igehirdető formát, de
mindig úgy, hogy Jézusról csak a színtiszta igazat közöljék”.14
Az Ószövetség és az Újszövetség egységének kérdését vizsgálva az egyház már az
apostoli időkben, de utána is, a hagyományban a tipológia segítségével világította
meg a két szövetségben az isteni üdvrend egységét. A tipológia az Ószövetségben
kibontakozó isteni művet úgy tekinti, mint előképet, annak előképét, amit Isten az
idők teljességében, megtestesült Fia személyében végérvényesen megvalósított.
Az egyház az Ószövetséget a meghalt és feltámadott Krisztus fényénél olvassa. Az
Újszövetség olvasása is megkívánja, hogy azt az Ószövetség fényénél tegyük: „Novum
testamentum in vetere latet, vetus testamentum in novo patet” – vagyis „Az Újszövetség
az Óban rejtőzik, az Ószövetség az újban feltárul”.15
Az V. pont címe: „A Szentírás az egyház életében”. A Katekizmus buzdítása szerint
Krisztus hívei előtt szélesre kell tárni a kaput, hogy hozzájussanak a Szentíráshoz,
hiszen akkora erő és hatékonyság van az Isten Igéjében, mely támaszt nyújt az egyháznak, táplálja hitét az egyház gyermekeinek, tiszta és el nem apadó forrása a lelkiéletnek.16
A Szentírás tanulmányozása legyen a teológia lelke. Az egyház sürgősen és nyomatékosan buzdít minden keresztényt, hogy a Szentírás gyakori olvasása által jusson el
Krisztus fönséges ismeretére. „A Szentírás nem ismerése ugyanis Krisztus nem ismerése.17”
(Az egri bazilikában a Katolikus Egyház Katekizmusának napján,
április 20-án megtartott előadás szerkesztett változata)
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 EGYHÁZ ÉS TÁRSADALOM 

Egy élhető várost akarunk teremteni
PÓDIUMBESZÉLGETÉS
DR. KRIZA ÁKOS POLGÁRMESTERREL
A KÉSZ miskolci csoportja rendezésében került sor arra a pódiumbeszélgetésre, amelynek vendége dr. Kriza Ákos, Miskolc polgármestere volt. Az
alábbiakban a beszélgetés szerkesztett változata olvasható.
– Polgármester Úr! Bár megválasztásakor mindenki értesülhetett életútjáról, származásáról, eredeti hivatásáról, most mégis hasznosnak érzem, hogy az első kérdés erről
szóljon. A családjáról kérdezem, az ősökről, erdélyi éveiről, saját családjáról és arról
is, hogyan és mikor került Miskolcra?
– Mielőtt válaszolnék a
kérdésre, megköszönöm a
KÉSZ-nek, hogy ilyen lehetőséget biztosított számomra,
hogy beszélgessünk, hogy egy
kicsit lehúzzák a polgármestert is az elefántcsont tornyából, ahol nap mint nap
nagyon fontos városi ügyekben különböző döntéseket
hozunk, hozok, hogy végre
kötetlenül tudunk beszélgetni a város dolgairól.
– Egy klasszikus Kárpát- Dr. Kriza Ákos kérdező partnere Gróf Lajos (balról)
medencei család történetéről
tudok beszélni. Ha néhány generációt visszalépve nézem, kik voltak az őseim, van
közöttük bécsi pincértől kezdve gyulai cukrászdatulajdonoson át sziléziai német bevándorlóig. Nagyanyám Debrecenben született, nagyapám bihari paraszt volt, de
tény, hogy a leghíresebb ősöm az a Kriza János volt, aki unitárius püspökként –
magam is unitárius vagyok – öregbítette a Kriza-család hírnevét. A Krizák mind
unitáriusok, de az én két gyerekem már katolikus iskolába jár, ez is bizonyítja, hogy
a keresztény emberek közötti együttgondolkodás, félszavakból való értés átlép a felekezeti határokon.
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– Nagyváradon születtem 1965-ben, de kisgyermek koromban, amikor a tévében
néztem a DVTK meccseit, még nem tudtam, hogy Diósgyőr Miskolchoz tartozik.
Általános és középiskoláimat is Nagyváradon végeztem, majd Marosvásárhelyre kerültem, ott végeztem el orvosegyetemi tanulmányaimat, de 1990-ben az első munkahelyem már Diósgyőrben volt, a vasgyári kórházban. Nagy szeretettel gondolok vissza
arra a közösségre, amely ott fogadott. A vasgyári kórház akkor még éppúgy „dübörgött”, mint ahogy a vasgyár is, és az a befogadó közösség, a nővérek, Piroska nővér,
a főnővér, annyira elevenen élnek az emlékezetemben, mint ahogy a gyermekkori
élmények. Ott tanultam a szakmát a doktor kollégáktól, akik mindig segítőkészek
voltak, tanították a ﬁatalokat. Amikor hétvégeken ügyeletes voltam, a 21-es busszal
végigmentem a városon, a szép, tavaszi napsütésben láttam a város szépségeit. A Vasgyárnál kellett átszállni, reggel fél 7 tájban özönlöttek ki a gyárból az emberek, előreküldtek egy gyereket, hogy megrendeltessék vele a söröket, mire jönnek az öregek.
Érdekes élmények ezek a húszas éveim közepéről.
– Aztán 2005-ben, egy sikeres szocialista döntés után bezárták az osztályt, ahol
dolgoztam, és friss szakorvosként gondolkodtam azon, hol tudnék egy másik helyet
találni, ahol ennyire segítettek. Akkori igazgatómtól kaptam egy úri ajánlatot, felszabadult egy háziorvosi körzet, nem épp a legjobb helyen, a Békeszálló előtti rendelőben, de szívesen mentem oda is, még ha néha ló nézett is be az ablakon. Később
átkerültem Martinkertvárosba, egy sokkal konszolidáltabb területre, ahol közel tíz
évet töltöttem el, ami talán a legbékésebb, legnyugodtabb körzete Miskolcnak. De
én elég mozgékony ember voltam, egy kicsit másra, többre vágytam, mint hogy bent
üljek egy rendelőben. Lehetőség nyílt rá, hogy megpályázzam a Vasút-egyészségügyi
Kht. akkor még MÁV-rendelőnek nevezett intézménye vezetését (bár még ma is így
hívják az emberek), amit meg is kaptam. Nagyon hamar összebarátkoztam az ottani
csapattal, és ez egy másik olyan fejezete az életemnek, amire nagy örömmel és szeretettel gondolok vissza. Én tulajdonképpen még most is ﬁzetésnélküli szabadságomat
töltöm ott, és most, hogy találkoztam egy kedves kolleganőmmel, mondta, visszavárnak, ha úgy gondolom.
– Ez a szakmai előéletem. A családomról is beszélek röviden, bár a feleségem nem
nagyon szereti, ha ezeket a kérdéseket az „asztalra tesszük”. Miskolcon nősültem,
itt születtek a gyermekeim, itt járnak iskolába, az egyik még a Szent Imre Katolikus
Általános Iskolába, a másik, a ﬁam, már a jezsuita gimnáziumot erősíti, remélem,
jövőre a kislányom is oda kerül. Nekem nagyon fontos, hogy azt az értékrendet,
amit szüleimtől kaptam, a keresztény, konzervatív értékrendet, amibe a magyar paraszti és a magyar munkási élet gyökerezik, tovább tudjam adni gyermekeimnek
is. Nagyon örülök, hogy olyan iskolákba járhatnak, ahol ezt az értékrendet kapják
meg. Polgármesterként az volt az első gondolatom, hogy minél több iskolát tudjunk
egyházi iskolává tenni, mert bárhogy nézzük, ők már bizonyítottak több száz éven
keresztül. Gyermekeink jövője nagyon nehezen képzelhető el, hogy ezt a keresztényi
értékrendet ne vigyék tovább.

Egyház és társadalom
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HITELES EMBEREK, VEZETŐ POZÍCIÓKBAN
– Erdélyből került Miskolcra. A támadások közül több, amelyek rendszeresen érik, ezzel kapcsolatosak: Erdélyből érkező emberek kerültek vezető pozíciókba a városban a
polgármester segítségével. Kik ezek az emberek, egyáltalán milyen befolyása van arra,
hogy ki kapjon itt vezető állást?
– Erre a kérdésre itt szívesen válaszolok, egyébként már ab ovo visszautasítanám.
Valamilyen pótcselekvésnek a része az, amit a szocialisták az elmúlt időben végeznek,
mert látható, hogy abba nem nagyon tudnak belekötni, hogy a város gazdasága kezd
jó irányba menni. Abba se, hogy az adósságállomány 70 százalékát a kormány átvállalta, ami nagyon kevés városban érte el ezt a mértéket. Hát akkor kell nekik ügyeket
generálni. Azzal foglalkoznak, ami nem tudom, kit érdekel. Nem azt nézik, hogy akik
itt vezető pozícióban vannak, hogy dolgoznak, hitelesek-e, csökkentik a város adósságállományát, rendbe teszik a cégeket, hanem születésüket ﬁrtatják. Azok közül a
vezetők közül, akik Miskolcon állásba kerültek, én kettőről tudtam, hogy Magyarország mostani határain kívül születtek. De hála a szocialisták áldásos tevékenységének,
többről is tájékozódtam, és megtudtam, hogy ezek közül a vezetők közül többen születtek határainkon kívül, olyanok is, akik már itt gyerekeskedtek, itt jártak iskolába,
egyetemre, és például olyan is van, akit Budapestről, egy multinacionális cég éléről
csábítottunk vissza Miskolcra. Ők ezeket is az erdélyi klán, az erdélyi maﬃa, hol így,
hol úgy neveznek minket, tagjának tartják. Kiss Csabáról, a színház igazgatójáról is
később tudtam meg, hogy Marosvásárhely szülötte. Soha életemben nem találkoztam
vele korábban. De nemcsak ezzel vádolnak, hanem azzal is, hogy közöttük rokonaim
is vannak. Öt anyós, hat após, hat unokatestvér, mind pozícióba került Miskolcon, és
kiválóan dolgoznak. Most leszögezem: egy rokonom sem dolgozik a városban, nemhogy vezetőállásban, hanem semmilyen állásban, semmilyen Miskolchoz, vagy a városhoz tartozó intézményekben, gazdasági társaságokban.
– De térjünk vissza ezekre az emberekre, mert megérdemlik, hogy beszéljünk róluk.
Az az ember, akit már harminc éve ismerek, és azt mondhatom, én hoztam magammal,
Szabó András, a Szemere Bertalan iskola igazgatója. Őt már gyerekkorom óta ismerem,
de itt érettségizett Magyarországon, két egyetemet is végzett, két szakvizsgája van, most
fejezi be a jogi egyetemet, iskolaigazgatói múltja több mint 10 éves, és ő volt az egyetlen pályázó erre a posztra. És nem szoktam vele románul beszélgetni… Kiss Csabáról
valamit, aki a színház elismert igazgatója. Ennyien nem jártak színházba Miskolcon
évtizedek óta. Az, hogy szombaton reggel százhúsz ember áll sorba a színház kasszájánál, talán mond valamit. Telt házzal játsszák a darabokat. Mikor színházigazgatót kerestünk, olyan emberre gondoltam, akinek már van valamilyen kötődése Miskolchoz.
Ő itt kezdte a pályáját, és elismert színházi dramaturg, rendező, vezető lett. Ő tehát a
miskolci, és nem a marosvásárhelyi kapcsolatokon keresztül került képbe.
– Lehet ezeket a listázásokat tovább folytatni, ez is az emberek érzelmeire gyakorolt
hatást célozza, épp úgy, mint 2004-ben a népszavazáskor volt. Azt hiszem, hosszú
távon ez nem hozza meg a gyümölcsét, mert az embereket nem lehet átverni. Min-
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denki tudja hol az érték, és mi az igazság. Én azt gondolom, hogy csak egyetlen dolog
szerint listázhatunk, annak az értéknek alapján, amit valaki létrehoz. A többi csak a
viszálykeltést szolgálja.
– Nem sokkal megválasztása után több tucat feljelentést tett az előző városvezetés ellen.
Azóta sem hallottuk, akárcsak egyetlen ügyben sem, hogy akár pro, akár kontra döntés
született volna. Egyáltalán milyen ügyekről is van szó, és mi a sorsuk?
– A sorsukat nem tudom, de a történetet, amely odáig vezetett, hogy feljelentést
tettünk, azt el tudom mondani. Fontosnak tartottuk, hogy amikor átvesszük a város
vezetését, cégeit, gazdálkodását, húzzunk egy vonalat, nézzük meg, mi van előtte, és
ezek ismeretében tudunk előre indulni. Könyvvizsgálók hada vizsgálta át a cégeket,
az önkormányzat gazdálkodását, utána jogászok elemezték a helyzetet. Nagyon sok
kézen mentek át ezek az ügyek, és nagyon sokan megalapozottnak találták azt a 74
feljelentést, amelyet megtettünk. Ezek elkerültek a rendőrsége, a legfőbb ügyész kiadta
a megyei rendőrségnek, utána átkerült Debrecenbe, de nem ez a lényeg. Azt a feladatot, ami rám tartozott, és azokra a munkatársaimra, akik ezt az irdatlan nagy munkát
elvégezték, elvégeztük. Most, ha a rendőrség és az ügyészség nyomozóit meghívnánk
egy beszélgetésre, én is feltenném a kérdéseimet. Ez az egyik olyan téma, ami talán a
legnagyobb problémát okozza számomra, de én már ebben nem tudok továbblépni,
mert a hatóságok kezében van az ügy. Pontosabban van néhány ügy, amiben igen, mert
amiket elutasítottak, mi egyenesen a bírósághoz fordultunk, mint pótmagánvádlók,
tehát mi vettük át a vádhatóság szerepét, és a bíróság ezek közül néhányat befogadott.
Már talán egy éve is mondom a munkatársaimnak, hogy osszuk ki a feljelentéseket,
jelentessük meg, tegyük fel az internetre, és azt is, amit az ügyészség és a rendőrség
ezekre válaszolt. De mindig azt mondják, higgadj le, nyugodj meg, ennek nincs itt az
ideje, mert ez a nyomozást teljesen más irányba viheti el. Ezek összefüggő ügyek, és a
nyomozás érdekében ezt nem szabad megtenni, és ahogy majd lejárnak ezek a dolgok
és úgy tűnik, hogy azoknak nem tesznek eleget, amit mi megtaláltunk, természetesen
nyilvánosságra fogjuk hozni. De a rendőröket és az ügyészeket nyugodtan meg lehet
kérdezni, és én úgy érzem, egy kicsit gyorsabban is mehetnének ezek az ügyek.
– Én magam is érdeklődöm időnként, és tudom, hogy ezek egy részében még most
is folyik a nyomozás. Volt néhány ügy, amelyben elutasították a beadványunkat, ezek
ellen minden esetben panasszal éltünk, és volt, hogy a panaszok részét újra vizsgálták,
de azokat, amelyek kiütik azok szemét is, akik nem néznek oda, pótmagánvádként a
bírósághoz juttattuk el.

VILÁGSÁTOR, FÉSZEKRAKÓ ÜGY, LYUKÓBÁNYA
– Ez a kérdés több alkérdésre bontható, röviden: cigányügy. Ide vehetjük a világsátor, a
fészekrakó ügy, a Kanadából hazatérők, a kanadai követség plakátakciója, az Avasdéli lakótelep, de Lyukóbánya ügyét is. És itt kell feltennem a kérdést a Jobbikkal kapcsolatosan is, hiszen az ő „politizálásuk” egyik sarokpontja az ún. „cigánybűnözés”.
Van-e, és ha igen, miben igazságuk?
Egyház és társadalom
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– Kezdjük talán a kanadaiakkal, ami tulajdonképp nem is ügy, nagyon rövid ideig tartott, de van egy hozadéka. Ha bárki egy közösség felé nem baráti lépésekkel
közeledik, mint ahogy tette ezt a kanadai állam, s ha ezt a közösség igaztalannak
érzi, nyugodtan lépjen fel ellene, ahogy én is tettem, s lám, két nap alatt ez már
nem is lett ügy. Itt akarták hirdetni, Miskolcon, hogy akit úgy találnak, hogy nem
menekült, pillanatok alatt hazazsuppolják, és ezt csak itt akarták, nálunk hirdetni.
Ez igazságtalan dolog volt, engem felháborított, és úgy éreztem, fel kell lépnem ellene. Tájékoztattam a külügyminisztériumot és a kanadai nagykövetséget, egy-két
plakát ugyan megjelent, de két nap után letakarták. Egy nagy tanulsága van a dolognak, hogy mélyebben el kezdtünk foglalkozni azzal, kik azok, akik úgy vesznek fel
szociális segélyt, támogatást, hogy közben másfajta támogatást is kapnak, mindegy,
hogy mert közben elkezdtek dolgozni, vagy kint vannak Kanadában és megkapták
a menekültügyi státuszt. Kiderült néhány turpisság, száztíz esetet találtunk gyanúsnak, ezeket kivizsgáltuk, és már 22 ügyben tettünk büntető feljelentést, az elmúlt
napokban folytattunk tárgyalást a NAV egyik alelnökével, ők is azt vizsgálják, milyen
juttatásokat vesznek fel emberek jogosulatlanul, úgy, hogy százmilliós nagyságrendű
kárt okoznak, csak Miskolcnak.
– A másik dolog: határozottan állítom, hogy Miskolcra bűnöző elemeket nem engedünk vissza. A rendőrség, a közterület felügyelet fokozottan ﬁgyeli azokat a területeket, ahonnan eltávoztak Kanadába olyan személyek, akik ott úgy kértek menekültügyi státuszt, hogy erre semmi alapjuk nem volt. Volt már olyan, akit Budapesten, a
repülőtéren kaptak el, és bilincsben vitték haza. A múlt héten Katowicében, lengyel
testvérvárosunkban jártam, egy emlékmű felavatásán vettem részt, ott mesélte el a
varsói konzul, hogy mivel Malév már nincs, Varsóba küldik őket, onnan toloncolják
Magyarország területére, többeket már ott, a repülőtéren elfogják, sokan az Interpol
által keresett bűnözők. Kanadai ügyről tehát már nincs mit beszélni, a tanulságait
levontuk, a szükséges lépéseket megtettük, nem szabad nekünk senkitől sem megijednünk, ha igazunk van.
– Világsátor ügy. Amikor ez szóba került, hirtelen mindenki romológussá vált, nagyon értett hozzá, hogy a cigányokkal mit kell csinálni, hogy kell bánni, és jó példája
volt annak, hogy lehet éket verni az azonos gondolkodású emberek közé is. Tanulságos, hogy mennyire érzékenyen érinti az embereket a mélyszegénységben élők helyzetének kezelése. Olyanokat is hallottam, a világsátor azt jelenti, hogy a Népkertben
fogunk építeni a cigányoknak egy sátort, és ott fognak bulizni. Mindenféle hírek
keltek szárnyra, de a lényegét nagyon kevesen tudták, hogy egy 1,2 milliárd forintos
beruházásról lett volna szó, amely a felzárkózás folyamatában segítséget nyújthatott
volna Miskolc városának. Milyen polgármester az, akit egy 1,2 milliárdos beruházás
nem érdekel? Megvizsgáltuk, milyen lehetőséget teremthetne ez nekünk. Megvan-e
rá az összes anyagi garancia a kormány részéről, hogy fel tudjuk építeni, fenn tudjuk
tartani, hogy tudjuk ﬁzetni a körülbelül 200 alkalmazottat. Nem kaptunk meg minden garanciát, ezért bele sem fogtunk.
– Ide tartozik az is, hogy a szocialisták mikor vizsgálták meg, milyen következ-
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ményei vannak a beruházásaiknak? Nézzük meg a Science-múzeumot. Három éve
küzdünk vele, még mindig nincs kész, de mennyi pénzt emésztett fel eddig is, nem
beszélve arról, hogy évi fenntartási költsége 200 millió forint lesz. Nem tudom, hogy
a miskolciak mennyit fognak proﬁtálni belőle. Mokrai Mihály szocialista képviselő
büszkélkedik azzal, mennyi pénzt, milyen beruházásokat hoztak Miskolcra. De azon
soha nem gondolkodtak, hogy azokat fenn is kell tartani, és valamilyen formában
meg kell teremteni a lehetőségét, hogy hasznosan működjenek ezek a beruházások.
Csak meg kell nézni például a brazil követ, amire már sokkal több pénzt költött a város, mint
amennyibe a beruházás került. Azt hiszem, egy
városvezetésnek a racionalitást is ﬁgyelembe kell
venni, együtt az itt lakók véleményével. Ennyit a
világsátor ügyről, azzal a megjegyzéssel, hogy azokkal, akik valóban mélyszegénységben élnek, foglalkozni kell, mert ha nem tudjuk őket a munka útjára, a közösségi együttélés szabályaira megtanítani,
akkor nemhogy nekik, de a mi gyerekeinknek sem
lesz jövőjük.
– A fészekrakó ügy bizonyos fokig hasonlít a
büntetőfeljelentések problematikájához, azzal a
különbséggel, hogy itt a horizont sokkal közelebb
A polgármester...

…és közönsége (elöl, jobbról: Mikolai Vince, Szabó Sándor, dr. Nehéz
Károly, Seresné Horváth Zsuzsanna, Üszögh Lajos, Kovács Józsefné Budai
Mária, Molnár Péter)
Egyház és társadalom
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van, és nagyobb perspektívája van a megoldásnak is. Mi ez a kérdéskör? A Szondi-telep és néhány más nyomortelep felszámolása után az ott élő, alulszocializált személyek
nagy része a miskolci lakótelepeken talált lakáslehetőséget az akkori kiskapuk kihasználásával. Az Avasra és Diósgyőr különböző területeire telepítették be ezeket a szerencsétlen sorsú embereket. Ezek teljesen szétverték azokat a közösségeket, amelyek
addig nyugodt, városi közösségként éltek. Ennek a problémának a megoldása nagyon
hosszú folyamat, de azokat a lépéseket, amelyeket megtehettünk, megtettük, és látható a vég. Az első az volt, hogy legalább kontroll alatt tartjuk ezeket a beékelődött családokat (közösségeknek is lehet nevezni, mert néhol 8–10-en is laknak egy lakásban),
és a hatósági ellenőrzések meghozták az eredményt: a 250 lakásból körülbelül 50 már
újra üres. A húsz százalékuk tehát elköltözött, s bár van, ahová visszaszivárognak, de
őket is megpróbáljuk újra kiköltöztetni, és sok esetben sikerrel.
– A másik lehetőség, ami a végleges megoldást hozhatja, ezeknek a banki követeléseknek, melyeknek a többség egyetlen részletét sem ﬁzette ki, ahogy a víz-, fűtés- és
áramszámlákat sem, és a társasházi közös költségeket sem – ezzel gazdasági ellehetetlenülésbe viszik azokat a közösségeket, ahol élnek –, a jövő héten fogom aláírni azt a
szerződést azzal a bankkal, amelyik a legtöbb hitelt biztosította, azoknak a követeléseknek a megvásárlásáról, amelyek révén ez az adósságállomány átkerül hozzánk. Ezután majd elindul egy jogi folyamat, aminek az eredménye szintén nem tőlünk függ,
a bíróság elrendeli majd a végrehajtást, nekünk már lesz lehetőségünk a folyamat
gyorsítására, és odaﬁgyelünk majd rá, hogy ez minél hamarabb elintéződjön. De arra
is oda kell ﬁgyelnünk, hogy ezek az emberek hol jelennek majd meg utána, a város
mely területén? Erről többet most nem akarok beszélni, mert a „jogvédők” már itt
fognak feküdni a küszöbökön, és nem fogják megengedni, hogy XY 6 éve nem ﬁzető
polgárt kiemeljék abból a közösségből, amit már szétvert.
– Azt azért megkérdezném, hogy 2007-ben, amikor Káli Sándor egymás után kapta
a leveleket az Avasról, mit csinált? Ha kapta a leveleket és nem léptek, az nagy baj,
ha meg nem kapta meg, nem jutottak el hozzá, az nagy baj. Ezt is itt hagyták, hogy
akik utánuk jönnek, ezeket a romokat is takarítsák el. Ez a fészekrakó története, ami
elindította azt a gondolkodást is, hogy egyre jobban megerősítsük a közbiztonságot
a városban.
– Lehet tudni, hogy kik azok, akik ezeket az embereket beköltöztették ezekbe a lakásokba?
– Most már bírósági szakaszban van az ügy, ötszáz ügyben nyomoznak, ennyi feljelentés érkezett, és ezért a bíróságon nem is lehet megtartani a tárgyalást, ha jól
tudom az ITC-t bérelte ki a bíróság, ott volt a vádismertetés. Ennek van egy olyan
érdekessége, hogy minden vádlott ott kell legyen, és elég nehéz volt összetrombitálni
a versenyzőket.
– Ehhez a kérdéskörhöz tartozik Lyukóvölgy problémája is. Ez a hely rengeteg gondot
okoz nemcsak a városvezetésnek, hanem elsősorban a környéken lakóknak, hiszen ott
most már gyilkosság is történt. Mit lehet, lehet-e valamit ott kezdeni?
– Van a városban számos – kénytelen vagyok így nevezni – nyomortelep, azt hiszem,
fokozatosan ezek felszámolására kell törekednünk, de úgy, hogy azok sorsát, akik eze-
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ket a helyeket elhagyja, követnünk kell, mert még egy ilyen fészekrakó programba
nem mehetünk bele. Éppen ezért nagyon fontos, hogy azoknak az embereknek, akik
sajnos mélyszegénységben élnek, egy lehetséges utat megtaláljunk. Egy másik fontos
kérdés, hogy ezeken a telepeken, amelyek, tudjuk, a bűnözés gócpontjai, különválaszszuk a bűnözőket, illetve azokat, akik mélyszegénységben élnek, és nem folytatnak
bűnöző életmódot. Épp ezért dolgozunk együtt a belügyminiszter úrral azon, hogy
a közbiztonság erősebb legyen a városban. Lyukóvölgyben különösen megerősítették
a biztonságot, és javultak is a statisztikák, bárki, bármit mond. Nagyon sajnálatos,
hogy gyilkosságot követtek el ott, de 9 óra alatt meglett a gyilkos. A hatóságokkal
való együttműködés azt eredményezte, hogy a felderítési és megelőzési ráta is javulást
mutat. Nem szabad ezzel megelégedni, de ezt az utat kell folytatni.
– A Jobbik politizálásának sarkalatos pontja a cigánykérdés. Hogy a stílusuk milyen, egy
dolog, hogy okosan politizálnak-e, másik dolog, de van valamiben igazságuk?
– Abban igazságuk van, hogy vannak problémák, és amiket felvetnek, van igazság,
de abban, hogy mi a megoldás, nincs igazságuk, vagy nagyon ritkán van. De nagyon
ritkán hallunk megoldási javaslatokat tőlük, a közgyűlésben hónapról hónapra halljuk a nagy problémafelvetéseket, nagy szlogen-pufogtatásokat, de a megoldás valahogy mindig elmarad a végéről. Leginkább ezt hiányolom a Jobbik politizálásából,
mert ha nem vagyunk hatalomban, könnyű nagy szavakat használni, de az alternatívát is fel kell kínálni a megoldáshoz, hogy jövőképet adjanak azok számára, akik a
problémával foglalkoznak.
– A múlt héten találtam a Magyar Nemzetben egy számomra új kifejezést: heccújságíró.
Azokról van szó, akik botrányokról írnak, ezek igazságtartalma nem érdekli őket,
a cél ugyanis az emberek hergelése, és jól számítanak, a többség vevő írásaikra. A
Blikk írt az aszfalt-ügyről. Néhány hónapja Zsiga Marcell alpolgármestert vádolták,
nemrégiben polgármester urat azzal, hogy a saját utcájukat aszfaltoztatta. Bár már
nyilatkozott erről, kérem, most is beszéljen róla, mi az igazság?
– Gondolom, nem az az újságíró találta ki a dolgot, aki véletlenül az én utcámban
járkált, ami már csak a külterület felé vezet, ahol már csak hétvégi házak vannak.
Jellemzően ez is a szocialistáknak a göbbelsi taktikája, hogy minél nagyobb hazugságot mond valaki, annál valószínűbb, hogy elhiszik. Ebben a nemzeti szocialistáknak
volt gyakorlatuk, Göbbels is ilyen beszédeket tartott. 2010 nyarán megköttetett egy
szerződés, amikor még Káli Sándor volt a polgármester, ő írta alá, ami alapján, szerencsémre, az én házam előtt is aszfaltoztak. Utána állt meg a munka, és hangsúlyozom,
az én időm alatt egy méter aszfaltot nem raktak le a házam előtt. Mert most sem
arról beszélnek, hogy milyen adósságállományt hagytak itt, hanem mondvacsinált,
„kabátlopási” ügyekbe akarnak mindenkit keverni. Ebből az látszik, hogy az ilyenben
kimerül a foglalatosságuk, és olyan dolgokat akarnak hibaként beállítani, amik nem
igazak. Azt gondolom, erről nincs is miért többet beszélni, a tények nyilvánvalók.
Azok a szomszédok pedig, akik nem politikusok, csak ott élnek, s nézik az aszfaltot,
itt volt, nem volt itt, már ők sem tudják, mi az igazság.
Egyház és társadalom
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– Természetesen tettem feljelentést ebben az ügyben, a Blikk ellen pedig helyreigazítási pert indítottam, de teszek feljelentést Káli Sándor ellen, mert az megdöbbentő,
hogy aláírt egy szerződést, és három évre rá nem emlékszik, hogy az az ő felelőssége.

KIEMELT BERUHÁZÁSOK, MUNKAHELYTEREMTÉS
– Egyetlen kormány sem adott Miskolcnak kiemelt beruházást, mint pl. a Mercedes,
ami nemcsak a munkahelyteremtés, de a városimázs kapcsán is óriási jelentőségű lehetne. A munkanélküliség, az értelmiség hiánya hosszú távon meghatározhatja a város arcát és hírét. Mire lehet számítani ezen a téren?
– Ez nem egészen így van, hiszen a Bosch Miskolcra települt, de azt is tudnunk
kell, hogy dekonjunktúra van. Egy igazán nagy iparvállalat nem települt be az ország
egyik részébe sem, különösen olyan nem, amelyik gépiparral, nehéziparral foglalkozik, amire Miskolc városa predesztinált lenne. De nézzük meg azokat a munkalehetőségi mutatókat, amelyek Miskolcon az elmúlt években kialakultak. Most kétezerrel
kevesebben keresnek állást, mint két évvel ezelőtt. A szocialista időkben négyezerrel
nőtt a munkakeresők száma, most tízezerrel csökkent, és nem véletlenül, mert a
kormány odaﬁgyel Miskolcra. Megindította a közmunkaprogramot, és Miskolc az
egyetlen nagyváros, ahol elindult, például idekerül a 112-es ﬁókközpont, több mint
500 embernek ad munkát. Indul egy olyan projekt, ami az országban egyedülállóan
kétmilliárd értékű digitális eszköztelepítést és digitális fejlesztést hoz létre Miskolcon, olyan lehetőségeket, infrastruktúrát teremtve a városnak, amely nagyon kedvező
lehet pont azoknak, akik betelepednek a városba. Betelt az ipari parkunk. A kormány
és a város jóvoltából új ipari parkot kezdünk el építeni, ahová már vannak jelentkezők. Elindultak olyan folyamatok, amelyeknél saját kezünkbe vesszük a sorsunkat. A
bedeghvölgyi állattenyésztést említhetem, növénytermesztésben pedig a melegházak
építését, hogy akik munka nélkül maradtak, számukra munkalehetőségeket biztosítsunk. Ez a kétezer többletmunkahely, ami az elmúlt években teremtődött, csak
nőni fog, most kezdenek beérni azok a folyamatok, amelyeket elindítottunk. Nem
beszélve azokról a folyamatokról, amelyek a városban fogják tartani az értelmiséget
és a jól képzett szakembereket.
– Beszéljünk még a tapolcai beruházásról, és amelyek a miskolciakat érdeklik. A
tapolcai strand kialakítására nemhogy kormányígéret van, hanem több ízben személyesen tárgyaltam erről a miniszterelnökséget vezető államtitkárral, a tervek megvannak. Egy-két héten belül kiírjuk a közbeszerzési pályázatot, remélem, ősszel ki is lesz
választva a kivitelező. A strandnak legalább egy kisebb részét szeretném, ha már jövőre
ki lehetne nyitni.
– Van tehát számos olyan terület, amelyet a miskolciak igényelnek, és a kormány
melléáll ennek az igénynek, és kialakítja, segíti a megvalósulást. Olyan sok, költségvetésen felüli pénz, ami a nagyvárosokba áramlik, leginkább ezen a területen csapódik
le. A befektetőket meg nem a kormány irányítja, de ismét az új ipari parkot említem,
ha megnyílik, a lehetőségek megnőnek, hogy itt többen is megtelepedjenek.
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– Egy pályázat sorsáról is érdeklődöm. A római és görög katolikus egyház közös pályázatot akart benyújtani, de a városháza kérésére visszaléptek ettől, hogy ne legyenek konkurensei a városnak. Végül a város így sem nyert, és az egyház is elesett a lehetőségtől.
Mi ennek a története?
– Valóban volt egy ilyen, a katolikus egyház visszalépett, de aztán egy másik formában, az úgynevezett kis attrakcióban mégis beadták, és nem kell mondanom, családi
indíttatásból, de egyébként is minden egyházi ügyet támogatok, támogattam eddig is.
Az, hogy nem nyert a pályázat, megtörténik, erre nem volt ráhatásom, de kommentár
nélkül elmondanám, hogy a pályázati bírálat után az összes regionális fejlesztési ügynökségben személycserék történtek…
– Tudom, a város, és nem a Fidesz vezetője, mégis kérdem, mire lehet itt számítani
jövőre a választásokon? Hogy az országban milyen eredmények születnek majd, egy
dolog, a másik, hogy itt, Miskolcon talán nehezebb lesz a jobboldal helyzete. Megítélése szerint elég jól felkészült, „minőségi” ember dolgozik itt a pártban?
– Azért tűnik közelinek a választás, mert ilyen felfokozott hangulatot okozott a Ron
Werber-i kommunikáció a hihetetlenebbnél hihetetlenebb történetekkel, és pont ezt
a feszültséget akarják a társadalomban fenntartani. Mindannyiunknak meg kell nyugodni, egyelőre nincs semmiféle választási kampány. Most a munka ideje van, mindenki teszi a dolgát. Azt gondolom, ha azokat a folyamatokat, amiket elindítottunk,
végigvisszük, világos lesz mindenkinek, és össze tudja hasonlítani, mit csináltak azok,
mit tettünk mi. Most megváltozott a Fidesz politikai súlypontja, most nem a városi
elnökség, hanem a választókerületi vezetők kerültek a helyi pártpolitikai színtéren
azokba a funkciókba, amelyek a következő kampányokban vezető helyeken lesznek.
Az önkormányzati választásokig pedig még másfél év van. Most megnézzük, ki hogy
dolgozik, és aszerint lesz bárminemű kiválasztás, természetesen egyeztetve a választókerületi elnökökkel. Azért nem pezseg most a pártpolitikai élet, mert nem annak,
hanem a munkának van itt az ideje.
– Megjelentek a városban olyan óriásplakátok, amelyek hírül adják, hogy „lenyomtuk”
az adósságot. Az adósságterhektől való szabadulás, melyek tekintélyes részét a kormány átvállalta, milyen lehetőségeket biztosít a fejlesztésre, magyarul, milyen terve
van a városházának arra, hogy az így felszabadult összegeket felhasználja?
– Egy kicsit be kell lépnünk a közgazdaságtanba, hogy mindenki értse, miről van szó.
Ezeket a plakátokat egyébként fontos volt kihelyezni, mert nem mindenki hallott róla,
csak azok tudták, akik benne vannak a politikai életben, hogy a város a végletekig el
lett adósítva, ki lett véreztetve. Majdnem egy költségvetésnyi adóssággal rendelkeztünk.
Ez ugyanolyan, mint ha valaki megnézi a ﬁzetési szalagját, az összeget megszorozza
tizenkettővel, és annyi adóssága van. Tehát egy évnyi „ﬁzetéssel” volt sáros a város. Ezt
körülbelül négy év alatt halmozták fel. Most, hogy visszakerültünk arra a szintre, ahol
2006-ban álltunk, sőt valamivel jobbra is, az a jövőre nézve teremt védettséget számunkra. Az adósságállomány felhalmozása úgy történt, hogy az adósság-visszaﬁzetési
kötelezettségek az idei évvel kezdődtek volna el. Amikor elköltötték a felvett pénzt,
olyasmire tették, ami a pénzt viszi, tehát haszon nem lesz belőle. Ahogy már mondtam,
Egyház és társadalom

 ﱻ35 ﱾ

milyen a Science múzeum, ami 200 millió forintot fog elvinni évente, ha készen lesz.
Ugyanígy, látjuk, az utcai burkolatra, a brazil térkőre évente nagyon sok pénzt költünk.
Ezek a beruházások a büdzsét inkább rombolták, nemhogy erősítették volna. Olyan
beruházások, amelyek pénzt hoznak, mint most a második ipari park indítása, nem
nagyon voltak. Tehát hatékonyságnövelő beruházások nem nagyon voltak.
– Nagyobb gazdasági mozgásteret az adósság átvállalása olyan szempontból jelent,
hogy ne essünk bele a gödörbe, hogy ne kelljen évi 3,5–4,5 milliárd forintot kiﬁzetnünk 2035-ig. A kamatokkal növelve évente, az idei évtől kezdve ennyi pénzt kellett
volna kiﬁzetnünk. Ez akkora pénz, mint mondjuk a Semmelweis Kórház évi büdzséjének a fele. Az összes miskolci iskola fenntartásának a negyede. Az, hogy ezt nem kell
visszaﬁzetnünk, óriási könnyebbség.

OTTHONUNK MISKOLC
– Hogyan alakítja a lokálpatrióta tudatot a városban? Megítélése szerint miért hiányzik, egyáltalán hiányzik-e a városban egy elkötelezett, jobboldali, keresztény értelmiségi réteg, akikre támaszkodni lehet? Hogyan lehetne ezeket az embereket egy kicsit
megmozgatni?
– Így! Ez a legjobb módszer. A civil szervezetek végre elkezdtek dolgozni Miskolcon.
Nagyon örülök, hogy az elmúlt két hónapban ez már a harmadik KÉSZ-rendezvény,
amelyiken részt veszek. Több helyen elindult ilyen motor a városban, fellendült a kulturális élet. Telt ház van a színházban, előadás után megtelnek a vendéglők, beszélgetnek egymással az emberek. Mi kell ennél több egy lokálpatrióta tudat kialakításához?
Olyan közösségi tereket kell teremteni, ezeket segíteni, támogatni, ahová szívesen
megy el minél több miskolci, beszélgetnek a saját ügyeikről. Rögtön nem kívánkoznak el a városból. Nagyon fontos, hogy elindítottunk egy olyan programot, ami itt
tartja a ﬁatalokat. Anélkül hosszú távon lokálpatriotizmusról nem lehet beszélni. Ma,
ha megkérdezünk egy ﬁatalt, azt mondja, majd ha befejezem az iskolát, elmegyek ide,
oda, amoda. Most elindítottuk az egyetemmel az Otthonunk Miskolc programot,
amely keretében minden félévben 26 egyetemistát gyakornoki programban indítunk
el a város cégeinél, intézményeinél, és ahogy befejezték a programot, és megállták a
helyüket, álláslehetőséget is kínálunk nekik. Nem véletlen, hogy azon gondolkodunk,
a fészekrakó lakásoknak a kiürítése után, ezekből nagyon sokat a ﬁataloknak fogunk
felajánlani, olyanoknak, akik itt szeretnének Miskolcon maradni, de nincs lakásuk.
Ezáltal a lakóközösségek is jól járnak, megnyugszanak. Ez is erősítheti a lokálpatriotizmust. De a kulturális, turisztikai fejlesztéseink is mind ebben az irányban hatnak.
Ha már most készen lenne a tapolcai strand, a lakosok fel tudnák idézni azokat az
élményeket, emlékeket, amelyeket ott annakidején megéltek. Sok ilyen hely szűnt
meg a városban, amelyek ezt a kohéziót tudnák erősíteni.
– Végül egy leltár készítésére kérem. A polgármestersége óta eltelt időben mi épült, változott, alakult Miskolcon, mi az, amire a kései utódok elmondhatják: ezek a Krizaérában születtek, és várhatóan mi fog történni a hátralévő időben?
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– Leltárt akkor szokott készíteni az ember, amikor átad valamit, de időközi leltárokra is kötelezik időnként az embereket a munkahelyeken. A legfontosabbnak azt
tartottam, hogy a város gazdaságát rendbe tegyük. Szűnjenek meg azok a hétköznapi problémák, amelyek a város működésében fennálltak, a cégek stabilan tudjanak
működni. Ez olyan háttérmunka, ami kifelé nem látszik, de ha ezt nem végezzük el,
nincs fundamentum, amire építhetünk.
– A következő az volt, hogy stratégiai tervet készítettünk Miskolc város fejlesztésére. Meghatároztuk, hol vagyunk, hova akarunk eljutni, mi a múltunk, mik az
értékeink, amikre támaszkodni tudunk. Miskolc egy nehézipari város volt, aminek
az értékeit tovább kell vinnünk, tehát azokat az iparágakat kell támogatnunk, amelyek erre a múltra építenek, világos, hogy a technikai fejlettség nagyobb színvonalán. Ezért kezdtünk el ipari parkot létesíteni, ezért kezdtük el a közlekedésfejlesztési
koncepciót, ami sokkal nagyobb levegőt ad a városnak. Ezért kezdtünk el dolgozni
azokon a közbiztonsági kérdéseken, amelyek élhetővé teszik a várost, hogy ne féljenek az emberek délután 5-kor, 6-kor kimenni az utcára, tudjuk bátran elengedni a
gyermekeinket a városba.
– Ezért kezdtük el azokat a fejlesztéseket, hogy egy élhető várost tudjunk bemutatni. Ide tartoznak a fürdőfejlesztések. A selyemréti strand, ha kisebb buktatókkal is, de
megvalósul, az idén, június végén, július elején átadjuk. A tapolcai strand is épül. Számos olyan beruházást raktunk egyenesbe, ami korábban girbegurbán ment, a Zöld
nyíl is úgy siklott, mint a vízisikló, most, ha igaz, már egyenesen megy, megtaláltuk
ott is azt a 400 milliót, amit csak ebben a projektben lehetett elkölteni, és amit ők
nem akartak elkölteni. Most a főutcát újítjuk meg belőle. Elindultunk a lakótelepek
felé is. Ott is olyan programokat szervezünk, amelyek élhetővé teszik a lakótelepeket.
Azt hiszem, nagyon sok minden felsorolható, de én a legfontosabbnak azt tartom,
hogy mindenki, aki munkát keres, tudjon munkahelyhez jutni. Ebben már néhány
lépést megtettünk, s ami még fontosabb, hogy senkinek ne jusson eszébe, hogy Miskolcról el kell menni. Ezt szeretnénk elérni. Ez a legfontosabb célunk.
(A református egyházkerületi székház nagytermében
április 16-án tartott pódiumbeszélgetés szerkesztett változata)
Gróf Lajos

Egyház és társadalom

 ﱻ37 ﱾ

A szenzibilitás új mezőin
ÖKOGYÜLEKEZETI KONFERENCIÁN TÖRTÉNT
A hívő ember érzékenynek születik, vagy fokozatosan azzá kell válnia. A kinyilatkoztatás maga az érzékszervi hajnalhasadás, nyitás a világ azon részére, amire ez eddig
tompultan tekintettünk. Elizeus így imádkozott a szolgájáért, aki megszeppent az
ellenséges seregek láttán: „Uram, nyisd meg a szemét, hadd lásson!” (II Kir 6: 17) Ami
ezután történt, nyelvi megjelenítésünk szempontjából rázós. Nem földi haderők, hanem mennyei seregek álltak őrt körbe a hegyek koronáján. Így néz ki a többlet, vagy
mondjuk inkább úgy, ez a teljes képlet. Nem ismeretlen az élet egyenlete, csak nem
mindenki oldja meg helyesen. A behelyettesítésnél hiányzik az ismeretlen területek,
személyek, mennyiségek iránti érzékenység. Azért, hogy vakságunk ne állandósuljon,
ne legyen örökös restanciánk világunk különböző dimenziói felé, 2012-ben elindult az
Ökogyülekezeti program. A MRE (Magyarországi Református Egyház) aktív teremtésvédelmi felhívásával, a mostohán, mellőzöttként kezelt élővilág sebeire és annak
gyógyítására kívánja felhívni a gyülekezetek ﬁgyelmét. Az érzékenység ez irányú fejlesztésének, a hazai és nemzetközi gyakorlatok megismerésének, a kapcsolatépítésnek
kiváló fóruma a már másodszor megrendezett ökogyülekezeti konferencia. A Mesterséges életünk címen létrehívott ökogyülekezeti napra 2013. április 27-én, szombaton
került sor Budapesten a Zsinati Székházban.
A nyitó áhítatot Kocsis Áron hajdúnánási beosztott lelkipásztor tartotta. Szolgálatát a konferencia vezérigéjére építette: „Hol voltál, amikor a földnek alapot vetettem?
Mondd el, ha tudsz valami okosat” (Jób 38:4). Isten rámutat az alapok helyes szemlélésére. Rávezeti Jóbot, hogy a kozmikus és transzcendens világ összefüggései hálózzák
be az életét. A Mindenség pontosan szerkesztett óraművébe beilleszkedve találhatjuk
meg Isten szerinti helyünket és méltóságunkat. A környezetünk rehabilitálása csak
Krisztusban, mint szegeletkőnek felismerésében lehetséges – fejtette ki szolgálatában
a lelkipásztor.
Az előadások sorát dr. Victor András professzor kezdte, aki magának a konferencia
témájának is az ötletgazdája volt. Természetes könnyedséggel adott széles áttekintést
a mű-anyag és műanyag kapcsolatáról. Az ember által mesterségesen előállított matériák egyike a műanyag, de problematikussága túlnő társain. Drámai jelképe ennek
az a szemétsziget, ami a Csendes-óceánon úszik, és kb. 15 magyarországnyi méretű. A
vízen lebegő szemét eltüntetése esélytelen a jelen viszonyai között. Az albatroszokat
annyira megzavarta ez a hatalmas mennyiség, hogy ﬁókáikat is etetik vele, ami a biztos halált jelenti a számukra.
Érdekesség, hogy A kis herceg című regény legújabb feldolgozásában, amit a
Minimax mesecsatorna készít, külön bolygója van a feltalálóknak. Minden pillanatban különleges eszközök tucatjai készülnek el, de nagy részük használhatatlan. A se-
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lejt a tengerben végzi. A rengeteg hulladék beborítja a vízfelszínt egészen a látóhatárig.
Egy-egy hulladékhullám érkezése katasztrofális következményekkel jár, mert letarol
mindent, ami az útjába kerül. Ökológia tanmese kishercegesen.
Victor András előadásában arra próbálta a hallgatóságot rávezetni, hogy különbséget kell tudni tenni a műanyagból készült termékek között. Van olyan, ami több
generációt is kiszolgál, mint pl. a LEGO, de az öt-tíz perces élettartam sem kirívó
eset, ha egy PET palackos üdítő elfogyasztására gondolunk. Az élet különböző területein, az ételektől kezdve az építkezésen keresztül a zenéig láthattuk, mennyire
trendi, hogy az ember által kreált anyagok váltják ki a természetest. Az előadásból a
hallgatóság leszűrhette, attól, hogy valami mű, még nem biztos, hogy bűnös, környezetpusztító dologról van szó. Az előadó zárásként elmondta: „Természetes dolog,
hogy mesterséges anyagokat kreálunk, a mesterkedésünk azonban nem nélkülözheti az
előrelátást és bölcsességet.”
Karsay Eszter lelkipásztor, az ökogyülekezeti tanács tagja, előadásában a Biblia alapján kereste a választ arra, hogy mi természetes és mi természetellenes. Rengeteg kérdéssel és kétséggel bombázta a konferencia résztvevőit, miközben a Szentírásból nagy
ívű panorámát rajzolt fel a témát illetően. A jelenlévők ebből érzékelhették az előadás
tárgyának súlyát és a megnyugtató válasz kétségességét. Azt is bemutatta, hogy a természetes és természetellenes felfogás mennyit változott az Ó- és Újszövetség kora között. Az utolsó vacsorát megidézve, különleges pozícióba állította a kenyeret és a bort.
Jézus két, ember által átalakított anyagban ábrázolja ki megváltó áldozatát. Az előadás
végén a természetes és természetellenes fogalma mellé segítségül hívott harmadik, a
természetfeletti szolgál megoldással és feloldással. „Megváltásra szorul az ember, hogy jó
legyen, hogy újra természetes legyen. A szeretet az, ami képes az emberbe beoltani az isteni
természetet. Az ember a Szentlélek „szélenergiája” által alakulhat át. Jézus a természetfelettivel gyógyított. Ezt kaptuk meg Pünkösdkor, hogy a Lélek minket is munkába fogjon,
és Isten ábrázatát hordozzuk a világban.”
A konferencia skót vendégelőadója, Alan Werritty, a Dundee Egyetemről jött, és
arra a kérdésre kereste a választ, hogy mekkora a teherbíró képessége a Földünknek.
Milyen jövővel számolhat az emberiség, ha már ma is bolygónk kapacitását meghaladó kizsákmányolást folytatunk? Az általa felvázolt előrejelzések szerint 2050-re három
Földre lenne szükség, hogy a fejlődés jelenlegi üteméhez a nyersanyagot elő tudjuk
teremteni. Három kockázati tényezőt emelt ki a sok közül. I. üvegházhatás; II. természeti katasztrófák; III. a fajok sokféleségének érzékelhető vesztesége. A negatív változásokra válaszul, ellenpontozásként szintén három területet jelölt meg, ahol gyülekezeti
szinten feladatunk van. I. a lelki élet; II. a hétköznapi élet; III. globális szemlélet.
Jó példaként két gyülekezetet mutatott be Skóciában, hogy kis közösségek komoly
eredményt és hatást képesek elérni. A Westray-i gyülekezet a megújuló energiaforrások felhasználásával évi szinten a sziget 600 lakójának 200 ezer font hasznot hoz. A
Szt. Andrew gyülekezet pedig modern fűtéstechnikai berendezéseket alkalmazva évi 8
tonnával csökkentette a közösség karbonlábnyomát (a közösség teljes – direkt és indirekt
– üvegházhatású gáz kibocsátását – szerk). Előadásának bevezetőjében elkezdett gondoEgyház és társadalom
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latot a zárszavában fejezte be: „Szivárvány alatt élünk, Isten ígéreteivel megtámogatva.
Bár eddig nem voltunk hűségesek ehhez az ajándékhoz, mégis arra biztatok mindenkit,
hogy a jövő iránti aggodalmainkat helyezzük bátran Isten kezébe.”
Az előadások után egy fotókiállítás megtekintése következett. Ősszel írta ki az
Őkogyülekezeti Tanács a „Nézzétek az ég madarait” c. pályázatot, és a beérkezett legjobb munkákat most közszemlére bocsátották. A pályázatról és az értékelés szempontjairól ifj. Gyimóthy Géza szólt, majd Szűcs Boglárka és Kodácsy Tamás adták át a
jutalmakat az erdőkertesi, a telkibányai és a budai gyülekezetek képviselőinek.
Délután szekcióbeszélgetésekre került sor, ahol kötetlenebb formában tovább lehetett boncolgatni a skót és magyar jó gyakorlatokat, valamint betekintést nyerhettek
az érdeklődők a háztartásunk kémiájába. Az éves ökogyülekezeti program egy országos ökoteológiai vetélkedővel folytatódik, majd a nyári Csillagpont Református
Ifjúsági Találkozón is meghatározó tényezőként jelenik meg a zöldgondolat.
Szalay László Pál
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Pappné Orosz Klára

A család munkatársa az iskola
A MISKOLCI GÖRÖG KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA
CÉLRENDSZERE SZERINT
Amikor a szülők gyermekeiket megajándékozzák az
élettel, a nevelés súlyos kötelezettségét vállalják magukra. Ők gyermekeik első és legfőbb tanítói, nevelői.
Kötelességük olyan családi légkört teremteni, amelyet
az Isten iránti szeretet és jóakarat jellemez. A család a
minden társadalomban szükséges szociális erények első
iskolája, ahol a gyerekek már kicsi korukban megismerik Istent, megtanulják Őt dicsérni, és a körülöttük levőket szeretni. A család a legmegfelelőbb hely az emberi
együttélés szabályainak elsajátítására. A család azonban
nem képes egyedül véghezvinni nevelői küldetését,
hiszen a gyermekek 3 éves kora után az édesanyáknak
ismét munkába kell állnia, tehát a gyermekek napjuk
nagy részét az óvodában, később az iskolában töltik. A
szülők küldetésének teljesítésében nagyon fontos segítőtárs lehet az iskola, különösen az egyházi iskola.
Pappné Orosz Klára
Hallható olyan vélemény, hogy az egyházi iskola felekezeti célok eszközévé tesz egy pusztán emberi intézményt. Ez a vád megfeledkezik arról,
hogy minden oktató-nevelő tevékenységnek abszolút kötelessége, hogy egyértelmű és teljes embert ﬁgyelembe vevő irányt kell mutatnia. Az elkötelezettség nélküli nevelő éppen
azt nem adja a növendékének, amire a legnagyobb szüksége van: önmaga vállalását, a szilárd jellem példáját. A vallásos dimenzió egyértelmű ajánlatot tesz, nem rejtőzködik kétértelműségek, ködösítések és könnyű népszerűségek mögé. Ezek a magatartások ugyanis
cinikussá, gátlástalan bírálóvá nevelnek, mintha az életet úgy is becsülettel le lehetne élni,
hogy semmiért és senkiért nem vállalok felelősséget, beleértve a saját tetteimet is.
A Római Nevelési Kongregáció „Katolikus Iskola” című dokumentumában így fogalmaz: „Az iskola vallásos jellege egyértelművé teszi azokat az erkölcsi értékeket, amelyeket célul tűz ki minden résztvevője elé: nevelők és neveltek egyazon mérce szerint, ugyanazon értékrend mindkettő számára irányt és világos keretet szab cselekvésüknek.” 
Ne feledjük, hogy az iskola azért tanít, hogy neveljen, vagyis hogy belülről alakítsa az
embert, s megszabadítsa őt azoktól a körülményektől, amelyek meggátolhatnák abban,
1
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hogy egészen emberként éljen. Az iskola tehát nem csupán az ismeretek közlésével,
hanem az egész személyiség formálásával foglalkozik. Amikor iskoláról beszélünk, hajlamosak vagyunk személytelenné tenni az intézményt. Mintha ott nem is hús-vér emberek lennének a nevelők, hanem olyanok, mint akik függetlenítették magukat az élet
minden vonatkozásától. Valami semleges tanítógépeket képzel el az, aki a tanárokat,
nevelőket, segítő alkalmazottakat mindentől függetlennek – értem ezen: vallás, világnézet, vonzódások, egyéni értékítélet, személyes vonatkozások, kötődések, előítéletek –
akarja látni. Ismét az előbb említett dokumentumból idézek: „Az iskolának mint nevelő
intézménynek kifejezetten feladata, hogy feltárja a műveltség erkölcsi és vallási dimenzióit,
épp azért, hogy megmozgassa az egyén lelki működését, és segítse őt abban, hogy az erkölcsi
szabadsághoz eljusson. Ez ráépül a pszichológiai értelemben vett szabadságra, de tökéletesíti
is azt. Ám az erkölcsi szabadság csak az abszolút értékkel kapcsolatban lehetséges: ezektől
függ az ember életének értelme és értéke. Ezt azért is hangsúlyozzuk, mert a nevelés területén is megmutatkozik az a törekvés, hogy értékmérőként a korszerűséget fogadjuk el. Ezzel
azonban együtt jár annak kockázata, hogy míg átmeneti és felszínes divatoknak igyekszünk
megfelelni, elveszítjük szemünk elől a mai világ mélyebb igényeit.” 
A keresztény nevelés alapja nem más, mint Jézus Krisztus: ő nyilatkoztatja ki emberi létezésünk legmélyebb értelmét. Sőt, átalakítja az emberi életet, „mert képessé teszi
az embert arra, hogy isteni módon éljen, vagyis gondolkodását, akaratát és cselekvéseit az
evangéliumhoz igazítsa, s a boldogságokat tegye élete normájává. Az iskola épp azzal válik
kereszténnyé, hogy – bár más-más fokon – az iskolai közösség minden tagja osztozik a keresztény világlátásban, s ezt ki is jelentik. Így ebben az iskolában az evangéliumi elvek válnak
nevelési eszménnyé, belső ösztönzővé és egyúttal végső céllá.” Az egyházi iskola – épp úgy,
mint a többi – arra hivatott, hogy módszeresen átadja a műveltséget, s ezáltal a személyiség kialakulásán munkálkodjék. Ennek elérésére azon kell fáradozni, hogy kialakítsa
az emberben azokat az erényeket, amelyek sajátos jelleget adnak neki, és képessé teszik
arra, hogy Krisztusban új életet éljen. A teljes emberi kibontakozáshoz tehát segíteni
kell a ﬁatalokat, hogy találkozhassanak a hitben Krisztussal. A különböző tantárgyakat
pedig úgy kell tanítani, elrendezni, hogy a diákok személyiségét fejlesszék, s tevékeny
tagként beilleszkedjenek az emberi közösségbe. Tehát nem puszta ismeretközlésről van
szó, hanem azoknak az értékeknek a bemutatásáról, amelyek vonzóvá, követhetővé teszik a teljes igazság megismerését. Ennek a célnak elérésére elengedhetetlenül szükség
van olyan nevelőkre, akik maguk is elkötelezetten és egyértelműen Krisztusnak, a teljes
igazságnak a vonzásában élnek. „Az egyházi iskola sajátos céljának megvalósítása nem anynyira a kiválasztott tananyagtól, programoktól függ, hanem főként az iskolában munkálkodó
személyektől. A személyes példa, értékítélet és minden megnyilvánulás a nevelők részéről azt
jelenti, hogy az ismeretanyag a hit üzenetének átadásává lesz.” 
Nyolcvanöt éve jelent meg Imre Sándor szegedi évei alatt írt összegző-rendszerező
pedagógiai alapműve, a Neveléstan (1928). Ma is hasznos olvasmány a két világháború
2
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közötti magyar pedagógia egyik legnagyobb alakjának a műve. Az iskolai nevelést
három ágra osztja: az egészséges életre való nevelés (testnevelés); az önállóságra való
nevelés (értelmi nevelés); a nemes érzületre való nevelés (erkölcsi nevelés).
„Az iskola szelleme nyilatkozik abban, mennyire hatja át az erkölcsi nevelés gondolata az
iskolai munka mindenik részét, a test és az értelem nevelését is. Az erkölcsi nevelés: az érzületnek, a tevékenység nemes irányának megalapozása, rendszeres fejlesztése és állandósítása;
ezzel segíti elő a személyiség teljes kifejlődését, vagyis a tudatosság és nemesség egybeforrását.”4
A keresztény nevelésnek arra kell segítenie a ﬁatalokat, hogy megérjenek a szabadság felelős használatára, érzékük legyen a természetfeletti igazságok és az igazi értékek
iránt, megismerjék önmagukat és az őket körülvevő világot, felülemelkedjenek a középszerűségen, ne fáradjanak bele a folytonos önképzésbe és önnevelésbe.

AZ ISKOLA NEVELŐOKTATÓ MUNKÁJÁNAK PEDAGÓGIAI
ALAPELVEI, CÉLJAI, FELADATAI
Mint már említettem, az egyház tanítása szerint a keresztény nevelés példaképe és
alapja maga Krisztus. Minden tanítónak, nevelőnek a magatartását, gondolatvilágát
Jézus evangéliumi szellemiségének kell áthatnia.
Ahogy a növendékfácskát óvjuk a viharoktól, ugyanúgy kell óvni a gyerekeket a
romboló tapasztalatoktól. Oda kell tehát ﬁgyelnünk, mit olvas, milyen ﬁlmet néz
meg, kikkel barátkozik. Kellenek ésszerű korlátok (tízparancsolat, házirend, napirend), amelyek gátolják, de egyben védik is őt. Biztonságos, szerető légkörben kell
felnőnie, nem szabad lerombolni benne a jóba és szépbe vetett bizalmát, játékos kedvét, azt a képességét, hogy tud csodálkozni.
Az iskola kiemelt feladata olyan kiegyensúlyozott ﬁatalok nevelése, akik testileglelkileg egészségesek, képesek a tanulásra, elfogadják a társadalmi érintkezés normáit,
megtanulják az elfogadott viselkedés szabályaihoz való alkalmazkodást, toleránsak,
probléma-érzékenyek, családszeretők és -tisztelők, szeretik hazájukat, közvetlen környezetüket, iskolájukat.
Az iskolai nevelés lényegét tekintve értékközvetítés, értékalkotás, közösségre orientált tevékenység. Nevelésünk a keresztény értékrend elfogadását, a keresztény életforma kialakítását segíti elő.
A legfontosabb közvetítendő nevelési részértékek: a szellemi és ﬁzikai munka megbecsülése; erkölcsös, kulturált magatartás; segítőkészség: tanítványainkban erősíteni
kell azt a tudatot, hogy aki teheti, segítse a gyengét, beteget, szegényt; természeti
és kulturális értékekre irányuló, értékóvó magatartás; fegyelmezettség; magabiztosság; ismeretszerző, intellektuális tevékenység; egészséges életmód magatartásformái
(mozgás- és higiéniai szabályok betartására való törekvés); kötelességtudat; a hazához,
nemzethez való kötődés; megbízhatóság, őszinteség, becsületesség; humanizmus, szeretet, harmónia; felelősség önmagunkért és másokért; nagyon fontos a hitre, reményre, szeretetre nevelés; a helyes önértékelés, amely se nem túlozza, se le nem becsüli
4
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értékeit; az értékek felismerése, megbecsülése és a kiállás mellettük; józan, megfontolt
ítélőképesség; a mások felé való nyitottság, befogadóképesség; a saját akaratunkról
való lemondás mások érdekében; a szelídség, az alázat, a türelem, az alaposság, a mértékletesség; a bűnbánat (amely mentes kell, hogy legyen a kóros önmarcangolástól); a
szeretetteljes megbocsátás; a belső csendre, elmélyülésre való igény; hűség Istenhez és
embertársainkhoz; felelősség magunk, mások és a teremtett világ iránt.
Ezt fejezi ki a szeretetparancs hármas egysége: szeretni Istent, szeretni embertársaimat,
mint saját magam. Akiben ezek a tulajdonságok megerősödnek, az fogékony lesz az
igazra, a jóra és a szépre.
Mit tesz az iskola ezen értékek megvalósítása érdekében?
– A diákokat rászoktatjuk a rendezett, fegyelmezett életre, illetve arra, hogy tetteiknek következményei vannak.
– Határozott követelményeket támasztunk a gyerekekkel szemben, amiket megismertetünk velük, így tudják, mit várnak el tőlük.
– A gyermekeknek el kell sajátítaniuk az alkotó és kritikus gondolkodást, a döntéshozatal képességét, gyakorolniuk kell az alapvető kommunikációs formákat, meg kell
tanulniuk levezetni érzelmi feszültségeiket, kezelni a stresszhelyzeteiket, el kell igazodniuk kapcsolatrendszereikben, ki kell alakítaniuk magabiztos fellépésüket, önbizalmukat, hogy ellent tudjanak állni, nemet tudjanak mondani a negatív befolyásolásnak.
– Megértetjük velük a szerhasználat (dohányzás, alkohol, drogok) következményeit
és ennek kapcsán felelősségtudatra, kiegyensúlyozott életvezetésre neveljük őket.
– A hagyományok ápolása és megőrzése mellett az iskolának teret kell hagynia az
ésszerű, új kezdeményezéseknek, amelyek a gyerekek személyiségfejlődését elősegítik.
– A gyermekeket felkészítjük a kulturált életvitelre, az önállóságra, a reális pályaválasztásra, emellett fontos az alkalmazkodásra nevelés.
– Az iskola alakítja, fejleszti a tanulók munkaképességét (rend, felelősség az iskoláért,
családért, lakóhelyükért, a hazáért). Pozitív gondolkodásmódot sajátíttat el, fejleszti a
demokratikus szemléletre való érzékenységet, becsületességre, megbízhatóságra nevel.
– Ki kell alakítania az önművelődéshez, a munkavégzéshez, a testi és lelki fejlődéshez szükséges képességeket és készségeket.
– Törekedni kell arra, hogy gyermekeinkben alakuljon ki a szép iránti igény.
– Fejleszteni kell a gyerekek környezettel szembeni érzékenységét, a pozitív magatartás és értékrend kialakítását.
– Országos szinten hiányosságok mutatkoznak a gyermekek edzettségében, állóképességében, betegségekkel szembeni ellenálló-képességében. Ezen tud változtatni az
iskola a mindennapos testedzéssel, a különféle sportolási lehetőségek felkínálásával.
– A diákönkormányzatban vállalt felelősség, a hetes és ügyeletesi feladatok elvégzése
révén erősödik a gyerekek önállósága, készsége és képessége a felelősségvállalásra.
– Nagyon sokat tesz az iskola a művészeti nevelés terén, nem csak a tanórákon,
hanem egyéb lehetőségek nyújtásával: nevelési, művelődési centrum, a könyvtári órák
megtartásával, olvasóvá neveléssel, vers-, mese- és prózamondó versenyekkel, kiállítások szervezésével, hangverseny, színház és múzeumok látogatásával.
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– Az iskola meg tudja erősíteni tanulóiban a lokálpatriotizmust. Megismertetjük a
gyerekekkel nemzeti kultúránk és történelmünk eseményeit, hagyományait, s mindezek megbecsülése révén tápláljuk a bennük a haza, a szülőföld iránti szeretetet.

HOGYAN TUD SEGÍTENI AZ ISKOLA A SZEMÉLYISÉG
FEJLESZTÉSBEN?
A katolikus iskola felvállalja a növendék személyiségének keresztény szellemű formálását: a nevelés célja, hogy tanulóinknak segítsünk felismerni Istentől kapott saját hivatásukat, értékeiket. Segítsük őket megtalálni életcéljukat, hogy boldog és kiegyensúlyozott emberek lehessenek. A keresztény nevelők által közvetített „személyiségideál” maga
Jézus Krisztus. A nevelés során az ő személyét állítjuk diákjaink elé legfőbb példaként.
Célunk:
– A megﬁgyelőképesség és tartós ﬁgyelem fejlesztése.
– Az önálló ismeretszerzés képességének kialakítása, képesség következtetések levonására, ítéletalkotásra.
– A tanulók tartós emlékezetének fejlesztése, a bevésés módja, időtartama, rendszeressége.
– Tudjanak eligazodni a mai társadalomban, tudjanak választani az eléjük táruló
alternatívák közül, legyenek képesek önálló véleményalkotásra.
– Képzelőerő, fantázia fejlesztése.
– A logikus gondolkodás fejlesztése: megértés szintje, lényegmegragadás, összefüggések felismerése, rendszerezés, kreatív tendenciák: eredetiség, ötletgazdagság.
– Alakuljon ki a tanulókban a vitakészség, legyenek meggyőzőek, meggyőzhetőek.
– Kommunikációs képességeik fejlesztése: szókincsük, kifejezésmódjuk, jellemző
stílusuk, tipikus nonverbális megnyilvánulásaik, kapcsolatteremtésük, a kapcsolatfenntartás és kapcsolat-megszakítás jellemzőinek, a beleélés módjának fejlesztése.
– Pszichomotoros képességeik fejlesztése: ﬁgyelünk arra, hogy cselekvéseikben menynyire gyorsak, milyen ügyesek, milyen erőbefektetéssel dolgoznak, munkájukban menynyire kitartóak, milyen tevékenységformákat végeznek szívesen, mit sportolnak, menynyire rendszeresen, mióta, milyen eredménnyel, s motiváljuk őket a további fejlődésre.
A jellemfejlesztés terén céljaink:
– Akarati tulajdonságaik fejlesztése (céltudatosság, határozottság, akaraterő, kitartás, önállóság, következetesség, önuralom).
– A helyes önértékelés, önkritika fejlesztése (milyen az önmagukhoz való viszonyuk,
milyen az énképük, milyen az igényszintjük), és ez hogyan viszonyul a teljesítmény
szintjükhöz? Ahhoz, hogy felismerjék, hogy a tulajdonságaik fejleszthetőek, szükség
van arra, hogy ismerjék saját hibáikat és erényeiket.
– Alkalmazkodóképességük fejlesztése: milyen a felnőttekhez, a kortársakhoz, a kisebbekhez való viszonyuk, milyen a baráti körük, milyen csoportpozícióik vannak, mennyire tudnak együttműködni, csoportkapcsolataikban mennyire kezdeményezők, milyen
mértékben vállalnak szervezési feladatokat, és milyen hatékonysággal teljesítik azokat?
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– A pedagógusoknak el kell érniük: hogy a gyerekek törekedjenek a konﬂiktusok
feloldására; hogy nyitottak, pozitív beállítottságúak legyenek.
Milyen módszerekkel tudja végezni az iskola a személyiségfejlesztést?
– Személyes fejlődést segítő beszélgetésekkel.
– Ön- és társismereti tréningekkel, (önjellemzés, önértékelés, szituációs játékok).
– Élménybeszámolókkal.
A személyiség sikeres fejlődéséhez, a jó teljesítményhez természetesen minden gyereknek szüksége van arra, hogy érezze: nevelői megértik, együttérzőek, segítőkészek.

A KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS FELADATOK
Az óvodai csoport után az osztályközösség, és tágabb értelemben az iskola közösségének tagjává válik a gyermek.
Az osztályközösség minden tulajdonsága az iskola hatására alakul ki. Értékrendjük,
elvárásaik, kommunikációjuk erősen magán viseli az iskola (osztályfőnök, tanárok,
hitoktatók, légkör, hagyományok, konﬂiktus) bélyegét.
Fontos tehát, hogy az iskola olyan értékrendet, normákat, erkölcsöt, tudást hordozzon, amely elfogadásra méltó.
Célok, feladatok:
– Az emberi kapcsolatok kialakításának, ápolásának fejlesztése, segítése. Társas kapcsolatok kialakításának segítése az osztályban, iskolában. Fel kell ismertetni a gyermekekkel, hogy az ember társaslény, hiszen társkapcsolatok hiányában a személyiségfejlődésük zavart szenved. Meg kell ismertetni velük a közösségek szerepét, a társas
viselkedés szabályszerűségeit.
– Lényeges a kölcsönös egymásra ﬁgyelés fontosságának hangsúlyozása, megértése,
technikájának elsajátíttatása, az egyéni és közösségi érdekek összehangolása. Erősíteni
kell a csoporthoz tartozás érzését és felelősségét.
– Tiszteljék társaikat, törődjenek egymással: segíteni kell a másság elfogadását, a
beteg, sérült és fogyatékos embertársak iránti elfogadó és segítőkész magatartást.
– Az osztályban kialakuló konﬂiktushelyzetek megoldása, érdekek ütköztetésének
módjai, konﬂiktuskezelési technikák kialakítása, fejlesztése segítenek abban, hogy később felnőttként is megbirkózzanak ezekkel a helyzetekkel.
– Megfelelő kommunikációs és együttműködési készséget és képességet kell elsajátíttatni velük (önálló ismeretszerzés, véleményformálás, vélemények, érvek kifejtése,
értelmezése, megvédése, kifejezésre juttatásának technikája).
További célok:
– A család szerepének tudatosítása, a szülők iránti hálaérzet kialakítása, tudatosítása, családi életre nevelés.
– A kortárscsoportok befolyásoló szerepének tisztázása, hangsúlyozása. (Ne kövessék azok példáját, akiknek mások az értékeik, s ezért helytelen dolgokat cselekszenek!)
– A demokrácia gyakorlásához szükséges képességek fejlesztése, a demokrácia értékként való elfogadása. Az iskolában megtanulják a közös, felelősségteljes döntésho-
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zatalt, a demokrácia gyakorlásához szükséges képességeik fejlődnek, itt tudatosulnak
bennük a jogok és kötelességek.
– Az emberek személyiségi jogainak tisztelete.
– Ki kell bennük alakítani az emberek egyenjogúságának elismerését: a faji, vallási,
etnikai különbségek elfogadását, előítéletektől mentes szemléletet.
– A társadalom életében való részvétel igényének kialakítása.
– Az iskola felkelti az igényt a különböző kultúrák megismerése és elfogadása iránt
(például: a hagyományok, örökségek megismertetése révén).

A VALLÁSI NEVELÉS
A vallási nevelés nem egyenlő a hitoktatással, amely a vallási ismeretek tényszerű
elsajátítása. A vallási nevelés az iskola egészében valósul meg. A mi iskolánkban az a
cél, hogy az iskola arculatát, programjait, tanáraink és diákjaink gondolkodásmódját,
beszédstílusát a keresztény értékek inspirálják.
Eszközeink és lehetőségeink a közvetlen vallási nevelésre a következők: hittanórák 3 felekezet
szerint (görög katolikus, római katolikus, református); tanítás előtti és utáni imák; nagyszünetben imaórák; évente 4-szer osztálymisék; nagyböjti és adventi lelki felkészülés, közös
gyertyagyújtások, jócselekedetek gyűjtése, „csodapatika”; tanulói és tanári rekollekciók; a
szentségi élet lehetősége (gyónási lehetőség); nyári hittanos- és cserkésztáborok; máriapócsi
gyermekbúcsú; patronáló egyházközségekkel való kapcsolattartás; szülői értekezletek, szülői rekollekciók; egyházi könyvek, katolikus újságok, folyóiratok a könyvtárban.
Egyházi ünnepeink jelentős szerepet játszanak kereszténységünk elmélyítésében és
magyarságtudatunk kialakításában. Megtanítanak az ünnep szerepére, az ünneplés
módjaira, megerősítik gyökereinket, a folytonosság tudatát, stabilitást adnak, szokásrendet és hagyományt alakítanak ki. Mivel a Görög Katolikus Egyház fenntartásában működik intézményünk, fontosnak tartjuk, hogy az itt tanuló gyerekek saját
felekezetük szokásain és hagyományain túl mindannyian megismerkedjenek a görög
katolikus szokásokkal és hagyományokkal is. E munkát iskolalelkészünk koordinálja.
A tanítási napokra eső görög katolikus ünnepeken az összes diák és nevelő részvételével
közös szent liturgián veszünk részt a Búza téri püspöki székesegyházban. A szünetekre eső
ünnepeken és vasárnapokon pedig elvárjuk a gyermekektől, hogy saját egyházközségükben (gyülekezetükben) vegyenek részt liturgián/szentmisén/istentiszteleten, hiszen célunk,
hogy ezáltal aktív tagjaivá váljanak saját közösségeiknek, erősítve ezzel Krisztus egyházát.
Úgy gondolom, az elmondottakból egyértelműen kiderült, milyen rengeteget segíthet egy iskola a gyermekek nevelésében.
A család, az iskola és az egyházközség 3 olyan intézmény, melyek átfogóan és egymásra épülően végzik a gyermekek nevelését. Minél inkább jellemző a kölcsönös
együttműködés és párbeszéd, annál hatékonyabb lesz maga a nevelés.
(A Szirmabesenyőn március 15-én, a „Hittel a családokért” című sorozatban
elhangzott előadás szerkesztett változata)
Egyház és társadalom

 ﱻ47 ﱾ

 EGYHÁZ ÉS TÖRTÉNELEM 
Pusztai Tamás

A tapolcai bencés apátság 2012. évi feltárásai
A Herman Ottó Múzeum 2012. április 23. és november 28. között, Miskolc város
megbízásából ásatásokat végzett Miskolcon a tapolcai bencés apátság területén. Jelentésünk a 2012. évi ásatások eredményeit foglalja össze.
Ha Miskolc város középkori gyökereit keressük, akkor az épített emlékek számbavétele során két nemzetségről mindenképp szólni kell: Az Ákos-, valamint a Miskolc
nemzetségről. Mindketten meghatározó alakítói voltak nemcsak a mai Miskolc területén létezett egykori települések, de az Árpád-kori Magyarország életének is.
Az Ákosok építették az első kővárat Diósgyőrben, melynek területét még IV. Béla
királytól kapták azért, mert Ákos nembeli Ernye bán a muhi csatából menekülve, élete kockáztatásával a saját lovát adta át Bélának, megmentve így a királyt a tatár veszedelemtől. Az ő tevékenységük nyoma a mai napig látható Miskolcon. Ha fölmegyünk
a diósgyőri vár észak-nyugati tornyába, akkor a toronyból jól látható a várudvarban
és a nyugati szárny pincéjének a padlózatában az az ovális területet körülölelő fal, ami
az Ákosok várának a körítőfala volt. Miskolcon a diósgyőri vagy a szentléleki pálos
kolostorok szintén e nemzetség emlékét őrzik.

A MISKOLC NEMZETSÉG
Az államalapítás idején, a 11. században szerveződő megye élére Szent István király állította Borsodot, akit az uralkodó jelentős birtokokkal adományozott meg. Utódai is itt
telepedtek le, egyiküket hívták Miskolcnak, aki nevet adott a legfontosabb birtoknak, a
mai Miskolcnak. A 12. század végén Miskolc nembeli Domokos bán magával a királyi
családdal is rokonságban állt. Horváth János bizonyítása szerint pedig Domokos bán
ﬁa Bors comes sógora az a Péter győri püspök lehetett, akit Anonymusként, a „névtelen jegyzőként” ismerünk. A 13. században a Miskolc
nemzetség részt vett az ország külpolitikájának irányításában is. Pál ﬁa Panyitot IV. Béla király a tatárokhoz
küldte követségbe. A nemzetség címerállata a sas volt.
Az Ákos és Miskolc nemzetség többször egymással is szembe került. 1265-ben a feketehalmi
csatában, amikor apa és ﬁa – IV. Béla és V. István
Miskolc nembeli Bors comes pecsétje 1222-ből. Ez
a pecsét egyike a legrégebbi pecséteknek, melyeket
magánszemélyektől ismerünk.
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egymás ellen fordult, Miskolc nembeli Panyit fogságba is ejtette Ákos nembeli
Ernye bánt.
Ha a régészeti módszerekkel megismerhető emlékeket tekintjük, akkor elmondhatjuk, hogy míg Miskolc város – gyakran egymással civakodó – dédszüleinek fényképei közül az Ákosokét igen jól ismerjük, addig a városnak nevet adó Miskolc nemzetségről alig maradt kézzel fogható emlékünk. Talán ők építhették Diósgyőrben az
első fa-föld szerkezetű erődítést még a 11. században. A diósgyőri vár ásatásai során
előkerült némi maradványa egy ilyen erődítésnek, de az is lehetséges, hogy ezek a
nyomok évezredekkel korábbi időből származhatnak. Ugyan ismerjük a nemzetség
címerét, de általuk alapított tapolcai bencés apátság maradványai 2012-ig szintén a
föld alatt rejtőztek.

A BENCÉSEK TAPOLCÁN
Szent László királyunk úgy gondolta, hogy a királyi mivoltához hozzátartozik a monostoralapítás. Ezért alapított bencés apátságokat korábban Szent István is Pannonhalmán, Szent László Somogyváron vagy I. András Tihanyban. Első királyaink példáját követve a 11. század közepétől a világi előkelők is sorra megalapították a maguk
apátságait. Ezeknek az alapításoknak a célja az volt, hogy legyen mindig 6-8 szerzetes,
aki folyamatosan dicsőíti az Istent, és imádkozik az alapítók lelki üdvösségéért, így
csökkentve a bűneikért a haláluk után kirótt vezeklés időtartamát. Bencés apátságokat
hoztak létre amiatt is, hogy az alapítók számára legyen egy hely, ahol haláluk után
eltemethetik őket. A kolostorok védőszentjeinek a megválasztása is sokszor azt a célt
szolgálta, hogy a védőszentek az alapítók számára minél hathatósabb égi közbenjárást
biztosítsanak. Ebből az okból a magyarországi bencés templomok leggyakoribb védőszentjei Szűz Mária és Szent Péter lettek.
A Miskolc nemzetség az Árpád-kori Magyarországon játszott szerepéhez illeszkedően természetes volt, hogy ők is megalapították a maguk Benedek-rendi – becézve
bencés – apátságát, melynek védőszentje Szent Péter volt.

A TAPOLCAI SZENT PÉTER BENCÉS APÁTSÁG
A tapolcai bencés apátság korai történetére vonatkozóan igen kevés írásos forrásunk van. Az alapítás pontos évét nem ismerjük. A Váradi regestrum 1214 és 1221
között háromszor nevezi meg az apátságot, előbb Hévíz, majd Tapolca néven. A monostor körül Miskolc, Tokaj (ma Kistokaj), Mályi, Csaba helységek mind a Miskolc
nem települései voltak, így az apátság alapítói és kegyurai is ők lehettek. 1291-ben
a Miskolc-nembeli Panyit ﬁa Miklós a kegyúr. Szent Benedek rendjéhez tartozása
kevés adattal igazolható: 1410-ben Miklós apátot bencésnek írják. 1503-ban Tolnai
Máté pannonhalmi főapát intézkedik reformja ügyében. A rendi gyűléseken apátját
nem említik. 1430 körül László diósgyőri plébános, mivel hallotta, hogy Antal apát
más apátságot kap, közbenjárt, hogy Miklós szerzetes kapja meg a tapolcai apátságot.
Miklós a széplaki konvent tagja, korábban Tapolcán volt, és egy antifonás könyvet
Egyház és történelem
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is másolt. Azt nem tudjuk, hogy eredményes volt-e a közbenjárás, mert a következő
két évtizedből nem maradtak ránk az apátok nevei. Tolnai Máté pannonhalmi főapát
ﬁgyelme Tapolcára is kiterjedt. Ennek lehetett eredménye, hogy II. Ulászló 1503-ban
levelet intézett a monostor kommendátor apátjához, Bonaventurához, aki előbb domonkos barát volt, hogy a főapát törekvéseit ne akadályozza, ha alkalmas perjelt vagy
custost küld hozzá, vagy ha a rossz példát adó szerzeteseket elmozdítja
1532 nyarán Bebek Imre és Ferenc, akik János király pártjára álltak, embereikkel
rátámadtak a tapolcai apátságra, amit akkor Oláh Miklós esztergomi kanonok, az
özvegy Mária királyné titkára bírt, aki ekkor éppen Brüsszelben tartózkodott. Oláh
Miklós hiába telepített előzőleg az apátságba horvát huszárokat, hogy megvédjék
azt. A Bebekek a monostor embereit részben megölték, részben fogságba vetették,
az arany ezüst tárgyakat és a templomi ruhákat elrabolták. Bebekék nemcsak a kolostort fosztották ki, hanem az erődítménnyé alakított kolostorhoz tartozó egyéb
házakat is, majd fölgyújtották és a földig rombolták, birtokait több éven át a kezükben tartották. Balassa Zsigmond visszafoglalta, Oláh Miklós pedig kérte, hogy a
besztercebányai határozatok alapján visszakapja. Két év múlva a borsodi főispánhoz
Pemﬄinger Sebestyénhez fordult, hogy segítse a megfélemlített szerzetesek visszatérését. Ha az apátság lakhatatlan, a miskolci plébánián vagy az apátság miskolci házában lakhatnának. Miskolcon ugyanis a plébánia kegyurasága és egy ház az apátságé
volt. Amikor a bencés szerzeteseknek a közeli Miskolcra költöztek, a rend liturgiáját
is magukkal vitték, hiszen Oláh Miklós 1534-ben Brüsszelből a főispánt ﬁgyelmezteti,
hogy gondja legyen rá, a szerzetesek Miskolc plébániatemplomában is folytathassák
a monostor szükséges szent szolgálatait, amíg a rendházat újjá nem építik, addig se
hanyagolják el az egyházi teendőket.
A szerzetesi élet azonban már nem tért vissza az apátság falai közé.
16. századi pusztulását követően az apátság köveit a környező települések lakossága
kibányászta és elhordta. A 19. század végére már azt sem lehetett tudni, hol állt egykor.

A TAPOLCAI APÁTSÁG ELHELYEZKEDÉSE ÉS
KUTATÁSTÖRTÉNETE
A 19. századra az újkor elején teljesen elpusztult miskolci apátság épületeinek még a
pontos helyét sem ismerte már a kutatás. 110 évvel ezelőtt Szendrey János Miskolc város történetírója már nem is tudta meghatározni, hogy hol is lehetett. 1860 körül a tapolcai jószágfelügyelő a Szent Benedek hegyen építkezni kezdett, s egy négyszögletes
épület alapjaira bukkant. Erre az adatra hivatkozva sokáig úgy vélték, hogy Tapolcán
ezen a hegyen kell keresni az apátság maradványait. Számos adat utalt ugyanakkor
arra, hogy a tapolcai apátságot nem egy hegyen, hanem lenn a meleg vizű forrásoknál,
a völgyben kell keresni.
Tapolca 1731-es urbáriumának leírásából ugyanakkor megtudjuk, hogy az apátságot
közvetlenül a hévizek mellé építették. Ekkor a hévizeket már fürdőként használják,
s a fürdőtől északra a víz fölé cölöpökre egy fogadót állítottak, ettől keletre egy hi-
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dacskán túl áll egy kis kunyhó, melyben négy ökörhajcsár lakik, s e mellett
délre van az a kis kőpince, amelyet az
egykori Szent Péter és Pál tiszteletére emelt apátsági templom tornyának
átalakításával építettek az uradalom
kocsmáltatásra szánt italainak a tárolására. A templom többi részét a 18. században teljesen elbontották.
1923-ban a fürdő előtti területen
épült fel az Anna szálló. Ha Tapolca 20.
század eleji térképeit vizsgáljuk, látható, hogy a fürdőtől északra hideg vizű
források fakadnak, melyek vize keleti
irányba folyik tovább. A fürdő előtt és
attól délre meleg vizű források vannak.
Az ő vizük egy kis tavacskát alkot, majd
a tóból kifolyó víz egyesül a hideg vizű
patakkal. A hideg- és meleg források Hideg- és meleg vizű források Tapolcán.
vizei körbevesznek egy kisebb szigetet. Papp Károly 1907-es térképvázlata. Az
Ez a sziget volt a környéken az egyetlen Anna szálló és a bencés apátság a hideg és
olyan pont, ami alkalmas megtelepe- meleg vizű patakok közrezárta szigeten állt.
désre. Ide épült az Anna szálló is.
A 20. században a szállóhoz illetve a vízmű gépházához futó közműveket több alkalommal is cserélték, újították. E munkák során mindig kerültek elő régészeti leletek.
1933-ban az Anna szállóhoz északról vezető út alatt, a szálló melletti patak északi
oldalánál került elő egy habarcsba rakott kövekből álló falszakasz.1
1940. április 10-én Megay Géza végzett leletmentést az Anna szállónál. Az ekkor készített helyszínrajzán látható, hogy a szálló északi falától 10 méterre húzott, K-Ny-i irányban futó árokban három csontváz is előkerült. A csontok anatómia rendben feküdtek,
a vázak hozzávetőleg Ny-K-i tájolásúak voltak (HOM RégAd. 1969/765, 126. doboz).
1957-ben a Herman Ottó Múzeum részéről Megay Géza végzett helyszíni szemlét Tapolcán. Ekkor a vízmű régi gépházához vezető főmyomócső árkában emberi
csontokat és sírokat talált. A vázak fekvése K-Ny-i irányú volt, és „fejjel nyugatra”
feküdtek. Két árokból teljesen zavart földből összegyűjtött kerámiatöredékeket, melyek nagy része középkori volt. A híd melletti területen szórványosan emberi csonttöredékek, S-végű bronz hajkarika, valamint egy kígyófejes bronzdísz került elő (HOM
RégAd.1968/584, 121. doboz).
A Herman Ottó Múzeum 1958. évi régészeti kutatásairól Kalicz Nándor készített
összefoglalót. Ekkor leírta, hogy Tapolcán vízvezetékcső fektetése során csontvázak
1

Megay Géza helyszíni szemléjének vázlatrajzát és az előkerült fal metszetének fényképét közli
DOBROSSY 2000, 161.
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kerültek elő, és falakat vágtak át. A csontvázaknak a korai Árpád-korra jellemző S-végű halántékkarika volt a mellékletük. A falmaradványok véleménye szerint az egykori
tapolcai apátsággal voltak kapcsolatban (HOMÉ 1958, 131.)2
1967-ben az Anna szálló előtt csatornázási munkák közben csontvázakat találtak. A
csatorna metszetében, 1,5–2 méter mélyen vastag kőfal maradványai is látszottak. A
falból egy 15. századi cserép került ki. Kemenczei Tibor a kutatásról írt, a múzeumi
évkönyvben megjelent jelentésében valószínűsíti, hogy e helyen állhatott az egykori
tapolcai apátság valamelyik épülete, temetője (HOMÉ VIII. 1969, 509)
1969-ben szintén a vízmű gépházánál kerültek elő régészeti leletek. Ekkor
Kemenczei Tibor végzett helyszíni szemlét. A vízmű régi és új gépháza között 2–3
m mélységben XVIII. sz-i cserepeket és állatcsontokat találtak, valamint egy 1700-as
évekből származó rézpénzt is, mely azonban nem került a múzeum birtokába. A leletek Kemenczey Tibor véleménye szerint egy egykori szemétgödörből származhatnak
(HOM Rég.Ad. 1969/800, 126. doboz).
2001-ben a Nemzeti Kulturális Örökség Igazgatósága végzett helyszíni szemlét Tapolcán. A virágágyásokban Árpád- és középkori kerámiatöredékeket találtak. Ekkor
megállapították, hogy a Barlangfürdő előtti téren középkori településnyomok találhatók (HOM Rég.Ad. 2001/3168, 201. doboz).
A Herman Ottó Múzeum 2004 telén, 2 héten át végzett próbafeltárást Tapolcán
a 46292/10 hrsz-ú területen, a fürdő tervezett bővítéséhez kapcsolódóan. Ekkor sikerült egyértelműen meghatározni, hogy a tapolcai bencés apátság a Barlangfürdő
előtti téren, éppen az egykori Anna szálló helyén található. 2004-ban a mai felszínhez
mérten 160–180 cm mélységen megtaláltuk az apátsági templom szentélyébe vezető
lépcsőjének maradványait, valamint a templomhoz délről kapcsolódó kolostorépület
keleti szárnyát.
2006-ban a Barlangfürdő át kívánta helyezni a kerítését, ami az apátsághoz délről
kapcsolódó kolostorépület nyugati szárnyára került volna. Szükséges volt, hogy az
apátság nyugati határait tisztázzuk. Ekkor 3,5 hónapon át végzett feltárásokat a Múzeum. Tisztáztuk a kolostorépület nyugati szárnyának szerkezetét, valamint építési
periodizációját. A kolostorépület területén két jelentős építési fázist lehetett meghatározni: Egy Árpád-korit, majd e korai periódus teljes visszabontását követően egy,
a korábbihoz képest megváltozott alaprajzú középkori épület jelölte építési fázist.
Az Árpád-kori épületből a nyugati kolostorszárny teljes hosszában egy folyosót
találtunk meg. A folyosó padlója alatt egy a 13. század közepéről, második feléből
származó építési áldozat volt. E folyosó járószintje a mai felszín alatt –180 cm-rel
található. A folyosó déli szakasza befut a fürdőhöz tartozó gyermekmedencék alá,
keleti falára épült rá a későközépkori nyugati kolostorszárny nyugati fala. A kolostorépület késő középkori periódusából, annak DNy-i sarkában a kerengőfolyosó egy
szakaszát és az ebből nyíló három helyiséget tártuk fel. A déli kolostorszárny nyugati
2

Kalicz Nándor: Régészeti kutatások és leletek Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 1958-ban
(HOMÉ II. 1958, 129-132).Elképzelhető, hogy ez a, Herman Ottó Múzeum Évkönyvében
megjelent jelentés tulajdonképpen Megay 1957-es leletmentésének a kivonata.
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végében egy a folyosóról fűthető, téglából rakott, kör alaprajzú kemence került elő,
tapasztásában 16. századi kerámiatöredékekkel. A kemencét egy 30 cm vastag, sárga
agyagfeltöltésre építették. Ez alatt volt a helyiség középkori padlója, amit téglával
burkoltak. A téglapadlót eredeti állapotában meg kívántuk őrizni, ezért az alatta
lévő, Árpád-kori építési fázisok még ismeretlenek. A kerengőfolyosó nyugati szakaszának déli végéből nyílóan, az előbbi helyiség szomszédjaként, a kolostorépület
DNy-i sarkában egy olyan szoba volt melynek DK-i sarkában eredetileg szintén
egy több rétegű cseréptapasztással épített sütőfelületű kemence (vagy kályha?) állt.
E szobából közvetlen kijárat nyílt a kolostortól délre eső területre is. E helyiség
északi falán szintén volt egy ajtó, ami már a nyugati kolostorszárnyba vezetett. Itt
a magas talajvíz miatt csak a 16. századi padlóig bontottuk ki a betöltést. E padlón
kályhaszem töredékek, szenült fa szerkezet (ajtó?) maradványai voltak. Egy szenült
gerenda és égett tapasztástörmelék-kupac alatt előkerült itt egy 1531-es záródású, 300
darabból álló ezüstpénzlelet is. Ez a 16. századi pusztulás-réteg az apátság minden
egységében jól megﬁgyelhető, összekapcsolható az apátság 1532-es, Bebek testvérek
általi kirablásával és felgyújtásával.

A 2012. ÉVI RÉGÉSZETI FELTÁRÁSOK
A 2012-es év során Miskolc városa egy pályázat előkészítéseként megbízta a Herman
Ottó Múzeumot az apátsági templom teljes feltárásával, valamint a kolostorépület
kiterjedésének meghatározásával. A kutatás Tapolcán a 46292/9-10 helyrajzi számú
területeket érintette. Ez a terület nem más, mint a mai barlangfürdő főbejárata előtti
szabad tér, az egykori Anna szálló helye. A majd 8 hónapon át végzett feltárások során
a templom alaprajzának és építéstörténetének tisztázása mellett meghatározhattuk,
hogy a környezet változásai hogyan kapcsolhatók össze a templom történetével, átépítéseivel.
Mivel a huszadik század végén elbontott Anna szálló korábban éppen az apátság területén állt, sokan úgy vélték, nem sok maradhatott meg a középkori épületekből. Ez
azonban nem így van. Az Árpád-kori járószintek a mai felszín alatt 180 centiméterre
találhatók, az Anna szállót pedig a mai felszínhez mérten csak egy méter mélységig
alapozták le.
A barlangfürdő előtti terület még a 20. század elején is igen mocsaras volt. Mint
már említettük, a hideg- és meleg vizű források táplálta tavacskák, mocsarak közrefogtak egy kisebb szigetet. Ezen épült fel egykoron az apátság. A késő középkorra
megváltozó éghajlat miatt a megnövekedett csapadék igen sok hordalékot mosott le
a környező hegyekből. A talajvíz szintje is megnövekedett. Olyannyira, hogy a templom a megemelkedett vízszint miatt feltehetően használhatatlanná vált. A 15. század
első felében ezért a templom belsejébe 1 méter vastag agyagréteget hordtak be. Ezen
alakították ki a templom új padlószintjét. Amikor a 20. században az Anna szállót
felépítették, az alapozása csak ennek az agyagrétegnek a tetejéig ért le, azaz a későbbi
építkezések nem tudtak minden korai emléket elpusztítani. Az agyagréteg ötszáz éven
át védte a korai templombelső épített elemeit.
Egyház és történelem
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Az emelkedő talajvíz miatt a templom padlóját a 15. században feltöltötték.
Ez a feltöltés védte meg a 11–12. századi szerkezeteket a későbbi korok építkezéseinek pusztításától.
A bencés apátság temploma egy egyhajós, enyhén patkóíves záródású szentéllyel készült épület, nyugati oldalán egyetlen toronnyal. Belső tere 25 méter hosszú és 8 méter
széles. A kolostor a templom déli oldalához kapcsolódik, amiből 2012-ben keleten a
káptalantermet tártuk fel.

A tapolcai bencés apátság templomának főbb méretei
A bencés templom építéséhez kapcsolódó rétegekben talált 12. századra határozható
leletanyag alapján az apátság templomát az első írásos említéseket (1214; 1219; 1221)
megelőzően legalább 100 évvel, a 12. század elején építhették. A feltárás során az egyik
legfontosabb kérdés az volt, hogy mi maradhatott meg a 12. századi templom belső berendezéséből a 15. században a hajóba és a szentélybe behordott vastag agyagréteg alatt.
Az Árpád-kori templom falait a környék lakossága a templom 16. századi elhagyását követően az alapozásig kibányászta. Ennek gyakorlati oka volt: A falakat a
lábazattól a párkány magasságáig kitűnő minőségű, vörös színű bükkaljai riolitból
készült kváderekkel burkolták („bogácsi kő”). Ez nagyon szép és kívánatos építőanyag
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volt a környező települések lakói számára is. Csak a templom tornya menekült meg
az újkori kőbányászok pusztításától. Itt a fal az egykori boltozat indításáig megmaradt. Ennek az oka az, hogy 1731 előtt a torony akkor még álló boltozatának keletre való meghosszabbításával egy borospincét alakították ki. Itt tárolták az uradalom
kocsmáltatásra szánt borait. A bor védte meg a bencés templom tornyát. A templomnak ezt a szakaszát az újkorban sem bontották el.
Mielőtt az agyagréteget behordták volna, a
falakon belüli területről a
padlót burkoló vörös kőlapokat javarészt fölszedték. Csupán a templombelső egy részén maradt
meg az eredeti kőburkolat. Többnyire ott, ahol a
hajóban és a szentélyben
oltárok – összesen öt –
álltak. A korai oltárokat
nem akarták elpusztítani,
így alóluk már nem szedA torony maradványai a hajó felől nézve. Előtérben a
ték ki a köveket.
Hiába bontották ki a boltozatindítás maradványai, valamint a padló megmapadlót burkoló kőlapo- radt kőlapjai, a háttérben a torony nyugati bejárata.

A déli mellékoltár, valamint az eredeti padlóburkolatnak az oltár tömbje alatt megmaradt részlete. A kép
közepén futó kősor a kórusrekesztő alapozása. A háttérben a hajó kiszedett déli fala, majd mögötte a kerengőfolyosó és annak déli fala.
Egyház és történelem

kat, a számukra leöntött
fektető habarcs tökéletesen megőrizte a kőlapok lenyomatát. Ott is,
ahol maguk a kőlapok
már hiányoztak. Emiatt a templom eredeti
padlója, annak mintázata rekonstruálható. Jól
látható, hogy a kerengő
középkori
járószintje
lényegesen magasabbra
került, mint a templom
eredeti, Árpád-kori padlószintje.
A hajóba épített négy
mellékoltár, valamint a
szentélyben álló főoltár
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A templomhajó padlójának kőburkolata a mellékoltárok, valamint a 18.
században a toronyba épített pince válaszfala alatt eredeti állapotában maradt meg. Ahol a vörös kőlapokat fölszedték, a fektető habarcsban megőrződött lenyomatok alapján a padló mintázata ott is rekonstruálható.
igen jó állapotban maradt meg. A főoltár is vörös színű kváderekből épült, de tömbjét
utólag levakolták. A mellékoltárokból megmaradt részek magassága megegyezett az őket
a 15. században elfedő agyagrétegével, ami elérte az egy métert. A főoltár előtt, attól nyugatra egy 1x1 méteres kiterjedésű szerkezet köveinek a nyomait találtuk meg, középen egy
60 cm átmérőjű, 20 cm-es mélyedéssel. Ennek a szerkezetnek a funkcióját nem ismerjük.
A hajó második harmadának a keleti végébe
épített két mellékoltárt
egy kórusrekesztő fal kötötte össze. Míg a kórusrekesztőtől nyugatra a
padlóburkolat lenyomata
a fektető habarcsban végig
dokumentálható volt, addig a kórus területén csak
keskeny sávokban maradt
meg ez a habarcslenyomat,
a többi helyen kései temetkezések gödrei pusztították A szentély megmaradt kőburkolata. A főoltártól nyuel. A megmaradt keskeny gatra egy mélyedést találtunk, amit egy kőszerkezet
habarcs sávok szélei igazod- vett körbe. Ennek a szerkezetnek a szerepét még nem
nak a diadalív pillér északi ismerjük. Ettől nyugatra a kórust és a szentélyt összeés déli részéhez épített mel- kötő lépcső látható.
lékoltárok széleihez. Ennek
segítségével a szerzetesi ülőpadok helye is elkülöníthető. Ahol a kórusban a fektető
habarcs megmaradt, a lenyomatok is más szerkezetet mutattak, mint a hajóban. A
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kórus burkolata tehát más lehetett, mint a hajóé. A templomba behordott agyag alatt
a kórus területén még egy 30 cm vastag feltöltés is volt, ami a hajó nyugati kétharmadában hiányzott. A templombelsőt vizsgálva így három traktust különböztethetünk
meg, melyek között szintkülönbség is volt. A legnagyobb szintkülönbség a kórus és a
szentély között van. A kórusból három, igen magas lépcső vezetett a szentély szintjére.

A templom belső terét a burkolat, valamint a szintkülönbségek alapján három részre tagolhatjuk.
A kórusrekesztőtől nyugatra, majdnem a templom tengelyében egy másfél méter
átmérőjű kőszerkezetet találtunk, ami egy keresztelőmedence alapja lehetett. Hasonló helyzetű kőszerkezetek kerültek elő Telkibányán az ispotály templomában, de
Szer monostorának templomában (Ópusztaszeren) és Solton is. Tapolcán ennek az
alapozásnak a keresztelőmedenceként való értelmezése kérdéses volt,
hiszen bencés templomban ennek többnyire nincs helye, hiszen
a keresztelést a bencés
templomtól különálló
keresztelőkápolnában
vagy egy plébániatemplomban volt szokás
végezni. E kérdés megoldását a feltárás végén
előkerült újabb jelenségek adták meg.
A hajó keleti végében A hajó tengelyében talált kör alakú alapozás – egy kemegtaláltuk egy közép- resztelőmedence alapozása.
Egyház és történelem
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pilléres karzat alapozásának a maradványait. A karzatot északon és délen egy-egy,
L-alakú sávalapra állított pillér, középen pedig egy, a két szélső síkjától 30 cm-rel
előreugró, téglalap alaprajzú pillér tartotta. A karzat északi és déli pillérének sávalapja egybeépült a templom alapozásával. A déli L alakú sávalap a déli falon ráfut
egy egykori ajtónyílásra. Valószínű, hogy a karzat L-alakú sávalapjainak csak a töréspontján állt egy-egy pillér, hiszen,
ha az L-alakú alap mentén összefüggő falak lettek volna, a déli ajtónyílást
nem lehetett volna használni. Ezt az
ajtónyílást a 15. században, amikor a
templomhajót sárga agyaggal töltötték fel, befalazták. Ekkor a befalazott
ajtó kerengőfolyosó felőli oldala mellé
egy lépcsőt építettek, amivel a kerengőfolyosó és a templomhajó feltöltését
követő padlója közti szintkülönbséget
kívánták áthidalni. A hajó belsejében
a karzatot tartó pilléreket a hajó sárga agyaggal való feltöltése előtt kibányászták.
A templom északi oldalához hozzáépítettek egy, az északi fallal párhuzamosan futó temetőkápolnát. E kápolnában temetették el a 13. századra
több ágra szakadt Miskolc nemzetség
családtagjait. A kápolnában falazás
nélküli, valamint falazott sírokat
találtunk. A falazott sírok kétféle
anyagból készültek. Az anyaghaszná- A hajó nyugati végében egy középpilléres
latban kronológiai különbség is van. karzatalapozás maradványai voltak. A déli
A korai időszakban téglából építették falból már csak az utólag elfalazott ajtómeg a sírokat, majd a későbbi idők- nyílás helye maradt meg. Jól látható, hogy
ben riolit tufa kváderekből falazták ki a déli L-alakú sávalap és az elfalazott déli
azokat. A sírokba több alkalommal is kapu részben átfedésben van.
temetkeztek. Ilyenkor a korábbi halott hosszú csontjait és koponyáját egymásra rakva a sírépítményből leválasztott,
a lábnál (egy esetben a fejnél) kialakított fülkében helyezték el. A sírépítményeket
eredetileg riolit kőlapok fedték. Az egyik téglasír mellett egy 60 cm talpszélességű,
15 cm vastag, ívelt oldalúra csiszolt riolit kő sírjel is volt.
A templom nyugati oldalához, még az árpád-korban hozzáépítettek egy, a templom falánál 10 centiméterrel szélesebb, 125 cm széles falat. E fal nyomvonala a
templom északi falának meghosszabbítása. Funkcióját tekintve összekapcsolható
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A temetőkápolna korai sírjai téglával, míg a későbbiek riolit kőlapokkal
voltak körberakva.
azzal a korai szerkezettel, amit 2006-ban a
nyugati kolostorszárny
alatt találtunk, valamint
még egy fallal, ami a
templomtorony nyugati falával párhuzamosan, attól 1 méterre fut.
A templom sarkához
egy a templomfalhoz
mérten 15 cm-rel szélesebb fal csatlakozik,
aminek iránya folytatása a templom északi fal A templom ÉNy-i sarka, mögötte a torony megmaradt
irányának, külső falsík- falszakasza.
juk meg is egyezik.
Nem tudjuk, mi lehetett az az épület, amit a már álló torony elé, a templom nyugati
oldalához építettek. Ezt a szerkezetet a középkorban elbontották.

TAPOLCA ELSŐ TEMPLOMA
A meleg- és hideg vizű mocsarak körbevette szigeten felépített bencés templomot
és a mellette álló kolostorépületet időben megelőzte egy kör alakú templom – egy
rotunda felépítése. Falai 1 méter vastagok, a kör külső átmérője 8 méter. Mivel még
nem tártuk fel teljesen, építési korának meghatározása még nem pontos, valószínűleg
a 11. század. Északi széle, valamint szentélye még nem került feltárásra. A szentély
keleti indítását már látjuk, de teljes feltárására 2012-ben már nem volt módunk.
Egyház és történelem
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A 12. században a bencés templomot oly módon építették fel, hogy a már álló
rotunda déli bejáratánál a két épületet összekapcsolták. A bencés templom egy keskeny szeletet levágott a korábbi körtemplom falából úgy, hogy azzal éppen a templomhajó ÉK-i sarkánál kapcsolódik össze. Ez a megoldás egyben azt is jelenti, hogy a
rotunda eredetileg nem lehetett boltozott, hanem síkmennyezetes, hiszen egyébként
nem lehetett volna ilyen egyszerűen levágni a déli szeletét.
Az ily módon összekomponált
épületet vizsgálva szembeötlő,
hogy a bencés templom szentélyének az átmérője 10 centiméter különbséggel megegyezik a rotunda
átmérőjével.
A bencés templom építője az
új épület megrajzolása során a
már álló körtemplom méreteit
vette alapul. A 8 méter átmérőjű
rotundát vetítette le délre, ami az
új templom tengelyében kirajzol- A bencés templom szerkesztése során a már álló
ta a szerzetesi kórus méreteit. E rotunda méreteit vették ﬁgyelembe.
levetített kör és a templom tengelyének metszetébe szúrta a körzőjét, amikor a templom szentélyét rajzolta meg. A
körzőnyílás természetesen megegyezett a már álló körtemplom sugarával. Az új templom hajójának méretei szintén ugyanezzel a körzőnyílással kerültek meghatározásra.

A körtemplom eredetileg valószínűen síkmennyezettel és nem boltozattal
készült, ez tette lehetővé, hogy az új templom hozzáépítése során a déli
szeletét levágják.
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A 2012-es ásatások során szerzett ismereteink szerint a méter átmérőjű rotunda lehetett Tapolcán az első templom. Eredeti állapotában feltehetően plébániatemplomként működhetett. A keresztség vagy a házasság szentségét itt szolgáltatták ki a környező település lakosságának. A bencés templom felépítése során nem bontották el. A
rotundához kapcsolódó plébániai jogok pedig átszálltak a hozzá épített új templomra.
Ez lehet a magyarázata annak, miért találtuk a kör alakú keresztelőmedence alapozást
a bencés templom hajójában.
A korai kerek templom szerepe az átépítés során megváltozott. A zöldes-szürke színű, riolit tufa kőlapokkal burkolt, megemelt szinten lévő padlója alatt ugyanis egy
téglával falazott, igen gondosan megépített sírt találtunk. Ez a sír a rotunda mértani
közepén van. Itt temethették el a bencés apátság alapítóját. A körtemplom a bencés
építkezések során átalakult temetőkápolnává. Tapolca esetében nem járhatunk meszsze az igazságtól, ha az itt eltemetett személyt a városnak is nevet adó Miskolc nevű
előkelővel, vagy annak közvetlen leszármazottjával azonosítjuk. Az alapító sírjának ez
a kiemelt építészi téralakítással történt elhelyezését nemcsak a túlvilágra való készület
jeleként, de az itteni világ számára való jelzésként, a hatalom halál után is megmaradó
reprezentációjaként is értelmezhetjük.
A rotundát a 15. századra elbontották, és helyére egy sekrestyét építettek. Ekkor
találták meg a körtemplom közepén lévő sírt, amit ekkor ki is fosztottak.
Tapolcán a bencés apátsági templom és a
mellette előkerült kerek templom – benne az
apátság feltételezhető alapítójának a sírjával –
egy olyan épületegyüttes, ami nemcsak a bencés élet korai századainak, de az Árpád-kori
magyar nemzetségek világhoz és a túlvilághoz
való viszonyának is szép, egyedülálló példája.
A 2012-es feltárások Miskolc korai történetéből olyan részleteket hoztak napvilágra, melyek a település 11–13. századi életére vonatkozóan nem átírják az eddigi ismereteinket,
hanem egy teljesen új fejezetet tesznek hozzá
a település történetéhez.

A bencés apátság és a vele egybeépült
rotunda tömbrekonstrukciója
(Buzás Gergely munkája)
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Vas Rita

A reformáció Angliában
Szakdolgozatom célja az angol reformáció bemutatása, amely a Tudor-dinasztia korában négy uralkodó
alatt zajlott le: a XVI. század folyamán Anglia katolikus
országból protestáns országgá alakult át. A változások
nem azonnal, nem egyszerre és nem egyforma hangsúllyal éreztették hatásukat, hanem inkább folyamatokat indítottak el, melyek lassan, de fokozatosan és egyre
nagyobb erővel teljesedtek ki, és éreztették befolyásukat
az angol társadalomban.
A XVI. század eseményekben gazdag korszak az
egyház történetében: Európát ebben az időben a protestáns reformáció alapjaiban rázta meg, kiszakítva a
római katolikus egyház kötelékéből Észak-Európát és
Angliát, Svájcot és Németország nagy részét. A mozgalom nem állt meg vallási kérdéseknél, nyomában mindenütt megszületett az új vallásnak megfelelő egyházi, Vas Rita
majd politikai szervezet, kivirágzottak a demokrácia
eszméi, és rövidesen kialakult az abszolút és az alkotmányos monarchia: az újkori állam két szülője. Érdekes, hogy e hatalmas folyamat egyik elindítója éppen angol volt:
John Wyclif, aki 1330 körül Yorkshire-ben született, Oxfordban kiváló teológussá képezte magát, és később ott is tanított. Wyclifet saját korában üldözték nézetei miatt,
az általa hirdetett tanítás azonban előhírnöke lett a több mint 100 év múlva Luther,
majd Kálvin által végrehajtott drámai „zászlóbontásnak”. A lutheri és kálvini reformáció elsősorban az egyház tanításának megújítását jelentette, amely számos gyakorlati
következménnyel járt nemcsak a vallás és a politika területén, hanem a gazdasági,
társadalmi rendszerben és a kultúrában is.
Az európai változásokat szemmel tartva felvetődött bennem az a kérdés, hogy vajon
az angliai egyházban végbement küzdelem, amely a katolicizmus és a protestantizmus
között ott is fellobbant, milyen eredményekhez vezetett. Anglia viszonylag közel van
hozzánk, azonban az ott zajló egyháztörténeti események mégis mintha kívül esnének
érdeklődési köreinken. Az anglikán egyház egy harmadik típusú „egyháztestet” képez
a római katolikus és a protestáns felekezet mellett. Úgy gondoltam, hogy fontos lenne az ottani eseményeket nyomon követni és a reformáció korától kezdve történeti
kibontakozásukban ﬁgyelemmel kísérni. Szakdolgozatomban a reformáció korának
az Angliában lezajló történeti, politikai és teológiai következményeit szándékoztam
felkutatni és közkinccsé tenni. Angliában a reformáció vallási küzdelmei más irányba
indultak el, mint Európában, és egészen más fordulatot vettek, melyek Anglia törté-
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nelmének útjait döntő módon meghatározták. Ez a kor tette Angliát a tengerek urává,
melynek következtében gyarmatosító nagyhatalom lett. Az anglikanizmus megszilárdulásában kulcsfontosságú esemény volt a félelmetes spanyol ﬂotta, a „győzhetetlen
armada” leverése. A katolikus Spanyolország ereje megtört, a tengereket angol hajók
ellenőrizték, Anglia rohamos léptekkel indult el a gyarmatosítás útján, és az országot
a felemelkedés boldogító érzése árasztotta el. Erzsébet XVI. századát az angolok a
reneszánsz aranykorának tartják.
Angliában a felülről végrehajtott egyházszakadás győzelmet aratott. Erzsébet halálával lezárult az angol történelem egy fejezete, a Tudorok korszaka és vele együtt az
anglikán reformáció, amely végérvényesen megszilárdította az anglikán államvallást.

VIII. HENRIK,
VI. EDWARD ÉS TUDOR MÁRIA URALKODÁSA
A XVI. század egész Európában átmeneti időszak, amikor a földrész szinte egyszerre él a középkorban és az újkorban. A múlt, a jelen és a jövő erői ekkor csapnak
össze egymással. Az ideológiák harcának fő színtere az új tartalmat igénylő vallás,
amely születéstől a halálig átfogja és szabályozza a lét minden apró mozzanatát. E
változó világban az emberek legalább hitbeli támpontokat kerestek, ezért az egyházra
nagy nyomás nehezedett. A középkori reformhagyomány nem hozott következetes
programot a katolikus egyházban, és a sürgető eseteket is csak rövidtávon tudta megoldani. Mindig voltak olyanok, akik kevésbé haladó nézeteket vallottak, és akadtak
olyanok is, akik még a legszükségesebb változtatásokat is visszautasították. A XVI.
század örökségébe beletartozott tehát, hogy készen álljon a megújulás befogadására.
Az emberek szükségleteit és követeléseit az egyház látszólag kész volt elfogadni és
megválaszolni, a válasz azonban arányaiban és jelentésében sohasem igazodott az igényekhez. Érdekes módon az emberek többségét mégis meglepte, amikor a nagy erejű
változás elkezdődött és minden addigi mértéket felülmúlt.
A katolicizmus rendszere ellen tiltakozó teológusok, a protestánsok úgy képzelték,
hogy mozgalmuk nem új vallás megteremtésére, hanem az eredeti, bibliai kereszténység helyreállítására irányul. A XVI. századi reformációban valójában nem az egyház
újjászervezése, átalakítása volt az újdonság, hanem a radikálisan új politikai helyzet,
amelyben mindez lezajlott. A Luther által elindított vallási mozgalom, a reformáció
Európa számos államában rendkívül gyorsan terjedt, és a kontinens több részén egyszerre zajlott a XVI. században. A reformációnak három fő ágát különböztetjük meg:
a lutheri ágat, a kálvini ágat és az anglikán ágat. Az angliai reformáció lényegesen
különbözik kiindulási pontjában a többitől, mert két lépésben valósult meg: először
csak skizma (szakadás) jött létre, majd ezután következett a tanbeli különbségben is
megnyilvánuló eretnekség a katolikus és az angliai egyház között VIII. Henrik uralkodásától kezdődően.
A világ kereszténységének sajátos tömbjét alkotják az anglikánok. Ma az anglikanizmus minden földrészen megtalálható: elterjedése összefügg az egykori brit gyarmatEgyház és történelem
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világbirodalommal. Az anglikán hit jellegzetességeit leginkább az angol reformáció
sajátos hangsúlyainak köszönheti. „A reformáció e változatát három tényező alakította:
a XV. század végi és széles körben ható egyházkritikai mozgalmak, a Luther Márton
által befolyásolt humanista tudósok, és a középkortól feszült viszony a katolikus egyház,
különösen a pápaság és az állam között.” 1 Angliának, mint szigetországnak politikai
és vallási reformjai sokkal függetlenebbül fejlődtek ki a szárazföldi országokénál, és
ez a fejlődés nem volt rohamosan terjedő, szélsőségekben csapongó, hanem az angol
nép természetének megfelelően, mérsékelten alakult. Annak ellenére, hogy az angliai
egyházi helyzet sokkal kevésbé követelt változást, mint a kontinensbeli, itt is bekövetkezett egyfajta reformáció, noha nem a nép vallási mozgalmaként, hanem a majdnem
korlátlan uralkodó önkényes döntése következtében.
A reformáció története Angliában eléggé bonyolult, és nem is lehet egyetlen évhez
kötni, hanem sokkal inkább egy fokozatosan lezajló, hosszabb folyamatról van szó,
melynek kezdete Wyclif fellépésével, lezárulása pedig az angol egyház végérvényes
szervezeti megszilárdulásával (1662) jelölhető. Ennek az átalakulásnak a jelentős része
a Tudor-házból való négy király alatt – az egész XVI. századon át – történt meg. Ezeket az uralkodókat azonban nem lehet a XVI. század nagy hitújítóihoz hasonlítani.
Céljukat, hogy a vallási életet az állam érdekeinek rendeljék alá, csak azért tudták
elérni, mert a pápaságnak már jóval korábban nagyon rossz híre volt Angliában és az
angol egyház már berendezkedett bizonyos fokú autonómiára.
Az angol uralkodók a XVI. század elejére már szinte teljes mértékben függetlenedtek a pápai hatalomtól. Különös módon még az ország papsága is kedvezőnek találta
ezt a sajátos helyzetet, ezért minden vitás kérdésben kiállt az uralkodó mellett. Elton
szellemes megjegyzését idézve: „az istenfélő VII. Henrik idején az angol egyház még
élvezte az utolsó középkori vénasszonyok nyarát.”2 A reformáció győzelmét készítette elő
„az iparba, főleg a kereskedelembe bekapcsolódó újnemesség és az iparos-kereskedő polgárság egyházellenes, az egyház javaira szemet vető anyagi érdekeltsége, valamint a királyi
hatalomnak nagymérvű megszilárdulása VII. Henrik uralkodása idején.” 3
A reformáció kezdetei VIII. Henrik királyhoz kapcsolódnak, aki 1509-ben lépett a trónra. Mivel VIII. Henrik a fehér és a vörös rózsa nevezetes házasságából származott, a trónutódlást a két uralkodóház túlélő tagjai tudomásul vették.
VIII. Henrik az oxfordi egyetemen eredetileg papnak készült, és csak bátyja halála után lett király. Amikor 1509. április 1-jén megkoronázták, mindenkit lenyűgözött az alig 18 éves óriás. Népe sokat várt tőle. Engedelmes gyermeknek látszott: egy
hónappal apja halála után – ígéretéhez hűen – feleségül vette bátyja özvegyét, a nála
6 évvel idősebb Aragóniai Katalint. A házasságkötéshez pápai felmentést kértek
II. Gyulától, hogy engedélyezze azt, mert abban az időben a sógorházasság tiltott
volt. A ﬁatal Henrik az első években még ﬁgyelmes és odaadó férjnek bizonyult,
azonban a halva született gyermekek és felesége vetélései elgondolkodtatták. Ki1

Egyháztörténeti kislexikon, I. Kötet. Jel Könyvkiadó, Budapest 2001, 60
Szántó Gy. T.: Anglikán reformáció, angol forradalom, Európa Könyvkiadó, Budapest 2000, 33
3
Szántó K. dr.: A katolikus egyház története, II. kötet, Ecclesia, Budapest 1987, 78
2
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rály volt: az utódról való gondoskodást politikai küldetésnek, Anglia nemzeti ügyének tekintette. „Az egészséges ﬁú utód kérdése Angliában alapvető politikai problémának számított, hiszen a Rózsák háborújának rettenetes élménye még nem halványult el
a kollektív nemzettudatban, még kevésbé Henrik környezetében.”4 A királynak ekkor
még egyetlen élő örököse volt, a törékeny, beteges Mária. Rajta múlt a Tudorok
trónja, Anglia stabilitása.
Az események valamikor 1525 és 1527 között gyorsultak fel. Aligha meglepő, hogy
a király – éppen a reformáció viharainak évtizedeiben – betéve tudta a Szentírást,
és emlékezett a Leviticus szavaira: „Ha egy ember testvére feleségét veszi, ez tisztátalanság, gyermekek nélkül maradnak.” (Lev 20, 21) Henrik úgy hitte, ótestamentumi
átok sújtja, ezért 17 év után Róma által meg akarta semmisíteni Katalinnal kötött
házasságát. Egyébként is, Boleyn Anna udvarhölgy iránt epekedett. Thomas Wolsey
bíboros mint pápai küldött képviselte az ügyet 1529-ben, de a házasság érvénytelenítését nem tudta elérni. Mialatt a pápa halogatta a végső szó kimondását, mert
azt remélte, hogy az idő gyógyulást hoz a király szenvedélyeire, Henrik elhatározta,
hogy a pápától függetlenül intézi el a kérdést. A szenvedélyektől elvakított király
1533 januárjában titokban házasságot kötött Boleyn Annával. Az események hatására Rómának is színt kellett vallania: 1534 márciusában a pápa megerősítette a királyi
házasság érvényességét, majd 1534 júliusában exkommunikálta VIII. Henriket és
Boleyn Annát. Mivel Thomas Cranmer, Canterbury újonnan kinevezett érseke a
pápai döntést meg nem várva kihirdette a király első házasságának érvénytelenségét, 1534 júliusában őt is kiközösítették. Anglia válasza novemberben történt. A
parlament 3 okiratot szavazott meg. „Az első tárgya: a suprematia, vagyis a király
a legfőbb úr az angol egyház földjén. Joga van az eretnekségeket letörni, és minden
külföldi hatalom és törvény, szokás következményeit visszaszorítani. A második okirat
minden felnőttől »a királynak és nem valami idegen hatalomnak tett« hűségesküt követelt. A harmadik okirat árulásnak nyilvánította, ha valaki a királyról azt mondja:
skizmatikus, tyrannus.” 5
A király tehát nemcsak a feleségétől, hanem az egyháztól is elvált. Ennek fontos
gazdasági oldala is volt: nemcsak a király, hanem az egész angol egyházi és világi
vezetőség régóta sajnálta a Rómába küldendő egyházadót. Ezért kezdetben örömmel
üdvözölték az angol egyház önállósulását. 1532 és 1534 között ez meg is történt: az
angol egyház nemcsak különvált a pápától, hanem maga a király lett annak is a feje.
Henrik nagyravágyását tükrözi, hogy azzal dicsekedett az udvar előtt, hogy mostantól
pápa és király egyben Angliában. A Rómával történt szakítás viszont további súlyos
következményeket vont maga után. 1534-ben a parlament Henrikre, mint az angol
egyház fejére ruházott át minden hatalmat, a pápai primátust pedig Angliára nézve
megszüntette. Sok hitéhez hűséges pap, aki ellenszegült, vérpadra került. Közülük a
két legismertebb személy Thomas Morus és John Fisher voltak, akik életük feláldozásával tettek tanúságot az egyház mellett. Mindkettőjüket haláluk után 400 évvel,
4
5

Szántó Gy. T.: Anglikán reformáció, angol forradalom, Európa Könyvkiadó, Budapest 2000, 43
Török J.: Egyetemes egyháztörténelem, II. kötet, SZIT, Budapest 1999, 160
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1935-ben avatta szentté XI. Pius pápa, aki életük felett elmélkedve így kiáltott fel:
„Tales ambio defensores” – ilyen védőket kívánok hitünknek!6
A király eltörölte a szerzetesrendeket, a kolostorokat feloszlatta, vagyonukat elkobozta, és részben híveinek adományozta. Mindezek azonban csak egy zsarnok intézkedései voltak, a reformáció valódi eszméi még nem hatották át az egyházi életet.
Henrik a reformáció ügyét sohasem vette komolyan, ellentmondó cselekedetei sokakat megleptek. Uralkodásának számos tényéből világosan látszik, hogy ő csak a
pápai fennhatóság alól akarta kivonni Angliát, úgy azonban, hogy emellett a római
katolikus dogmák nagyrészt épségben maradjanak. A legfőbb egyházi hatalommal
felruházott királynak módjában állt volna a leggyökeresebb reformok életbeléptetése,
de nem tette: „épen hagyta az egyház testét, s csak idegen, tiarás fejét ütötte le.”7 Így
vált az angol egyház önálló „katolikus” egyházzá a király vezetése alatt. Ő volt az, aki
kinevezte a püspököket, ő felelt az egyházi tanításért és az eretnekek elleni harcért.
Angliában jellemző volt az a felfogás, hogy a nemzet élete két részből áll: egy lelki és
egy világi részből, amelyek a királyi hatalom alá tartoznak.
Luther fellépésekor VIII. Henrik még Róma igaza mellett érvelt, ám Lutherrel folytatott vitája babér helyett csak töviseket termett, melynek éles szúrásait alig enyhítette
a pápától jutalmul adott „Defensor ﬁdei” (hitvédő) kitüntető cím. Eközben az evangéliumi reformeszmék hullámai átcsaptak az oxfordi és a cambridge-i egyetem ódon falain is, de súlyos börtönnel, máglyával, vagy száműzetéssel lakoltak hívei. „Az 1539. évi
6 törvénycikk tűzhalállal fenyegette azokat, akik az átlényegülés tana, az egy szín alatti
úrvacsora, a fülbegyónás, a mise, a papi nőtlenség ellen szólnak vagy tesznek.”8 A bátrabbakat nem rettentette el a veszély. A szigorú törvény ellenére is volt irányzat, amely a
reformáció felé hajlott, a lutheri eszmék terjedését még Henrik sem tartóztathatta fel.
Míg Henrik uralkodása idején, 1520. körül a legtöbb angol még Rómát támogatta, de
1600. körül már a legtöbben protestánsnak vallották magukat.
Ahogyan máshol is, itt is a humanisták voltak azok, akik az egyházon belül bizonyos
újításra törekedtek, amelyek viszont az egyház tanítását és szerkezetét nem érintették.
A leghíresebbek közülük Thomas Morus és John Colet voltak. Egy másik csoportot
alkottak a lollardok, akik Wyclif nyomán csak a Bibliához ragaszkodtak: a szentek tiszteletét, az érdemszerző búcsút, a búcsújárásokat, a pápát és az átváltoztatást nem tartották helyesnek. Minden új eszme először természetesen London népét ragadta magával,
de a lollardok mozgalma vidéken is teret nyert: lollard közösségek működtek Kentben,
Buckinghamshire-ben és Berkshire-ben is. „Ragadványnevük a latin »lolium« (gaz) és a
középangol »loller« (naplopó) származéka volt. A mozgalmat a népi vallásosság jeleként is
szokás értelmezni, feltételezve, hogy a népi lelkiség szükségszerű előfutára volt a protestantizmusnak.”9 Az „igazi hívek dicső és titkos társaságai” – ahogy magukat nevezték – az
6

Vö. http://www.katolikus.hu/szentek/0622-88.html 2011. 10. 03
Warga L.: A keresztény egyház történelme, A magyar református egyház kiadása, Sárospatak 1906, 187
8
Ottlyk, E.: Az anglikán egyházak közössége, in Theologiai Szemle, Magyarországi Egyházak Ökumenikus tanácsának folyóirata, Új folyam (1986/2) 98
9
Norman, E.: A római katolikus egyház képes története, Athenaeum Kiadó, Budapest 2007, 85
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angol nyelvű Wyclif-Bibliát forgatták, és ezzel a XVI. századi angol reformáció közvetlen
szellemi előkészítéséhez is jelentősen hozzájárultak. A harmadik csoport az angol lutheránusok voltak. Már 1520-ban rendszeresen összejöttek, hogy lutheri írásokat olvassanak.
Cranmer, miután püspök lett, megparancsolta, hogy az istentiszteleteken mindenütt
meg kell magyarázni a Bibliát, amely a hit és az élet egyetlen mértéke. Cranmer mellett
állt Thomas Cromwell alrégens is: ők ketten próbálták elősegíteni az angol reformációt,
amely nem volt könnyű feladat, mert Henrik általában hirtelen változtatgatta véleményét. A liturgiában és a tanításban még nem sok változás történt, sőt VIII. Henrik élete
végén még sokkal szigorúbban akarta hirdetni a római tanítást, mint azelőtt.
A reformáció politikai tekintetben való hatását legélénkebben Anglia XVI. századi
kormányrendszere mutatja. Politika és vallás, állam és egyház szorosan egymás mellett haladó tényezőkként szerepelnek benne. VIII. Henrik uralkodása alatt született
meg a jellegzetesen angol alkotmányos királyság. Végül hogyan értékelhetjük VIII.
Henriket? „A szeszélyes és durva despotát – paradox módon – minősíthetjük modern parlamentáris fejedelemnek éppúgy, mint gátlástalan zsarnoknak. Henrik: kora gyermeke,
s Angliában a XVI. század merész ívű híd a középkor és az újkor között. VIII. Henrik
tudatában volt ennek az átmenetnek.”10
VIII. Henrik még 1536-ban megkezdte a zavartalan örökösödés jogi alapjainak lerakását. 1543-as törvénye előírta az utódlást, amely szerint Edward, Mária és Erzsébet
szigorúan ebben a sorrendben követhetik majd egymást a trónon. Bármennyire hihetetlennek tartották ezt az öröklési rendet abban az időben, végül mégis bekövetkezett.
VIII. Henrik halála után harmadik feleségétől, Jane Seymourtól származó ﬁa, VI.
Edward11 erélytelen gyermekként kezdte el uralkodását alig 10 évesen. Ez lehetőséget
adott arra, hogy a reformáció győzelmét kívánó körök érvényesíthessék törekvéseiket
az egyház megújításában. Cranmerék most már természetesebb irányt adhattak a reformációnak, és hogy biztosítsák jövőjét, gondoskodtak a királyﬁ protestáns szellemben történő neveléséről. Két protektor, Somerset (1547–1549) és Warwick (1549–1553)
kormányzott az ifjú trónörökös helyett. Az első, a gyermek király nagybátyja, Jane
Seymour ﬁvére, aki Hartford earlje volt, gyorsan megszerezte az apró uralkodó feletti
ellenőrzést, majd 1547 novemberében összehívta a parlamentet, amely készséggel támogatta az átalakítás munkáját. Érdekes jogalkotás jellemezte ezt az ülésszakot: főleg
olyan új törvények születtek, amelyek korábbiakat semmisítettek meg. VI. Edwardot
megfosztották attól a jogától, hogy nagykorúságának elérésekor felülvizsgálhassa a
gyámsága alatt született jogszabályokat.12 Somerset a Melanchton-féle lutheranizmus
felé hajlott, és nem akart túlzottan szigorú lenni. „Az istentiszteletet és a dogmákat
mérsékelten protestáns szellemben megreformálták, ellenben fenntartották a püspöki egyházszervezetet.”13 A protestantizmus két régi alapkövetelése azáltal teljesült, hogy a
10
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Ld. Függelék, 2. ábra: VI. Edward
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híveknek megengedték a két szín alatti áldozást és a papoknak a nősülést. VIII. Henrik „hatcikkelyes” törvényének eltörlésével a katolikusok súlyos presztízsveszteséget
szenvedtek. Az 1534-es felségárulásról szóló törvényt enyhítették, ugyanakkor VIII.
Henrik eretnekek elleni törvényhozását hatálytalanították, és a protestánsok áramlani
kezdtek Angliába. Cranmer már VIII. Henrik idején egy mérsékelt, mindenki által
elfogadható liturgia szerkesztésén dolgozott. A liturgia átalakítása lassan és fokozatosan történt, a régi szertartásokat óvatosan mellőzték, így jött létre többszöri módosítás
után az új angol Liturgia, melynek életbeléptetését parlamenti végzés rendelte el.14
Érdekes, hogy a liturgiát és annak reformját sokkal fontosabbnak tartották, mint
az egyházi tanítás megújítását. Ez azután jellemző is lett az egész anglikán egyháztörténelemre. Az angol Biblia mellett a kialakuló egyházra a legerősebb befolyást a
liturgikus könyvek gyakorolták, elsősorban a Book of Common Prayer, amely mintegy
három évszázadra terjedően meghatározta az istentisztelet és a hit formáját. A liturgikus könyvek és a hitcikkelyek a kontinens hitújítóinak hatását mutatták, különösen
Martin Bucerét, ugyanakkor azonban megmaradt az egyházi hierarchia, és megerősödött annak lelkipásztori karaktere.15
Somerset védnököt 1549 októberében katolikus főtanácsosok letartóztatták, de
Warwick earlje kiszabadította. Warwicknak, aki szerette volna átvenni a király feletti
gyámságot a tehetetlen régenstől, sikerült meggyőznie a kis Edwardot, hogy nagybátyja áruló. Addig ármánykodott, míg a lakosság köreiben igen népszerű Somersetet
nyilvánosan lefejezték. Az earlt – szolgálataiért – Northumberland hercegévé nevezte ki a kicsi király, aki azonnal elhitte, hogy nagybátyja valóban a vesztére tört, és
Warwick volt az, aki őt megoltalmazta. Az új protektor kormányzása alatt – aki idáig
ugyan katolikusnak vallotta magát – felgyorsult az egyházi birtokok szekularizációja,
valamint megerősödött a genﬁ reformáció befolyása. A lutheri hatást 1547-től Kálvin és Zwingli hatása váltotta fel, amelyet számos Angliába hívott protestáns tudós
közvetített. A svájci reformáció teológiáját tisztán tükrözi az új, 42 cikkelyes hitvallás
(1552), amely evangélikus megigazulást és kálvinista úrvacsoratant képviselt. A ﬁatal
király szerette a teológiát, és Kálvin engedelmes tanítványa lett. A parlament Warwick
idejében megszavazta a régi liturgikus könyvek, képek, szobrok megsemmisítését, az
oltárokat nyersen megmunkált áldozóasztalokkal helyettesítették. Noha a bizottságok
a Korona számára a legértékesebb berendezéseket lefoglalták, a művelet művészi katasztrófába torkollt. 1549-ben egyik percről a másikra bevezették az egész országban
az anyanyelvű prédikálást, amely lehetővé tette, hogy az istentisztelet érthetővé váljon
az egyszerű emberek számára is. A királyi udvar vallási ügyeit protestáns püspökre,
Hugh Latimerre bízták. Angliában 1547 és 1549 között gomba módra szaporodtak
a nyomdák, amelyek ontották a vallási tárgyú műveket. Akadt köztük katolikus, de
többségük protestáns munka volt. Mindez azt mutatja, hogy lépésről-lépésre alapvetően kettős, protestáns szellemiségű, de sok-sok katolikus elemet megőrző dogmatika
14
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formálódott, amely egyrészt azt rögzítette, hogy az üdvösség kulcsa csakis a hit lehet,
másrészt azonban a jó cselekedeteket az élő hit gyümölcseinek nyilvánította.16
A fokozatosan bevezetett új vallásrendszer azonban egy ideig még nem tudott megszilárdulni. Sok minden változatlanul maradt, mert „Cranmer szerint csak annyit kellett megváltoztatni, amennyit a Szentírás feltétlenül követelt. A kálvini reformáció viszont
éppen abból indult ki, hogy csak annyit kell megtartani belőle, amennyit a Szentírás
parancsol.” 17 A reform a széles néprétegek körében sem talált igazán visszhangra. A
gazdasági hanyatlás, amely VI. Edward idején bekövetkezett, óvatosságra intette az
egyházi vezetőket az intézkedésekkel szemben. Ahogy a templomi szertartások ragyogása elhalványult, a lakosság más időtöltés után kezdett nézni. A közömbösség és a
fásultság jelei közé tartozott, hogy az emberek tömegesen maradtak el a templomból,
és számos egyházmegyében elapadt a papi rend utánpótlása. Amikor 1553 júliusában
meghalt VI. Edward, a reformáció zakatoló gépezete csikorogva megállt.
Edward halálával a Tudor-dinasztiában három király után megszakadt a ﬁúági örökösödés. Miután az angol parlament elfogadta a nőági örökösödést, VIII. Henrik
legidősebb lánya, Mária került a trónra, aki mindössze öt évig uralkodott.
Mária programja nem volt eleve reménytelen: elhatározta, hogy visszaállítja Angliában ősei hitét és országát kibékíti a római pápával. Az alacsonyabb néprétegek
körében ez nem ment nehezen, mert a tömegek a reformációt nem fogadták olyan
kedvezően, mint az egyházi vagyon birtokába jutó nemesség és iparos-kereskedő polgárság. Mária harminchét éves volt, amikor megkoronázták. Boldogtalan és keserves
gyermekkora volt, hiszen apa nélkül nőtt fel, sőt apja és öccse (Edward) rendszeresen
fattyúnak bélyegezték. Anyjával, Aragóniai Katalinnal a kiközösítettek életét élte, és a
vallás maradt egyetlen vigaszuk. Fiatal korában Mária szelíd és emberséges természetű
volt, de nem így maradt meg az angol nép emlékezetében. Édesanyja rettenetes sorsa,
valamint a válás zaklatott évei maradandó nyomokat hagytak lelkében. A reformáció
virágzásának éveiben vallása is örökös sértések céltáblája lett, ráadásul trónigénye következtében élete is sokszor hajszálon függött. Ezek után nem is meglepő, hogy Mária
az elszenvedett megpróbáltatások hatására meggyűlölte Angliát, megalázásának, gyötrelmeinek színterét. Úgy tartotta, hogy ő nem is angol, hanem spanyol: személyében
tehát Spanyolországot és az övéit alázták meg a tudatlan és arcátlan szigetlakók.18
1553. október 1-jén, koronázása napján Mária ígéretet tett arra, hogy megvédi a
Szentszék jogait, valamint az ország szabadságát. Mindez azonban korántsem volt azonos a pápai hatalom helyreállításával. A királynőt nagybátyja, V. Károly császár már
kezdetben mérsékletre ﬁgyelmeztette. Azt tanácsolta neki, hogy egy lépést se tegyen a
parlament nélkül, és az eltiltott egyházi szertartások újbóli bevezetésével ne izgassa fel
a kedélyeket, hanem fordítsa minden gondját a béke helyreállítására. Mária azonban
nem titkolta azt az óhaját, hogy a római katolikus szertartásokat, különösen a misét
újra életbe léptessék. Hamarosan számos pap misézni kezdett, és ez több helyen vi16
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haros jelenetekre adott alkalmat. „Midőn a királynő udvari káplánja prédikálás közben
megemlékezett a korábban kivégzett martirokról, kiket – mint mondá – ártatlanul ítéltek
el –, fanatikusok tömege vette körül a szószéket s e szavakat kiáltották feléje: »pápista! pápista! huzzátok le!« Tőrt hajítottak a szónok felé s kardot rántottak reá.” 19 Az események
hatására a királynő mint Isten után a vallás feje, megtiltotta, hogy római katolikusok
és protestánsok egymás istentiszteleteit zavarják, valamint megtiltott mindenféle prédikációt vagy vallásos színezetű irat kiadását, ameddig arra engedélyt nem ad.
Míg vallás ügyében megoszlottak Angliában a vélemények, addig, ha Mária házasságáról szó esett, általános volt az a kívánság, hogy ne idegenhez menjen férjhez, hanem
inkább valamelyik lordhoz az angolok közül. Mária azonban nem akart leereszkedni
alattvalóihoz: férjként csakis spanyol úriember felelt meg neki. Ebben az ügyben is,
mint minden másban, császári rokonához fordult tanácsért. V. Károly azonnal kész volt
a tervvel: biztosan tudta, hogyha ﬁa Fülöp, a spanyol trónörökös fellép, nem fog viszszautasítást találni. Mária II. Fülöp spanyol királlyal kötött házassága miatt azonban
elveszítette alattvalói rokonszenvét, akik idegen, katolikus erők eszközét látták a spanyol
házasságban, Anglia ősi ellenségének ügynökét. A gőgös és büszke királynő meg sem
próbálta, hogy a róla kialakult képet előnyére fordítsa. Fejébe vette például, hogy mindazokat a papokat, akik megházasodtak, elbocsátja az egyház kötelékéből. A protestáns
hitszónokok látva, hogy a miséző papok engedély nélkül prédikálnak, ők is hasonlóképpen cselekedtek. Rájuk azonban rögtön alkalmazták a törvényt, s benépesítették velük
a Tower ellenfeleik által üresen hagyott zárkáit. Oda jutott rögtön kezdetben Latimer és
Cranmer, VIII. Henrik és Aragóniai Katalin házasságának felbontója.
Így haladt előre lassanként az angol római katolicizmus restaurációja. Ha a királynő
megelégedett volna eddigi sikereivel, talán megőrizhette volna alattvalói szeretetét. Máriát azonban félrevezette az első siker, melynek hatása alatt nem vette számításba azt,
hogy az angolok nagy része szívesen látja ugyan az ősök évszázados vallási szokásainak
visszaállítását, de a katolikus egyház és a papság uralma nélkül. Tudor Mária azonban
eleve feloldhatatlan ellentmondást látott abban a tényben, hogy Angliában ő maga, nem
pedig a római pápa az egyház feje. Mária szerette volna visszaállítani a pápa fennhatóságát, de ehhez a parlament jóváhagyása kellett volna, amelynek megszerzésére szinte semmi esélye sem volt. 1536 óta ugyanis nagy tömegű egyházi birtok jutott világi kezekbe,
ezért a kedvezményezetteknek olyan erős befolyásuk lett a parlament mindkét házában,
hogy világosabb időszakaiban maga Mária is megértette törekvésének hiábavalóságát.20
Mária uralkodásának néhány esztendejét mindvégig katolikus-ellenes felkelések
réme árnyékolta be. A leghíresebb a Wyatt-féle lázadás volt Mária „spanyol uralma” ellen. A lázadás leverését követően szigorú rendszabályozás, majd letartóztatási
és kivégzési hullám vette kezdetét. Már a spanyol inkvizíció mintájára rendkívüli
hitnyomozó bizottságokat kezdtek szervezni, visszaállítottak néhány kolostort, valamint az egyházi javak visszakövetelését tervezték. „Angliában – rövid időre – felül19
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kerekedett a katolikus ortodoxia, megsemmisültek a protestantizmus pozíciói, széthullottak jogi alapjai.” 21
Amikor Mária úgy látta, hogy küldetését mégiscsak siker övezi, nekilátott, hogy
máglyán pusztítsa el hite ellenfeleit. 1554 decemberében felújítottak három régi eretnekellenes törvényt, majd 1555 januárjában munkához láttak az angol inkvizítorok.
A következő 3 és fél esztendőben közel 300 embert – nemest és közrendűt, gazdagot
és szegényt – égettek meg mint protestáns eretneket. Az első híres mártírok között
volt öt korábbi püspök is: Ferrar, Hooper, Ridley, Latimer és Cranmer, akinek a
hagyomány szerint a szívét nem emésztették fel a lángok. Amint az első máglyák
fellobbantak az angol protestánsok alatt, a nép a „gaz pápistáknak”, a „pöﬀeszkedő
spanyoloknak” (Fülöpnek és V. Károlynak) és természetesen a római pápának tulajdonították a kivégzéseket, pedig az uralkodók és maga a pápa sem helyeselte Mária
vérengzéseit. A királynő és a politikailag teljesen tehetségtelen vezérkar nem boszszúvágyból ölette meg férﬁak és nők százait, hanem vallási meggyőződésből: meg
akarták tisztítani az országot a mindenható Isten színe előtt. A mártírok bátorsága
azonban meglepte a hatóságokat. Az áldozatok hősiessége vérrel keresztelte meg az
angol reformációt, és az esztelen vérengzés az angolok tudatában végzetes módon
összekapcsolta a zsarnokság képzetét a római székkel. Öt évvel korábban a protestánsok ügyét templomrablással, rombolással, tiszteletlenséggel és vallásos anarchiával lehetett párosítani. Most az erénnyel, a becsületességgel kezdték azonosítani,
és ez egyre inkább az angolok ellenállását váltotta ki egy félig idegen kormányzattal
szemben. Anglia megtapasztalta a katolicizmus újraéledését, de a lobogó máglyák
szörnyű látványa, a protestáns mártírok hősiessége egyszer s mindenkorra szembefordította vele.22
Mária drámaian rövid és véres életműve, az „ellenreformáció” gyorsan összeomlott,
rövid kormányzása után az angol reformáció győzelmét nem lehetett feltartóztatni.
Ha Máriának gyermeke született volna, Anglia politikai erőviszonyai egyetlen nap
alatt átrendeződtek volna. A búskomorságba esett, vérszomjasnak nevezett királynő
azonban 1558. november 17-én utód nélkül meghalt, s halálával eltűnt a Róma és Anglia közötti kiengesztelődés utolsó, reális esélye. Érdekes, hogy éppen az ő fanatikus és
rögeszmés uralkodása tette visszafordíthatatlanná a megtorpanó, bizonytalan angol
reformációt. Európában mindenki tudta, hogy Erzsébet hercegnőé lesz a trón, és vele
együtt egy újabb protestáns forradalom veszi kezdetét.

TUDOR ERZSÉBET URALKODÁSA ÉS VALLÁSI REFORMJA
Tudor Erzsébet, VIII. Henrik és Boleyn Anna lánya 1558. november 17-én foglalta el Anglia trónját. Negyvennégy esztendeig tartó uralkodása már életében akkora
dicsőséget hozott számára, amely valószínűleg meghaladja tényleges vívmányait. A
megszerzett hírnévhez hozzájárult saját propagandája, a nevéhez fűződő Gloriana21
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kultusz, a shakespeare-i pillanat szerencsés egybeesése hosszú életével, valamint a spanyol armada felett aratott dicsőséges győzelem.23
Erzsébet mint uralkodó és mint az angol egyház legfőbb gondnoka maga felügyelte
az apja és öccse által mozgásba lendített reformációt. Parlamentjében 1559 folyamán
lerakta egyháza új hitéleti alapjait. Konzervatív ízlése, egyéni vallásossága ugyan sok
alattvalóját sértette, viszont lehetővé tette, hogy az angolok többsége különösebb
megrázkódtatás nélkül térjen át az új hitre. Mivel az egyház kormányzójaként külső
és hatalmas erejű ellenség által ostromlott szigetországot irányított, nem engedhette
meg sem magának, sem alattvalóinak, hogy az angol társadalom erejét vallásháború
eméssze fel.

Erzsébet trónra lépése
Amint láttuk, Mária királynő úgy halt meg, hogy egy elvileg katolikus országot hagyott maga után, de utóda nem született. Mária 1558 októberéig még hitte és remélte,
hogy gyermeket szül, ezért az utódlásról nem is rendelkezett. Nem kedvelte húgát,
Erzsébetet, aki egészen Mária trónra kerüléséig a lutheri evangélikus reformáció híve
volt, majd Mária uralma alatt látszólag ugyan visszatért a katolikus hitre, de meggyőződésének hiányát alig tudta leplezni. Mária katolikus egyháza tehát 1558 nyarán
még állt: a protestánsok vezetői hosszú és nehéz emigrációra, illegális küzdelemre
rendezkedtek be. A történetírók jelentős része azonban csak kisiklásnak minősíti az
anglikán rekatolizációt, amely mindössze rövidtávon téríthette ki a sebesen száguldó
anglikán reformációt.
Öntudatos, tájékozott, erejében bízó társadalom kísérte ﬁgyelemmel az utolsó Tudor királynő uralkodását. Amikor I. Erzsébet fellépett a világpolitika színpadára, senki sem gondolta, hogy személye rövidesen a ﬁgyelem középpontjába, országa pedig
a világhatalmak közé emelkedik. Pedig a királynőnek nem volt egyszerű dolga: vakbuzgó nővérétől kétségbeejtő helyzetet örökölt: Északon Skócia támadásra készült,
Franciaország erősebb volt, mint valaha, a spanyol uralkodó, Fülöp, a néhai Véres
Mária férje pedig megkaparintotta magának a protestáns Hollandiát. 1558-ban súlyos
inﬂuenzajárvány dühöngött az országban, szárnyalt az inﬂáció, és olyan ínséges idő
köszöntött be, amilyenre még a legidősebbek sem emlékeztek. A korabeli emberek
szerint mindezek a jelek arra utaltak, hogy Isten megharagudott Angliára. A belpolitikában szintén teljes volt a zűrzavar. Tudor Mária rekatolizációja következtében anynyira felborult az egyházi rend, hogy senki sem látott többé tisztán a katolicizmus és
az anglikanizmus útvesztői között. Az angol egyházfők jelentős része ragaszkodott
ugyan a római katolikus hithez, de hallani sem akart a pápai fennhatóságról. A protestantizmus mozgalmi célkitűzései, amelyek a hitélet tartalmi kérdéseit érintették,
hivatalosan eretnekségnek minősültek.24 Amikor tehát Erzsébet 1558 novemberében
trónra lépett, a vallási élet helyzete rendkívül bonyolult és összetett volt. „Az ország
nemcsak a katolikusok és a protestánsok között volt megosztott, hanem a protestánsok ma23
24

Vö. The oxford illustrated history of britain, Oxford University Press, Oxford 1984, 264
Vö. Szántó Gy. T.: Anglia története, Maecenas Könyvkiadó, Budapest 1992, 126

 ﱻ72 ﱾ

Miskolci Keresztény Szemle



2013/2. (34. szám)

guk is különböző nézeteket vallottak egyházuk természetéről és jellegéről Mária uralkodása
idején szerzett változatos tapasztalataiknak következtében.”25
Erzsébet vonzó, ﬁatal nő volt, amikor 25 évesen megkezdte uralkodását. Bár nem
tartották kifejezetten szépnek, mivel az orra túl markáns volt, a hajszíne pedig inkább
vöröses, mint arany, de jellemes, intelligens és domináns személyiségével tudta, hogyan kell az embereket elbűvölni és megdorgálni. Műveltnek számított, mert oktatóitól, John Cheke-től és Roger Ascham-tól jó alapismeretekre tett szert a klasszikusok
és a hittudomány területén. Miként nővére, Mária, ő is büszke és makacs természetű
volt, és olyan önbizalommal rendelkezett, amelyet a néhai királynő sohasem ismert.
Trónra lépése után a spanyol nagykövet az alábbiakat jelentette róla: „úgy tűnik nekem, hogy összehasonlíthatatlanul félelmetesebb, mint a nővére volt, parancsait pedig úgy
osztogatja, amint apja tette.”26
A katolikus kánon szerint Erzsébet minden lehetséges módon törvénytelen utódnak
minősült. 1533-ban született és anyja az a Boleyn Anna volt, akivel VIII. Henrik átmenetileg bigámiában élt. Eszerint Erzsébet azért volt többszörösen illegitim utód, mert
nemcsak fogantatásakor, hanem születésekor is élt még az angol király törvényes hitvese, Aragóniai Katalin. Erzsébet tehát veszélyben érezhette magát abból a szempontból, hogy a katolikusok nem ismerték el törvényességét, és a trón valódi örökösének
Stuart Máriát, VIII. Henrik Margit nővérének unokáját tekintették. Erzsébet ezért
is, mindenekelőtt azonban politikai érdekből rögtön trónra lépésekor a reformáció
oldalára állt, és protestáns irányzatot hirdetett. Boleyn Anna lányaként Erzsébet nem
is lehetett más, mint protestáns: „Mária uralkodása alatt sokat szenvedett a protestáns
ügyért, és az erősödő protestáns párt úgy tekintett rá, mint ügyük bajnokára, a számkivetettek sietve áradtak vissza a kontinensről.” 27 Környezete azonban – látva a vallási
élet bizonytalan helyzetét – óvta a királynőt a gyors váltástól. Nyomatékosan hangsúlyozták, hogy rögtön az uralkodás kezdetén nem tanácsos a vallási reform erőltetése.
Erzsébet királynő azonban vérbeli Tudor volt: meghallgatta ugyan a tanácsaikat, ám
a döntéseket magának tartotta fenn. Elbocsátotta az összes katolikus vezetőt és William Cecilt (1520–1598) nevezte ki kormányzata élére, aki diplomáciai rátermettségét
már azzal is bizonyította, hogy elhatározta: vallási meggyőződése miatt nem hajlandó
máglyahalált szenvedni. Mária katolikus uralkodása idején buzgón járt misére, protestáns körökben viszont rendíthetetlen protestánsnak mutatkozott. 1559 elején politikai
tanulmányt készített, amelyben felvázolta az ország sorskérdésének, a protestantizmus
elutasításának vagy vállalásának lehetséges következményeit.28 Javasolta a királynőnek
az európai protestantizmus hatékony támogatását is. Erzsébet királynő követte Cecil útmutatásait: látványos protestáns koronázási ünnepséget rendeztetett magának,
amely azonban szokatlanul kedvetlenre sikerült. Mária nem volt népszerű, de halála
váratlanul érte és őszintén megrendítette az angolokat. Az idáig rejtőzködő protestán25
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sok nyíltan, de mérsékelten örvendeztek: érzékelték, hogy a katolikusok tábora Mária
halálával egyáltalán nem omlott össze. A koronázási ceremónia egyébként fontos üzenetet hordozott. Az eseményre 1559 januárjában került sor. Mindenkinek tudomásul
kellett vennie, hogy I. Erzsébet elutasítja a valódi jelenlét vízválasztónak minősülő
dogmáját, és az eucharisztia kérdésében Zwingli, nem pedig Luther irányzata mellett
kötelezte el magát.29 A parlament megnyitásakor, 1559. január 25-én, amikor átvonult a
Westminster apátságba, látványosan visszautasította a katolikus szertartásokat. Az apát
és a szerzetesek gyertyákkal, füstölőkkel és szentelt vízzel fogadták, ám ő elzavarta őket:
„El innen ezekkel a fáklyákkal –, nagyon jól látunk nélkülük.”30
A királynő támogatta a protestáns prédikátorokat, és protestáns főurakkal bástyázta
magát körbe. Minden adat, amely Erzsébet uralmának első hónapjai során tanúsított viselkedésére vonatkozik, arra utal, hogy félt a katolicizmus erejétől. Abban az országban,
amelyet ő örökölt, a katolicizmus volt a törvényes államvallás. Erzsébetnek ráadásul egy
megosztott országot kellett kormányoznia, ahol egyesek a pápát akarták, mások pedig
az Imádságos Könyvet, amelyért Cranmer, Ridley és Latimer az életüket áldozták. Egy
olyan korszakban, amikor a kincstár kezdett kimerülni és az ország egyre védtelenebbé
vált, maga Anglia pedig kétharmad részt katolikus volt, nem volt bölcs dolog protestánsnak lenni.31 Mégis, Erzsébetnek születésénél, neveltetésénél és meggyőződésénél fogva
protestánsnak kellett lennie. Nehéz és veszélyes feladat volt szembeszállni a katolicizmus
erejével, ezért Erzsébet addig halogatta, amíg csak lehetett kártyáinak felfedését. Szerencséjére azonban a politikai célszerűség nagyjából megegyezett a királynő kívánságaival.
William Cecil javaslatára a királynő fontos feladatának tekintette a Titkos Tanács
átalakítását. Tudor Mária 43 fős Titkos Tanácsa helyett egy szűk körű, képzett, művelt
és protestáns személyekből álló testületet hozott létre, amely 13 fős volt. Ennek a világi
testületnek csak egyetlen egyházi személy volt a tagja, Canterbury érsekei: 1. Matthew
Parker (1559–1575), 2. Edmund Grindal (1576–1583), 3. John Whitgift (1583–1604).
Az Erzsébet-kori egyház bemutatása előtt érdemes ablakot nyitni a királynő lelkére,
amelyen keresztül ráláthatunk személyiségére és vallásos érzelmeire. A különböző felekezetű történészek között a mai napig nincs teljes egyetértés Erzsébet saját vallási meggyőződése tekintetében. Szinte lehetetlen pontosan meghatározni, hogy a királynő milyen
vallási nézeteket vallott: igazi vallásossága tehát örök rejtély marad, de nem azért, mert
sohasem beszélt róla. Mivel ebben az időben az angol diplomácia egyik kulcskérdése a
vallás volt, kétségtelen, hogy Erzsébet időnként beszélt a maga hitéről.32 Legbensőbb
gondolataiba azonban soha senki nem láthatott bele, mert Mária uralma alatt annyi
veszedelemnek volt kitéve, hogy érzelmeinek és gondolatainak leplezése természetessé
vált számára. Néhány kritikusa ateizmussal vádolja őt, ami teljes képtelenség. A pompakedvelő királynő, aki ugyan nem volt katolikus, szerette a szép egyházi zenét, és számos
29
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alkalommal kijelentette, hogy a Szentírás nem tiltja a templomok feldíszítését. Kápolnájában sajátos módon végezte ájtatosságait, imáit is maga írta, a hivatalos szövegeket
nem használta. Mária uralkodása idején személyzete elszánt protestáns férﬁakból és
nőkből állt. Ragaszkodott ahhoz, hogy angol nyelvű Bibliája legyen magánhasználatra,
és az istentiszteleteket kezdettől fogva nemzeti nyelven végezték kápolnájában. „Amikor
Mária utasította, hogy térjen vissza a latin nyelv használatára »az egyház ősi és dicséretes
szokása szerint« engedelmeskedett neki, de hangsúlyozta, hogy az angol nyelvű litánia már
apja, Henrik napjaiban életbe lépett.” 33 Erzsébet főként ifjúságának evangélikus hitéhez
ragaszkodott, és azt hangoztatta, hogy az Evangélium szerint Isten kegyelmet nyújt
mindenkinek. Megkövetelte, hogy minden egyházközség vegye meg és a templomban
helyezze el Erasmus: Paraphrases 34 című munkájának egy példányát, amely éppen ilyen
szemlélet szerint magyarázza a Szentírást. „Ez az evangélikus nézet már az 1550-es években
is divatjamúlt volt, és az elszántság, amivel Erzsébet ragaszkodott hozzá, csak még inkább
eltávolította őt a tudós papság harcias ifjú titánjaitól, akik mind Kálvin divatos doktrináit
vallották magukénak.”35 Susan Doran úgy véli, hogy Erzsébet, aki nagy taktikus volt,
folyton színlelt, hogy a katolikusokat éppúgy megnyugtassa, mint a különböző jelentős
protestáns áramlatok befolyásos vezetőit. Bizonyos, hogy Erzsébet királynő a szélsőségeket próbálta kiiktatni egyházpolitikájából, de mindazt, amit értéknek vagy pusztán
szépnek vélt, védelmébe vett. Személyes hitét azonban megkülönböztette az államilag
előírt vallástól.36 Noha a királynő személyes meggyőződését pontosan nem ismerjük,
politikailag mindig a kiegyezésen fáradozott.

Erzsébet vallási reformja
Máriához hasonlóan Erzsébet is jól kezdte uralkodását, bár a jelek egyáltalán nem
tűntek bíztatónak. Mária egyetlen eredménye a katolikus restauráció volt, de hamarosan világossá vált, hogy ezért Anglia túl nagy árat ﬁzetett. Mária uralkodásának szörnyű tanulságait Erzsébet nem kívülálló megﬁgyelőként, hanem nővére politikájának
és személyes gyűlöletének áldozataként tanulta meg. Amikor trónra került, azt a kegyelmet kérte Istentől, hogy szelíden és vérontás nélkül kormányozhasson. Életének
nagy célja népe összetartása volt. Éppen ezért Erzsébet aranyszabályának az bizonyult,
hogy ne legyen olyan, mint Mária, és ne viselkedjen úgy, mint Mária. Erzsébet – bár
a katolicizmussal szembeni ellenszenvét kezdettől fogva nem titkolta – nem akart a
katolikusokból valóságos mártírokat csinálni, ezért elhatározta, hogy „nem gyújt nővére
uralmának protestáns gyertyáihoz hasonló római katolikus gyertyákat.”37 Erzsébet politikája az elvek és a célszerűség óvatos kombinációján alapult, amelynek „mozdíthatatlan
33
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sarokköve a korona egyházfősége volt, ezért követelte meg az angol »anglikán« államegyház
hitelvi és szertartási előírásaihoz való alkalmazkodást.” 38 Erzsébet tudatosan folytatott
olyan politikát, amelyben az egyház az államnak az alárendeltje, és valóban sikerült
megalapítania az anglikán egyházat, amely átmeneti megoldást jelentett a katolicizmus és a kálvinizmus között. A királynő egyáltalán nem volt fanatikus, s ezért szívesen
gyakorolt vallási kérdésekben messzemenő türelmet addig a határig, amíg nem látta
veszélyeztetve az egyház egységét valamint a társadalomnak az egyházon keresztül a
monarchia vezetése alá rendeltségét.
Erzsébet egyháza tétován indult el a genﬁ modell irányába, és sohasem jutott el
odáig. Megakadt valahol félúton, és ez az állapot nagyjából tükrözte az akkori világi
és egyházi hatalom erőegyensúlyát. A királynő kényszerpályája rajzolódik ki szabályzatából, melynek eredményeként hibrid egyházat sikerült elfogadtatnia az erős
katolikus ellenzékkel és külső támogatóikkal, de Luther, Kálvin és Zwingli irányzatainak befolyásos és fanatikus angol tanítványaival is. Erzsébet arra törekedett,
hogy kölcsönös engedmények árán megnyerje és egyesítse mind a katolikus, mind
a protestáns pártot, ezért tartotta meg a katolicizmusból és vette át a protestantizmusból, amit csak lehetett, ezért választotta a középutat a konzervatív és a haladó
irányzat között. Az így kialakult vallás a lutheránus és a kálvinista egyház mellett a
protestantizmus harmadik alapformája lett, mely hitrendszerében protestáns volt,
istentiszteletében és szervezetében azonban többet őrzött meg a katolikus vallásból,
mint a másik kettő.39
A királynő apja, VIII. Henrik nyomdokaiba lépett, és egészen bizonyos, hogy személyesen is vonzódott apja egyházpolitikájához, bár annak inkább átfogó szerkezetét, mintsem apró részleteit tartotta követésre méltónak. Olyan egyházról álmodott,
amely minden embert magában foglal, államegyházról, amely népegyház is. „Parker
érsek, akinek a királynő az egyház legfőbb kormányzója címet adományozta, azt akarta
elérni, hogy a vallási egység a nemzeti egység alapjául szolgáljon. Az erzsébeti kísérlet,
hogy a sokféleségben egy országon belül egységet teremtsenek, amely az egész nemzetet
átfogja, álom maradt.” 40 Erzsébet egyházának mégis sokféle módon sikerült kifejezést
adnia az angliai vallás jellegének. Mindezek ellenére az Erzsébet-kori egyház nem
volt ínyére sem a hithű római katolikusoknak, akik szerint túl messze ment, sem
a radikálisabb protestánsoknak – a későbbi puritánoknak –, akik szerint viszont a
reform közel sem volt elég. Az igazat megvallva, a vezető réteg soraiban talán egyedül
Erzsébetnek tetszett. Úgy látszik, mintha éppen annyira túlbecsülte volna önmagát
ebben a kérdésben, mint nővére, Mária. A királynőt keményen bírálták akkor is és
később is, amiért nem ismerte fel Anglia protestáns rendeltetését. Erre azt válaszolhatta volna, hogy a nővére felismerte ugyan Anglia katolikus rendeltetését, mégsem
jutott vele túl sokra. Erzsébet, aki tökéletesen tisztában volt a radikális vallási változ38
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tatás veszélyeivel, tudta, hogy országában több tízezer „régi” protestáns hívő él, akik
hevesen ellenzik az új „genﬁ divatot”.
Erzsébet egyháza nem volt katolikus, ugyanakkor nem hasonlított a genﬁ protestantizmushoz sem. A különböző kombinációk széles spektrumában egyetlen elemet
találunk, amelynek érvényét nem lehetett vitatni. A vasárnapi istentisztelet középpontja nem az úrvacsora (áldozás) volt immár, hanem a szentbeszéd, vagy prédikáció.41
A liturgikus viták kereszttüzében fogant szabályok megszületésével Erzsébet egyházát
egy valóban protestáns egyház alapjainak tekinthetjük, amely egyházszervezeti szempontból a püspöki rendszer keretein nem lépett túl. Bár az ország számos pontján
létrejöttek presbiteriánus közösségek, de általánossá nem válhattak. „A politikai kompromisszumok eredményeként létrejött anglikán egyház a szertartások, a püspöki szervezet
és az apostoli folytonosság megőrzése tekintetében a katolicizmushoz állt közel, ugyanakkor
elvetette a pápai jurisdictiót, a katolikus misét, és mérsékelt kálvinista dogmatikát képviselt.”42 A pápa és a bíborosok kara nélkül Erzsébet egyháza leginkább a római katolikus
szervezetre hasonlított, amelynek élén a yorki és a canterburyi érsek állt, a pápai funkciókat pedig az uralkodó gyakorolta. Az egyház alkotmánya meghagyta a régi püspöki
rendszert – érsek, püspök, presbiter, diakónus – a legfőbb hatalmat a korona birtokosára ruházta, aki a törvény keretei között gyakorolta azt, a püspökök az egyház fejei és
az ország főnemesei maradtak. „Míg az európai protestáns mozgalmak hajtóereje hittani
alapokon állt és szervezetileg valamint gyakorlatban teljesen elvált a katolikus egyházszervezet modelljétől, addig az angol reformáció az egyházat teljes egészében a monarchia vezetése alá vonta, és így legtöbb gyakorlatát megőrizte.” 43 A püspöki hivatal fennmaradása
miatt az anglikán egyházat a XVII. századtól kezdődően High Churchnek44 nevezték.

A High Church szervezete és hitrendszere
Erzsébet, mivel nő volt, nem lehetett supreme head 45 csak supreme governor 46, de
ez már a királynő részéről elfogadható és vállalható kompromisszumnak látszott. „Az
erzsébeti anglikán egyház jogi alapjait az uralkodó és az 1559 évi parlament a korona
egyházfői méltóságának (Act of Supremacy) visszaállítása, valamint az Egyöntetűségi Törvény (Act of Uniformity) révén vetette meg.” 47 Az Egyöntetűségi Törvény kötelezővé
tette a templomba járást és a Közös Imádságok Könyvének harmadik kiadását. A
pápa formális hatalma néhány hónapon belül megszűnt Angliában, és a királynő, aki
41
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megelégedett az 1559-ben kihirdetett címmel, a birodalom legfőbb kormányzója lett
lelkiekben és evilágiakban. Róma 1570-ig várt a királynő exkommunikálásával, és ez
az időszak pontosan elegendő volt Erzsébetnek ahhoz, hogy nyugodtan kiépítse az
anglikán egyház teljes szervezetét. Az összes püspök – egy kivételével – megtagadta a
suprematia-esküt, ezeket letették, új hierarchia került helyükbe. A főpapokat Erzsébet
gyakran választotta a volt száműzöttek közül, köztük sok kiváló, vallásos ember volt.
Az anglikán egyház nekik köszönheti az ún. püspökök bibliáját.48
Az anglikán egyház szervezete a többi protestáns egyháztól legfőképpen abban különbözik, hogy megőrizte a hierarchiát, amiért püspöki egyháznak is nevezik. Papsága
külön rendet képez, melynek a papszentelés eltörölhetetlen jelleget kölcsönöz: a diakónussá és pappá avatás által az alsó, a püspökké avatás által a felső papi osztályba lehet lépni. Ez teszi lehetővé az anglikán egyház alkotmányának tisztán hierarchikus jellegét. A
püspökök felett áll Anglia két érseke, a yorki és a canterburyi érsek, aki egész Anglia prímása. A canterburyi érsek előjogai közé tartozik Anglia uralkodóinak a megkoronázása.
Mindkét érseknek megvan a saját képviseleti háza, amelyben a püspökök, a diakónusok,
a káptalanok valamint az alsó papság képviselői hellyel és szavazattal rendelkeznek.
Az anglikán vallás tanrendszerének végleges megállapítására 1562-ben került sor,
amikor az angol papság gyűlése egy 39 cikkelyből álló hitvallást fogadott el. Megállapításánál a VI. Edward idején létrejött 42 hitcikket fogadták el alapul, amelyet
Cranmer fogalmazott meg. Ez egészen közel áll a lutheri tanításhoz, mert Cranmer
a Confessio Augustanát használta fel. Az Úrvacsoráról szóló tanítást azonban Kálvin
szellemében fogalmazták meg. A 30. tétel kötelezővé teszi a két szín alatti úrvacsorát:
Az Úr poharát nem szabad elvonni a néptől, mert az úrvacsorát Krisztus rendelete
és parancsa szerint minden keresztény számára egyaránt két szín alatt kell kiszolgálni. Kálvin befolyása tapasztalható a 17. predestinációról szóló tételben is, amelyet a
választottakra vonatkozóan, de szelídített formában fogalmaztak meg: „Az életre való
eleve elrendelés alatt Istennek azon mindenható akaratát kell érteni, miszerint megmásíthatatlanul határozott felőlünk titkos tanácsában, hogy megszabadítja az átoktól és a kárhozattól azokat, akiket az emberiség közül elválasztott Krisztusban s ezeknek Krisztusért
örök üdvösséget ad, mint akiket irgalmasságának edényeivé tett.” 49
A 6. tétel kimondja, hogy az egyház tekintélyének alapja a Szentírás, mely magában
foglalja mindazt, ami az üdvösséghez szükséges, „úgy, hogy a mi abban nem olvasható,
vagy általa nem taníttatik, azt senkitől sem lehet követelni, hogy higgye, vagy hogy azt
tartsa róla, hogy az üdvösséghez kívánatos vagy szükséges.” 50 A 34. tétel szerint azonban
ﬁgyelembe kell venni azokat az egyházi hagyományokat is, amelyek nem ellenkeznek a
Szentírással. A 11. tételben megállapítják, hogy a megigazulás feltétele a hit: Mi egyedül
a mi Urunknak és Megváltónknak, az Úr Jézus Krisztusnak érdeméért számítunk igaz48
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nak Isten előtt hit által, nem pedig saját cselekedetünk által. A hitből szükségszerűen
fakadnak olyan jó cselekedetek, melyek kedvesek Isten előtt, mert általuk lesz nyilvánvalóvá az élő hit, miként a fa gyümölcsei által. A hitvallás elveti a purgatóriumot,
a búcsúkat, az ereklyék és a képek kultuszát éppen úgy, mint a latin nyelvű liturgiát.
A szöveg összeállítói szerint Krisztus maga két szentséget ismert el, a keresztséget és az
úrvacsorát, amelyek nemcsak a keresztények hitvallásának jelei, hanem sokkal inkább
a kegyelemnek és Isten irántunk való jóságának bizonyos tanúságai. A szentségek által
Krisztus láthatatlanul munkálkodik bennünk és megszilárdítja a Benne való hitünket.
A 25. tétel szerint Krisztus ezt a két szentséget azért rendelte, hogy méltóképpen részesüljünk bennük. A 31. tétel kimondja, hogy Krisztus egyszeri áldozata tökéletes megváltás, kiengesztelés és elégtétel az egész világ összes bűnéért, éppen úgy az eredendő, mint
a cselekedet szerinti bűnökért. A 32. tétel engedélyezi a papok házasságát, mert Istennek
törvénye a püspököket, papokat, diakónusokat sem magányos élet folytatására, sem a
házasságtól való tartózkodásra nem kötelezi. A későbbi puritanizmus szemében az volt
a legnagyobb botránykő, hogy a hitvallás szerint a király az egyház felett is uralkodik.
Rómával szemben is állást foglaltak, amikor kimondták, hogy a pápának nincs bíráskodási hatalma, és a római katolikus egyház tanbeli kérdésekben is tévedett: nem csupán
a ceremóniák tartásában és módjaiban, hanem a hit dolgaiban is. Az egyetemes zsinatokról szóló tételben kijelentették, hogy szintén gyakran tévedtek az Istenre vonatkozó
dolgokban, kivéve, ha tanításuk a Szentírásból igazolható.51 A hitvallást a Convocation 52
1562. január 23-án jóváhagyta, később 1571-ben a parlament az ország alaptörvényei
közé sorolta, és a papságra nézve kötelezővé tette. Aki a hitvallásra és a királynő kormányzóságára megtagadta az eskü letételét, arra különféle büntetések vártak. Az új
egyházi szervezet ellenzőit vagyonvesztéssel, fogsággal, száműzetéssel, súlyosabb esetben
halállal fenyegette a kormány, de a büntetéseket főleg a katolikusokkal szemben kezdte alkalmazni, amikor ők egyházuk helyreállítását tervezték az országban. A katolikus
hitűek üldözése még tovább fokozódott, amikor 1570-ben V. Pius pápa kiközösítette
Erzsébetet, alattvalóit pedig feloldotta a hűségeskü alól. A pápai kiközösítés végül oda
vezetett, hogy az angol kormány a katolikusokkal való egyesülés minden kísérletét megszakította és a hitvallás végére egy Róma-ellenes záradékot csatoltatott.

Erzsébet kiközösítése és következményei
A pápai kiközösítés fordulópontot jelentett Erzsébet politikájában. Előzményei az
alábbiak voltak: Úgy látszott, hogy Erzsébet politikája, mely a kényszer helyett inkább
észrevétlenül, szelídebb eszközökkel térített, lassanként sikerre jut. Amikor azonban Stuart Mária angol földre lépett, Erzsébet gondosan kiépített védelme rögtön
felborult. A római katolikusok örömmel fogadták Máriát, aki hamarosan Erzsébet
politikai ellenfelévé vált. Annak a lehetősége, hogy a protestáns Erzsébetnek Mária
személyében katolikus örököse lehet, számos következménnyel járt: Erzsébet gon51
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dosan kidolgozott egyensúlya megbillent, sőt időnként még az a veszély is fennállt,
hogy magát a királynőt taszítják le a trónról ellenfelei. Alig egy évvel Mária érkezése
után, 1569-ben az északi területek fellázadtak Erzsébet uralma ellen. A felkelés célja a
protestantizmus teljes megsemmisítése volt, majd miután Máriát hozzáadták Norfolk
hercegéhez, Erzsébet örököseivé kiáltották ki őket. Ekkor még úgy látszott, hogy a
felkelés – melyet maga a pápa buzdított – minden vonalon győz, de azután fordult
a kocka, és összeomlott. Mégsem múlt el nyomtalanul, mert felrázta és cselekvésre
késztette Rómát, így 1570-ben a pápa kiadta azt a bullát, amit kezdő szavai alapján
úgy ismerünk, hogy „Regnans in Excelsis”.53 A bulla Erzsébetet eretnekként bélyegezte
meg, trónfosztottnak nyilvánította, és alattvalóit mentesítette minden kötelezettségük alól. A lázadás és a kiközösítő bulla Erzsébetet rákényszerítette arra, hogy teret
engedjen radikális protestáns tanácsadóinak. Birodalmában az eddiginél jóval szigorúbb intézkedésekkel sújtotta a titkos katolikusokat, mint azokat, akik nem voltak
hajlandóak alávetni magukat az anglikán egyháznak. „Az új, rendkívül szigorú törvények következtében az angol katolikusok mérhetetlenül sokat szenvedtek vallásuk gyakorlásáért. Erzsébet uralkodása idején 124 pap és 61 laikus szenvedett vértanúságot hitéért.” 54
Mindennek eredményeként az 1580-as évek végére Erzsébet Angliája Mária harminc
évvel korábbi, megosztott és háborgó királyságának tükörképévé vált.
Maga Erzsébet egy olyan protestáns egyház és állam feje volt, amely fokozatosan
egyre szélsőségesebb lett, és ahol egyre erőteljesebbé vált az üldözés is. A titkos katolikusok elleni törvények alkalmazása következtében sokan száműzetésbe kényszerültek,
vagy vértanúságot szenvedtek. Mint mindig, ezúttal is kicsírázott az egyház a mártírok véréből: Erzsébettel szemben ismét fennállt egy újjáéledt katolikus párt. A birodalomban megszaporodtak a különféle összeesküvések, Erzsébet ellen merényletre
készültek, amelyben Stuart Mária keze is benne volt. 1586-ban Mária támogatott egy
Erzsébet meggyilkolására szőtt összeesküvést. Ezzel pedig a saját halálos ítéletét írta
alá. Erzsébet 1587-ben az életére törő katolikus összeesküvőket és trónjelöltjüket, Stuart Máriát kivégeztette. Kétségtelen, hogy Erzsébet éppen olyan véreskezű volt, mint
nővére, Mária, de mivel ő a katolikusokat irtotta, az angol történetírás megfeledkezett
erről és nem nevezte őt „vérszomjasnak”.
1588-ban Erzsébetnek egy újabb nehéz küzdelemmel kellett szembenéznie. Az V.
Pius által kiátkozott „eretnek és gyilkos” királynő ellen II. Fülöp spanyol király keresztes háborút indított megbüntetésére és Anglia meghódítására. Ahogy a vitorlák
kibontásának napja közeledett, Spanyolország belevetette magát az imádkozásba és a
király naponta két-három óra hosszat térdelt a Szentség előtt. Az egyesített spanyol–
portugál hajóhad, a „győzhetetlen armada”,55 mely 1588. június 8-án Medina Sidonia
herceg vezetése alatt 30000 emberrel a fedélzetén Lisszabonból kihajózott, a kortársak szemében valóban győzhetetlennek látszott. Erzsébet azonban még reménykedett
abban, hogy II. Fülöp elfogadja békeajánlatát, és nem akart provokációt. Amikor
53
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azután értesült a spanyol ﬂotta elindulásáról, egy hatalmas vihar Plymouth kikötőjébe
szorította az angol hajóhadat. A hadiegységek nagyságára és számára nézve a két ﬂotta
között nem volt nagy különbség, de az angolok ágyúk tekintetében nagy fölényben
voltak és hajóik is gyorsabban mozogtak.56 Már feltűntek a spanyol vitorlák Anglia
déli partjainál, a Calais előtt lehorgonyzó spanyol hajók közé azonban az angolok augusztus 7-ének éjszakáján gyújtóhajókat eresztettek. A spanyolok a nagy riadalomban
elvagdalták a horgonyköteleket, s a dühöngő vihar Gravelingen felé sodorta őket,
ahol augusztus 8-ára virradóra az angolok rájuk csaptak. A „győzhetetlen armada”
siralmas roncsokká lőtt maradványai észak felé menekültek és Skóciát, Írországot
megkerülve vergődtek haza. Minden hősiességük ellenére is az angolok teljes fölényt
nyertek felettük és kiűzték őket a csatornából. A hajóhadnak és a legénységnek alig
fele maradt meg.57 Az armada pusztulása a spanyol hatalom hanyatlásának és Anglia
tengeri uralmának kezdetét jelentette, ami korlátlan lehetőséget biztosított az angol
gyarmatosítás és a kereskedelem számára. A tengerészek a kitűnően megépített hajókon büszkén szolgálták a királynőt, a protestantizmust és az egyéni boldogulás ügyét.
Első amerikai gyarmatukat – Észak-Carolinában – szűz királynőjükről nevezték el az
angolok Virginiának. Erzsébet uralma gazdasági, politikai és kulturális szempontból
Anglia felemelkedését szolgálta. Az angol tőke egyre erősödött, a Szigetország kereskedői egyre messzebbre terjesztették érdekkörüket. A Tündérkirálynőnek nevezett Erzsébet népszerűsége méltán és megérdemelten hagyományozódott az utókorra. Anglia
népe magabiztosan tekintett a világba. Erzsébetet és energiától duzzadó országát a
külvilág a szerencse kegyeltjének tekintette, és hasonlóan vélekedett a kortárs irodalom is, amely tudatában volt annak, hogy nagy idők tanúja.
1603 márciusában – 69 éves korában – meghalt Erzsébet. Negyvennégy éves uralkodása alatt „Anglia a katolicizmus és a protestantizmus között vergődő, csekély jelentőségű
országból a világpolitikát döntő módon meghatározó, saját céljaival összhangban befolyásoló, gazdag és erőteljes tengeri hatalommá vált, amely a ﬁatal ragadozók étvágyával
vetette bele magát az izgalmas és nagy zsákmányt ígérő proﬁtvadászatba.” 58
(Folytatjuk)
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Fási Martin

Kitartás és hazaszeretet
MINDSZENTY ÉLETÉNEK ÜZENETE
„Ha szorult helyzetben vagyok is, megtartod életemet.
Haragos ellenségeim ellen kinyújtod kezedet, jobbod megsegít engem.
Az Úr javamra dönti el ügyimet. Uram, örökké tart szereteted,
ne hagyd el kezed alkotásait!”
(Zsolt. 138,7–8)

„Akarok lenni népem lelkiismerete, hivatott ébresztőként kopogtatok lelketek ajtaján,
a föltetsző tévelyek ellenében az örök igazságokat közvetítem népemnek és nemzetemnek.
Ébresztgetem nemzetünk megszentelt hagyományait, amelyek nélkül egyesek talán igen,
de a nemzet nem élhet.” 1
Ahhoz, hogy életünk igazán értékes és értelmes
legyen, tisztelni kell a múltunkat, hiszen nemcsak
a jövőt kell állandóan ﬁgyelnünk, hanem visszafelé
is kell tekintenünk, mert ebből tudunk meríteni,
ebből tudunk építkezni. Mindszenty József segítségével olyan fontos értékeket vehetünk át a múltból,
mint a közösség szolgálata, a hazaﬁság, az összetartozás tudata, egymás segítése és a pozitív erkölcsi
értékek közvetítése embertársaink felé. Ez a legnehezebb feladat – minden időben. Ezt a küldetést
sikerült teljesítenie Mindszenty Józsefnek, aki számomra a hazáért való tenniakarás és kitartás jelképe.
Jelentős nemzeti örökséget hagyományozott
ránk, amit kötelességünk megismerni és elismerni, továbbadni, ápolni. Fontosnak tartom, hogy
Mindszenty József hitvallása a mindennapjainkban is benne éljen, irányítsa gondolatainkat, s Mindszenty József
erőt, hitet és kitartást adjon. Mindszenty József a
hazáját és egyházát féltő, a hivatás teljesítésében fáradhatatlan egyházi személyiség,
aki Esztergom érseke, Magyarország bíboros hercegprímása volt. Emlékirataiban erről
úgy nyilatkozik: „A magyar egyház fejének keresztjét emelem fel a világ előtt: emlékeztetni akarom magyar népem roppant szenvedéseire.” 2
1
2
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Mindszenty József 1892. március 29-én született a Vas megyei Mindszenten, eredeti neve Pehm József. A szombathelyi egyházmegye teológiai főiskolájának elvégzése
után, 1915-ben szentelte pappá megyés püspöke, gróf Mikes János a szombathelyi
székesegyházban. Agilitása felkeltette a hatóságok ﬁgyelmét is: 1919 elején Szombathelyen őrizetbe vették ellenforradalmi tevékenység vádjával, a letartóztatásból május
közepén szabadult.
Kiválóságát igazolja, hogy 1919-ben, már 27 évesen lett Zalaegerszeg plébánosa, ez
nagy meglepetést okozott sokak számára. Ezt a pozíciót – mintegy negyedszázadon
keresztül – 1944-ig töltötte be, s a közélet egyik meghatározó személyisége lett. Aktív
plébánosi működése során szinte mintaplébániát hozott létre. A plébánia keretében
szervezett és végzett szociális és karitatív munka jótékony hatással volt a városra, bár
szerényen vallja: „Magam csak lelkipásztor akartam maradni.” 3
A zalaegerszegi plébános híre azonban a Dunántúl legtöbb egyházmegyéjébe eljutott.
1927-ben Mikes János püspök őt nevezte ki a szombathelyi egyházmegye püspöki biztosává, 1937-ben pedig pápai prelátus lett. Az 1930-as években már országosan ismert
volt. A hazai keresztény politika megújítására törekedett, a szociális reformok híve volt.
1944 márciusában került sor Mindszenty veszprémi megyés püspökké történő kinevezésére. A nyilasok nem nézték jó szemmel a konzervatív-legitimista főpapot. 1944.
október 31-én a nyilas kormányhoz írt memorandumot: „…a még ép Dunántúlt ne
vessék oda visszavonulási harcok martalékának, mert ezzel a magyar haza utolsó darabja
és vele a magyar jövő és felépülés utolsó reménye is odavész. Két hatalmas hadsereg…
harcának színhelye lesz ez az országrész…” 4 A felelősség és a lelkiismeret parancsát
hirdetve bátran kiállt Magyarország érdekeiért – még akkor is, ha letartóztatás lett a
következménye. Az ő hazaszeretete tettekben nyilatkozik meg: a haza iránti kötelességek teljesítésében, az önzetlenségben, az odaadásban.
1944 decemberében Sopronkőhidáról átszállították Sopronba, 1944. április 1-jén a
szovjet csapatok bevonulásakor szabadult ki. A szovjetek, bár felszabadították az országot a náci megszállástól és a nyilas rémuralomtól, de egyben meg is szállták azt. A
katolikus egyház a hatalom ellenséges fellépésével, üldözésével szemben csak erkölcsilelki fegyverekkel védekezhetett.
XII. Pius pápa 1945. augusztus 16-án nevezte ki Mindszenty József veszprémi püspököt esztergomi érsekké és Magyarország hercegprímásává, 1946 februárjában pedig
bíborossá. „Székfoglaló beszédemben is csak azt hangsúlyoztam, amit a nemzet egésze
1945-ben elvárt tőlem: készen állok magyar népem érdekeinek és az alkotmányban biztosított állampolgári és emberi szabadságoknak a megvédésére.” 5
Megfogalmazza küldetését, elveit, mely a kitartáson, az egyház és a haza szeretetén
alapul: „Atyátok akarok lenni, még a nehéz idők súlyos kísértései között eltévelyedett tékozló
ﬁúknak is… Hiányzik nem egy alkotmányos tényezőnk, de az elődök helyén van már az
ország prímása. Ha a balszerencse elmúltával a nemzet józansága hidat ver az örvény felett,
3
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mint Pontifex, mint hídverő és több mint 900 év jogán az ország első zászlósura, a Ti érseketek, az ország prímása is ott lesz közjogi életünk helyreállításában és továbbvitelében.” 6
Mindszenty szerint a szovjetek megjelenésével és a kommunisták előretörésével a magyarságtól idegen eszmék és értékék jelentek meg. Célja: a kereszténységhez, a hithez
és az egyházhoz való visszatalálás, épp akkor, amikor a kommunista ideológia épp az
ellenkezőjét propagálja. Ezért nem véletlen a jó pásztor hasonlata, aki ha kell, életét
adja juhaiért: „Akarok jó pásztor lenni, aki ha kell, életét adja juhaiért… Legyünk most az
imádság nemzete! Ha újból megtanulunk imádkozni, lesz honnét erőt és bizalmat meríteni…” 7 Ez a hozzáállás jellemezte 1945–1948 közötti közéleti megnyilvánulásait. Közben
az államhatalom arra törekedett, hogy visszaszorítsa az egyházat. Ez anyagi téren történ
meg először, majd korlátozták közéleti működését, felszámolták az ifjúsági és szociális
tömegmozgalmakat, majd államosították az egyházi iskolákat. Mindszenty tiltakozott ez
ellen. Azon kevesek egyike volt, aki fel merte emelni a szavát, bátran kiállt egyházáért.
Mindszenty az egyházi és a nemzeti érdekek védelmezőjének tekinthető: „a kereszténység és a bolsevizmus egy látványos világnézeti harcban e pillanatban magyar földön
méri össze erejét. A győzelemnél is fontosabb ügy lett a helytállás példája… A megalkuvás, a kompromisszum helyett az egyetemes Egyház és az egész kereszténység érdekében a
tanúságtételt választottuk.” 8 Fellépett a törvénytelen elhurcolásokkal, internálásokkal
szemben is. Nem maradt el azonban az állam reagálása sem.
Az Államvédelmi Hatóság a keresztény egyház egyik legszebb ünnepén, karácsonykor tartóztatta le a magyar katolikus egyház fejét, és az Andrássy út 60-ba hurcolta.
Hamis vádakkal illették, mint például kémkedés, hazaárulás, összeesküvés. A budapesti népbíróságon 1949. február 3-án kezdődött Mindszenty bíboros pere, melyet
látványosan rendeztek meg. A bírói ítélet Mindszenty bíborost életfogytig tartó fegyházbüntetéssel sújtotta. A magyar katolikus egyházat „lefejezték”.
Egy töviskoronás Krisztus-kép kíséri végig a nehézségek alatt, felirata: Devictus
vincit – Legyőzetve győz. Mindszenty a kitartás, az alázatosság, a helytállás nemes
képviselője, aki Istenben bízva ment vádlói elé: „Mindig és mindenütt csak az történhetik velünk, amit az Úr rendel, vagy megenged. Tudtán kívül még egyetlen hajszál sem
esik le a fejünkről. Annyi más után elveheti a világ tőlünk ezt vagy amazt, de nem veheti
el tőlünk Jézus Krisztusban való hitünket.” 9
Emberfeletti módon, a hit fegyverével harcolt vádlói és kínzói ellen, akik képtelen
valótlanságokkal vádolták. Ezek az ún. Sárga Könyvben jelentek meg a Mindszentybűnügy okmányaiként. A legfőbb cél valójában az volt, hogy megrendítsék alapjaiban
a katolikus egyházat: ha megverik a pásztort, elszélednek a nyáj juhai (Mt. 26, 31).
Felháborítónak és megdöbbentőnek tartom, hogy a magyar katolikus egyház fejével
ilyen méltatlanul és embertelenül bántak.
Gyűjtőfogházba, illetve rabkórházba került, majd innen fegyházba vitték, maga sem
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tudta hová. A cél az volt, hogy jól elrejtsék a közvélemény elől. A börtönben sem vesztette el kitartását, hitét: „Nem halt meg a hit és a szeretet az egekig csapkodó gyűlöletben
sem. Ami megmaradt belőlük, az a sötét zárkám legszebb vigasztaló fénysugaraivá lett.” 10
A következő mérföldkő 1956 volt. Őrzői Felsőpetényből elmenekültek, ő maga pedig a
honvédség védelme alá került. Az 1956-os forradalom során Budapesten november 3-án
rádióbeszédet mondott. A bíboros szerint szabadságharc folyik az országban az orosz
megszállás ellen. „Nem kell szakítanom a múltammal. Isten irgalmából én ugyanaz vagyok,
mint aki voltam bebörtönzésem előtt… s egy kis nemzet minden tagja örül, hogy szabadságszeretetéért a többi nép felkarolja ügyét.” 11 A Himnuszra hivatkozik, melyben Isten áldását
és védő karját kéri, s nem az ellenség keresését, hanem a békét és egyetértést hirdeti. Majd
így zárja beszédét: „A keresztény hitoktatás szabadságának azonnali rendezését, a katolikus
egyház intézményeinek és társulatainak, köztük sajtójának visszaadását joggal elvárjuk.”
A beszéd után a bíboros a budai Várban lévő prímási palotába távozott, majd az
orosz támadás hatására az amerikai követségre menekült, ahol menedékjogot kapott,
s 15 évig tartózkodott. Napi jegyzeteiben számol be belső emigrációjáról. 1971. szeptember 28-án Rómába távozhatott, majd a bécsi Pázmáneumot választotta lakhelyéül.
VI. Pál pápa 1973-ban üresnek nyilvánította az esztergomi érseki széket.
A lemondatást nehezen viselte a bíboros, aki 1975. május 6-án halt meg Bécsben.
„Nem azt kerestem, ami nekem hasznos, hanem ami másoknak van javára, hogy üdvözüljenek.” (I. Kor. 10,33) Ő maga a lelkekért felelt teljes elhivatottsággal, becsülettel,
feltétlen hittel.
Mi, magyar ﬁatalok nem vagyunk méltóak Mindszenty József nevéhez, ha nem tiszteljük nemzetünk mártírjait. Kötelességünk ﬁgyelni arra, hogy ne csorbuljon nemzeti
örökségünk, ne szűnjön meg az összetartó erő. Mindszenty József segítségével nemcsak
nemzeti múltunkba, hanem saját önnön mélységeinkbe is leszállhatunk, hogy mint egy
igazgyöngyöt, megtalálhassuk azokat az értékeket, azt a mély üzenetet, amit az emberiség elé kívánt tárni. Személyisége a nehéz körülmények között is erőt ad. Arra biztat
bennünket, hogy a legnehezebb helyzetben is küzdjünk, tartsunk ki, szeressük hazánkat.
Mindszenty József ennek a nehéz örökségnek a szellemi sáfára. Kötelességünk, hogy megbecsüljük és elismerjük tettei nagyságát, mint ahogy Jézus is tette a talentumok őrzőivel.
Mit üzen nekünk, XXI. századi ﬁataloknak? „…Én hiszek a szeretet végső győzelmében és hittel hirdetem: a mi eszményünk olyan Magyarország, amelynek alapja a vallás-erkölcs, támasza a nemzeti érzés…Legyetek mindannyian egy-egy fundamentumkő
egy-egy biztos oszlop a hazában: …tiszták, hősök, szentek!” 12
(E dolgozatot az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség (IKSZ)
2012-es Mindszenty-emlékév alkalmából meghirdetett esszépályázaton
oklevéllel jutalmazták, melyet a Parlamentben Lezsák Sándor, az Országgyűlés
alelnöke, a Mindszenty Társaság elnöke adott át a szerzőnek.)
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 EGYHÁZ ÉS KULTÚRA 
Cs. Varga István

Jáki Sándor Teodóz OSB atya emlékezete
Jáki Sándor Teodóz OSB életének 84. évében, 2013. január 8-án a betegek szentségével megerősítve adta vissza lelkét a Teremtőnek. Gyűjtötte,
földolgozta a Kárpát-medencei és a moldvai magyarság vallásos énekeit,
szokásait és népi imádságait. Ő lelt rá és mentette meg a magyar kultúra
számára az Aranymiatyánk moldvai csángó énekes változatát. Domokos
Pál Péter után Jáki Sándor Teodóz volt a csángómagyarok nagy apostola.
Több ízben tartott előadást Miskolcon is, legutóbb tavaly a Szent Anna
Kolping-házban – A szerk.
Hálaadó szívvel emlékezem Jáki Sándor Teodóz bencés atyára. A Deo gratias jegyében
a régi egyházi temetési szertartást idézem: „Venite, exultemus Domino, jubilemus Deo,
salutari nostro – Gyertek, örvendezzünk az Úrnak, örvendjünk megváltó Istenünknek!”
Határainkon innen és túl, Mária-kegyhelyeken, a kacsikai búcsúban a csángómagyarok élén, az egri fertálymesterek csíksomlyói zarándoklatának lelki vezetőjeként, a soproni bencés öregdiákok honismereti zarándoklatain, a búcsújáróhellyé vált
Futásfalván, példát mutatott, hogy ﬁzikai jelenlétünkkel is erősíteni kell hitünket és
a magyarság összetartozását.
Az igazságban megmutatkozó szeretetben hitt: caritas in veritate. Apostoli buzgósága sokunkat bátorított, hogy merjük megvallani keresztény és nemzeti érzéseinket.
Az Ora et labora jegyében létmódját is meghatározó tanári, kórusvezetői, népének-kutató hivatásához méltó missziót talált. Szolgálata küldetéssé, szerzetesi identitásának
részévé vált.
Nagy áldás érte a csángókat, amikor Jáki Sándor Teodóz apostoluk lett. 1978-tól járt
ki a moldvai csángó falvakba. Gyűjtötte ősi, népi vallásos énekeiket, imádságaikat,
fölkarolta a magyar nyelvű szentmiséért folytatott küzdelmüket. Nélküle szegényebb
lett volna a remény, hogy szívünkbe fogadhassuk legmostohább sorsú nemzettársainkat. Reményt vitt a csángók földjére, hitet és reményt hozott a Kárpát-kanyaron
túlról – Magyarországra. Jókedvéből sugárzott a szeretet. Érezni lehetett: minden jó
ügyében vele van a jó Isten. Eszményképnek tartotta, szívesen idézte Márton Árontól
a keresztény misztérium lényegét: az Úr Jézus imádkozott azokért, akik őt megfeszítették, és „megfeszíti” azokat, akik Őt szeretik. Mélységesen tisztelte a tragikus sorsú
papelődöket, a mártírhalált halt csángókutató krónikást: Petrás Incze Jánost. A megszenvedett jövő reményének tudta a pusztinai Szőcs Magdolna és a trunki dr. Benedek
Márton, orvosból lett csángómagyar pap vértanú sorsát.
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A
búcsújáróhelyekre
hegyen-völgyön át vezette a csángó keresztaljákat
a bukovinai Kacsikába,
az erdélyi Futásfalvára, a
zarándokokat Csíksomlyóra… Nagyboldogaszszonykor minden évben,
Nyisztor Ilonkával együtt
vezette a magyar nyelvű
szentmiséért imádkozó és
énekelő pusztinai „Szent
István Gyermekei Egyesület”
keresztalját Kacsikába, a
Moldvában engedélyezett,
egyetlen magyar nyelvű Jáki Sándor Teodóz OSB (jobbra) és Cs. Varga István
búcsúi szentmisére.
egy miskolci közös előadásukon…
A jó Isten áldása, a Szűzanya szeretete kísérte missziós útjain. Virrasztó, őrző lélek volt a strázsán. Szinte tudni
sem lehetett, hogy mikor pihen, mikor alszik. Nemcsak idehaza, de az Őrvidéken,
Felvidéken (Zoboralján, Mátyusföldön), Délvidéken, Erdélyben és Moldvában küldetése volt a hit és a magyarságtudat erősítése. Áldás tudott lenni az egész magyarság
számára. Vigasztalást, örömet vitt mindenhova: Ő maga volt az ajándék.
A kunszigeti Krisztus-keresés népszokásának előénekese, organizátor személyisége
volt. A felvidéki ostyahordás népszokásáról tanulmányt írt. Ezt a sokaknak örömet
szerző lengyel, magyar és szlovák népszokást szívből népszerűsítette. Mindenütt népénekeket, népdalokat, Moldvában és Erdélyben inkább betlehemeseket, a Felvidéken
passiókat gyűjtött. A Csángókról, igaz tudósítások című könyve hiteles kordokumentum. Leletértékű a Bálint Sándor által asszonynépünk igen értékes népi imádságának
nevezett Aranymiatyánk, melynek nagy áhítattal énekelt, moldvai csángó változatát
Teodóz atya Luizikalagorban gyűjtötte, de Klézsén is hallotta, és az összmagyarság
számára megmentette. (CD-je is megjelent: Jáki Sándor Teodóz énekel és tanít. Magyar
Kultúra Kiadó, Győr, 2004.)
Nagy Gáspár a „szürke fejű öreg bácsót” köszöntő versében a jel-embert – Bíró László
püspök nevezte így – példaként mutatja fel. Vörösmarty és Arany nyomán a csángók
apostolának ajándékozza a „rendületlen szívű vándor” titulust. Küldetést összegez, emberfelmutatást végez: „Domonkos Pál Péter nyomán / rendületlen szívű vándor / ruganyos léptű és bátor / papi ember a javából / családjából épp harmadik / aki Szent Benedek
ﬁa / Róla zeng most e krónika / ősi magyar tagolóban / egyszer nyárban másszor hóban /
nagy lélekkel reményt szállít…”
A három Jáki-testvér közül a 94 esztendős Zénó atya: a jó ember, a helytálló bencés.
Szaniszló atya világhírű, Templeton-díjas: a tudós. Azt vallotta, hogy az igazság ügye
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nem népszerűség függvénye. Találóan jellemzi őt kedves bibliai igehelye: „Mindhalálig küzdj az igazságért, és akkor az Úr, a te Istened harcolni fog érted” (Sirák 4,33).
Teodóz atya a művész, akit hatalmas, lélekvidámító derűvel áldott meg a jó Isten. Egy
lelki értékekre fogékony papi és laikus nemzedékért munkálkodott. Kalkuttai Boldog
Teréz anya tanítását váltotta valóra: „A jót, amit teszel, holnap talán elfelejtik: nem
számít, tedd a jót!”
Missziós útjain az Úr vezette, akkor is, mikor ezeket az utakat a farkasvakságban
szenvedők, a verébtávlatban gondolkodók nem érthették. Hitte: a kardnál erősebb a
szeretet, a hit, az imádság a legfőbb egységet teremtő erő. Szeretettel emlékezett vissza
arra, hogy 1954-ben Sopronba helyezték. Félhivatalosan kántor-káplánként végezte a
papi szolgálatot a bencés templomban. Zongorán folytathatta a rendszeres zenetanulást is. Mindvégig erős maradt benne a Civitas Fidelissima és a szorgos soproni hívek
iránti fokozott tisztelet.
Ismerte Csokonai álmát: „Vajha(…) a csángó magyar is polgártársunk lenne!” Azt
hirdette, hogy a csángómagyarok igazságát szent ügyük önnön ereje által, életüket,
sorsukat, szenvedésüket láthatóvá tevő imádsággal lehet, szabad és érdemes érvényre
juttatni. Szerette idézni Duma-István András fohászát: „Ha nem tü Kárpátok / Keté
szakagyatok / Münköt Moldovába / Veszni ne hagyatok”.
Iancu Laura, Ki Istent el nem altatta című, Teodóz atyát köszöntő versében a csángósorsról vall: „Két jaj között az emberek, / Szélbe szórt hittel is félnek, / Életük hosszú
gyászmenet, / Mégsem magukat siratják, / Gyökeret sem eresztenek, / Elvarrt nyelven is /
álmodnak, / Meddő méhekbe életet, / Hitet s Istent a Nyugatnak.”
Teodóz atya lélekellátója volt és marad sok-sok hívő magyarnak, köztük e sorok írójának is. Dr. Nádasi Alfonz távozását követően, 15 éven át fogadott tanítványa, számos
útján kísérője, ministránsa, előadásainak közreműködő lehettem. Közben irodalmi
turistából zarándokká váltam. Megtanultam, hogy a vallásos utazónál mennyivel több
a búcsújáró, akinek a legfontosabb a katarzis, a megtisztulás, a szellemi, lelki, ﬁzikai
csodák megtapasztalása, a fohászok, kérések, fogadalmak teljesülése. (Zarándoklat:
Pilgerschaft; búcsújárás: Wallfahrt).
A kegyelet már a római jogban mindent felülírt. Amikor Teodóz atya temetésén
a koporsót követő hatalmas gyászmenet elindult a bazilikából, hullni kezdett a hó.
A Mindenek útján már havon lépdeltünk. Pannónia behavazott Szent Hegye, a Mons
sacer látványa a Toldi estéjének záró képét idézte: „S elborítá a sírt új havával az ég.”
Teodóz atya tanúságtevő, hitvalló életet élt. Úgy temették, mint az Úr egyszerű
bencés szerzetesét. Tudtam, hogy gyászomat nem tudom eltemetni. Úgy búcsúztam Tőle, mint az egyik mesteremtől, példaképemtől, Szellemi Apámtól, és korunk
leghűségesebb magyarjától. Tudom, az emlékezés fájdalma majd történetté szelídül,
melyet Teodóz atya példája hitelesít. Az 1724 óta a Magyar Bencés Rend temetkezőhelyéül szolgáló Pannonhalmi Boldogasszony-kápolna kriptájában szívből mondtam: Deo gratias!  Isten áldjon, Tanár Úr! „Áldjon meg az
Isten, mind a két kezével.”
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Ternyák Csaba

...a magyarság egységéért is szól a Himnusz
Tisztelt Polgármester Úr! Főtisztelendő Atyák, Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Megköszönöm Szamosvölgyi Péter polgármester úr szíves meghívását a Magyar
Kultúra Napja alkalmából rendezett díszünnepségre. Amilyen jeles ez a mai alkalom,
legalább annyira jeles ez a helyszín is, ahol együtt vagyunk itt Széphalomban: a nyelvújító Kazinczy Ferenc egykori birtokán, a Magyar Nyelv Múzeumában. A magyar
kultúra egyik kiemelkedő alkotására, Kölcsey Ferenc Himnuszára emlékezünk, arra,
hogy Szatmárcsekén 1823. január 22-én fejezte be művét. Azért ez lett a Magyar Kultúra Napja, mert a Himnusz nemcsak nemzeti öntudatunk kibontakozásának fontos
állomása, hanem egyúttal anyanyelvünk szépségének és az imádság lélektisztító hatásának ragyogó példája is.
Ezen a héten minden imádságunknak, még nemzeti himnuszunk elimádkozásának
is különleges keretet ad, hogy templomainkban a keresztények egységéért imádkozunk.
Az ember gyakran csak akkor fordul kérésével az Istenhez, amikor rádöbben arra, hogy
saját erejéből nem boldogul. Egyházaink fájó megosztottságán emberi erővel nem tudunk úrrá lenni, ezért Istentől kérjük az egység ajándékát. A megosztottság azonban
sajnos nemcsak egyházainkat jellemzi, hanem érvényes nemzetünkre, kultúránkra is.
Ezért, amikor egyházaink egységéért imádkozunk, egyben hazánk és népünk, a magyarság egységéért is szól a Himnusz. Nagy szükség van rá, mert azt látjuk, hogy a gyanakvás,
a széthúzás, sőt az egymás elleni acsarkodás újra és újra felüti fejét körünkben.
A kommunista diktatúra idején történt, hogy egy születésnapi fogadáson Révai József a Rákosi-korszak meghatározó kultúrpolitikusa és ideológusa e szavakkal fordult
Kodály Zoltánhoz: „Van még a tanár úrnak egy adóssága velünk szemben.” Erre a
bizalmaskodó hangra ő ridegen így válaszolt: „Nekem? Magukkal szemben? Micsoda?” Erre Révai: „Írjon nekünk a tanár úr egy új himnuszt.” Mire Kodály csak ennyit
mondott: „Minek? Jó a régi!” Révai pedig kényszeredetten elmosolyodott és – hallgatott. Mit is mondhatott volna? Hasonló elutasításra talált Illyés Gyulánál is, akit egy
új himnusz megszövegezésére akart rábírni.
Pár évvel ezelőtt egy internetes portál népszavazásra bocsátott néhány kérdést.
Többek között azt is megkérdezték: „Egyetért-e jelenlegi Himnuszunk szövegének,
dallamának megváltoztatásával, mivel az több ponton ellentmond a mai kor igényének?” Összesen 17 ezren nyilvánítottak véleményt. Kb. 30 százalék egyetértett a kérdésfelvetéssel és 70 százalék elutasította azt... Fájó az a 30 százalék, aki Révaival értett
egyet, és nem elég magas az a 70 százalék, aki Kölcsey, Erkel, Kodály és Illyés szellemi
örökösének tekinti magát. Jól mutatja ez az eredmény hazánk és népünk kulturális
megosztottságát és gyengeségét.
Sajnos sok honﬁtársunk számára „a mai kor igényeibe” már nem fér bele az a kultúra, amelyből kinőtt Kölcsey Himnusza, az a kultúra, amely összekapcsolta SzatEgyház és kultúra
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márcsekét és Széphalmot. Ez a kultúra a kereszténység szilárd talaján évszázadokon
keresztül megmaradt és fejlődött a történelem minden vihara ellenére. Amikor a
Himnuszt halljuk vagy énekeljük, olyan érzésünk támad, mintha zsolozsmáznánk,
mintha zsoltárt énekelnénk. A bibliai zsoltáros is, amikor Istentől kér valamit, előtte felsorolja azt a számtalan jótéteményt, amellyel Isten már elhalmozta az embert,
családját, vagy a népet. Kölcsey Ferenc Himnusza joggal hasonlítható Dávid király
zsoltáraihoz, azokhoz az imádságokhoz, amelyeket maga a mi Urunk Jézus Krisztus is
nap mint nap imádkozott. Ez a mi nemzeti imádságunk nem véletlenül szerves része
minden ünnepi istentiszteletünknek a keresztény közösségekben, amikor hazánkért
is imádkozunk. Olyan kultúrából nőtt ki ez a nemzeti imádság, amelyben még természetes volt, hogy múlt nélkül nincs jelen, hiszen nélküle nem érthetjük meg, nem
értelmezhetjük saját magunkat sem. Identitásunk szerves részévé vált a Himnusz,
amely tanúságot tesz arról, hogy van az égben magyarok Istene, meg arról, hogy nem
vagyunk gyökértelen, múlt nélküli klónok.
Ezért tölthet el bennünket reménységgel is a Himnusz. Azzal a reménységgel, hogy
van jövőnk, mégpedig nagy jövőnk. Minél mélyebbre nyúlnak ugyanis gyökereink,
minél régebbi a múltunk, annál tágasabb jövő áll előttünk. Ha felvállaljuk őseinket,
ha felvállaljuk a kultúrájukat és hitüket, akkor abból erőt meríthetünk és inspirációt
kaphatunk a jövőre nézve is. Ha Isten áldását kérjük nemes kezdeményezéseinkre,
akkor az Ő segítségével célhoz is tudunk érni.
A Magyar Kultúra Napján emlékezzünk arra, hogy Isten-hit nélkül nem beszélhetünk a szó eredeti és mély értelmében vett kultúráról. A kultúra ugyanis ikertestvére a
kultusznak. Nem véletlen, hogy a kultúra legszebb alkotásai a kultusz, az istentisztelet
szolgálatában állnak. A kultuszból inspirációt kapnak a művészetek, a kultúra tárgyi
megjelenítői, legyen szó költészetről, zenéről, építészetről vagy festészetről. Ezért az
a kultúra, az a művészet, amely Isten megkérdőjelezését, sőt tagadását tűzi zászlajára,
óhatatlanul Isten-ellenes kultúra lesz, nyugodtan nevezhetjük akár anti-kultúrának is.
A történelmi tapasztalat pedig azt mutatja, hogy minden, ami Isten-ellenes, könnyen
ember-ellenessé is válik. Legyen szó politikáról, társadalomról vagy kultúráról. Elég
itt csupán utalni a múlt század sötét kommunista és fasiszta diktatúráira. Isten nélkül
ugyanis hiányzik az a rendező elv, megszűnik az a felső tekintély, akire a hívő ember
mint legfőbb Bíróra tekint, aki előtt egyszer mindenkinek felelnie kell tetteiért. Kölcsey Himnusza fontos sarokköve annak a keresztény és magyar kultúrának, amely
miközben megőrzi a régit, nyitott az új értékekre, képes egységet teremteni a múlt, a
jelen és a jövő magyarsága között.
„Isten áldd meg a magyart!” Köszönöm, hogy meghallgattak!
(A Magyar Kultúra Napján Sátoraljaújhely-Széphalmon,
a Magyar Nyelv Múzeumában január 21-én mondott beszéd
szerkesztett változata)
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 RÖVIDEN 

Zenés nagyböjti meditáció
HAYDN: KRISZTUS HÉT SZAVA A KERESZTFÁN
A korábbi években Orgonás nagyböjti meditáció címmel rendezett a KÉSZ miskolci
csoportja nagykeddeken hangversenyt a Mindszenti-templomban, amelyeken egy-egy
orgonaművész négy, alkalomhoz illő művet adott elő, és a zeneszámok között dr. Berkes
László prelátus, a templom korábbi plébánosa tartott nagyböjti meditációs beszédeket.
Ebben az évben sem maradt el a nagykeddi zenés meditáció, ám orgona helyett egy
oratóriumot, Haydn: Krisztus hét szava a keresztfán című művét hallgathatták meg az
érdeklődők, és a helyszín is megváltozott. Eredetileg a belvárosi evangélikus templomban hangzott volna fel a mű, de március végén még olyan hideg volt a templom,
hogy a zenekar vonósai jelezték: hangszereik hamisan szólnak. Így a református egyházkerületi székház nagytermében került sor a zenés nagyböjti meditációra.
Változást jelentett az is, hogy a tételszünetekben nem egy, hanem öt lelkipásztor
tartott rövid elmélkedést Krisztusnak a kereszten elhangzott utolsó szavairól. Mikolai
Vince főesperes, diósgyőri plébános, a KÉSZ miskolci csoportjának egyházi elnöke,
Sándor Frigyes evangélikus esperes, a KÉSZ miskolci csoportjának egyházi társelnöke,
Szabó Sándor református belvárosi lelkipásztor, Takaró Mihály ortodox parókus és
Dudás László esperes, görömbölyi görög katolikus parókus. A hangverseny fővédnöke
dr. Kriza Ákos polgármester volt.
A művet a Camerata Miskolc zenekar, a Cantus Agriensis és a Cardinal Mindszentykórus adta elő. Szólót énekelt Eperjesi Erika, Busa Gabriella, Mukk József és Kolozsi
Balázs. Vezényelt Gergely Péter Pál.

Röviden
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Korrektúra Miskolcon
A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége miskolci csoportja rendezésében Korrektúra címmel politikai talk show-ra került sor a Művészetek Házában február 15-én.
Az Echo Tv-ből ismert műsor két szereplőjét, Bayer Zsolt újságírót és Zárug Péter Farkas politológust köszönthették az érdeklődők, akik zsúfolásig megtöltötték
a nézőteret. A két vendég egymást váltva beszélt aktuális politikai témákról, azok
hátteréről, megvilágítva a kormányzó pártok és az ellenzéki pártok lépéseinek, megnyilatkozásainak okait.
A rendezvény sikerén felbuzdulva április 26-án egy második Korrektúra-produkcióra is sor került a Művészetek Házában. Ekkor Tóth Gy. László politológus, Pesty László
dokumentumﬁlmes és Bencsik András újságíró volt a talk show vendége.
Képösszeállításunk az első előadáson készült.

Megtelt a terem

(Fojtán László felvételei)

Bayer Zsolt (balról) és Zárug Péter Farkas Belelendültek...
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Dsida Akadémia
A 20. század kiemelkedő magyar lírikusa, Dsida Jenő halálának 75. évfordulója közeledtével az MTA Miskolci Területi Bizottsága, a Lévay József Közművelődési Egyesület és az Észak-magyarországi Irodalmi Kör 2013. május 4-én, a Miskolci Akadémiai
Bizottság székházában emlékkonferenciát szervezett. Ennek keretében Mózes Huba
bejelentette, hogy megalapítottak egy új intézményt.
A költészethez célkitűzéseiben szorosan kapcsolódó intézmény minden év májusában, Dsida Jenő születésének évfordulóján: Dsida Jenő megismertetésében elért
eredményéért; Dsida Jenő ihlette irodalmi, képzőművészeti vagy zeneművészeti alkotásáért; az utóbbi fél évtizedben megjelent, napjaink magyar költészetét gazdagító
verseskötetéért egy vagy több személyiségnek oklevelet ítél oda.
Az oklevél másolatát a Petőﬁ Irodalmi Múzeumnak ajánlja fel megőrzés céljából.
Első okleveleit Láng Gusztávnak és Urbán Lászlónak, a minden korábbinál gazdagabb Dsida-versgyűjtemény összeállításáért, valamint Szokolay Sándornak Dsida
Jenő Psalmus Hungaricus című költeményének részleteire komponált Magyar Zsoltáráért ítéli oda.
Az intézmény tiszteletbeli elnöke Pomogáts Béla, ügyvezető elnöke Kabán Annamária, magyarországi bizottságának elnöke Lisztóczky László, nyugat-európai és tengerentúli bizottságának elnöke Gömöri György, világirodalmi bizottságának elnöke Amedeo
Di Francesco.
Az intézmény neve Dsida Akadémia.
  

Csillagpont Országos Ifjúsági Találkozó
Immáron hatodik alkalommal rendezik meg 2013. július 23–27. között a Csillagpont Országos Református Ifjúsági Találkozót. A találkozó a Magyarországi Református Egyház hivatalos ifjúsági rendezvénye. Minden páratlan évben, mindig új helyszínen több mint 3000 ﬁatal találkozik. Az idén a Tiszántúli Református Egyházkerület
ad otthont a Csillagpontnak, Mezőtúron.
A találkozó több mint egy szokványos nyári kulturális fesztivál. Üzenetközpontú lelki
alkalom, ami minőségi, igényes kulturális és szórakozási lehetőségeket nyújt. A Kárpátmedencei magyar református ifjúság egyik legfontosabb találkozóhelye, a közösség és az
együvé tartozás megélésének alkalma, egyszersmind a református gyülekezetek egyedülálló bemutatkozási lehetősége. A Csillagpont lehetőséget nyújt a ﬁatalok megszólítására,
nyitott, lendületes, ﬁatalos missziói munka elindítására, elmélyítésére.
Röviden
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a HÍDÉPÍTŐ Csopor t tagja

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

ADEPTUS-H
Mély- és Magasépítő Zrt.-nek
(vezérigazgatója: Komáromi Gyula), mely vállalat nagylelkű támogatásával
megteremtette a kiadás feltételeit. Köszönetünk jeléül illesztettük kiadványunkba ezt az oldalt, amely rövid bemutatása az ADEPTUS-H Zrt.-nek,
és annak a szemléletnek, amely irányítja a vállalat vezetőit.
Komáromi Gyula életútját, vallott felfogását családja határozta meg,
melybe beleszületett: református lelkipásztor édesapa és tanítónő édesanya
gyermekeként. Az 50-es évekbeli Balmazújvároson egy ilyen családnak csak
egy célja lehetett: erős erkölcsi nevelésben részesíteni és minél hamarabb
biztos kenyeret adni a gyerekek kezébe. Az építőipari technikumot Debrecenben végezte, majd Budapesten szerzett építőmérnöki diplomát.
Állami nagyvállalatnál kezdődött azoknak az embereknek a szakmai élete, akik később 1992-ben megalapították saját vállalatukat, az ADEPTUS-t.
A vállalat sikerének záloga a baráti légkör, a jó szellemű csapatmunka.
A 70-es, 80-as évekhez képest a magyar építőipar ma európai szinten teljesít. Az ADEPTUS munkáját minősíti, hogy fennállása óta három alkalommal részesült Építőipari Nívódíjban. A nagy szakmai elismerést jelentő
nívódíjat először 2001-ben a tolcsvai bor- és szőlőfeldolgozó üzem (TokajOremus Kft.) építéséért, majd 2006-ban az aggteleki Baradla-barlang Vörös-tó–Jósvafő közötti szakaszának felújításáért, ill. a Vörös-tói látogató-
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épület kivitelezéséért (konzorcium egyik tagjaként) kapta meg a vállalat.
A harmadik nívódíjat 2007-ben vehette át a cég az erdőbényei borászati
üzem (Béres Borászat) kivitelezéséért.
Fentieken túlmenően hosszasan sorolhatnánk az elmúlt 20 év alatt
felépített létesítményeket, melyek között kórházak, missziós központok, templomok, iskolák, szociális létesítmények, hidak, erőművek szerepelnek.
Az ADEPTUS megalakulása első pillanatától kezdve folytat karitatív
tevékenységet is, anyagi lehetőségei függvényében. Gyermekétkeztetést,
rákellenes alapítványt, inkubátorházat, ökumenikus szeretetszolgálatot
éppúgy támogatnak, mint B.-A.-Z. megye művészeti és kulturális eseményeit, valamint számos sportegyesületet. Ezen túlmenően segítséget nyújtanak munkatársaiknak is, akár egészségügyi probléma, akár lakásfelújítási
gondok megoldása terén.

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

a HÍDÉPÍTŐ Csopor t tagja

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

CÉGÜNK TEVÉKENYSÉGI KÖRE: építőipari fővállalkozás
• magasépítés • mélyépítés • acélszerkezet-gyártás, -szerelés
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