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Nemes Nagy Ágnes:

Kiáltva
Irgalmazz, Istenem! Én nem hiszek Tebenned,
Csak nincs kivel szót váltanom.
S lám, máris megadod azt a végső kegyelmet,
Hogy legalább imádkozom.
Bűnöm csak egy, de nagy: a gőg fogai rágnak.
És most porig aláztatom.
Hörgök, vonagolok, mint egy nyomorú állat,
Kínomban a port harapom.
Életem vékonyul, gyökere félbemetszve,
Virága tán nem nyílt soha.
Irgalmazz, Istenem, húsvétvasárnap este,
Hisz él az Embernek Fia.
Itt megaláztatás, ott szorongattatások,
Kín és életveszedelem.
Ne hagyd el sok papod hitetlen unokáját,
Ne hagyd el nyomorult fejem!

Hit
Én attól élek, hogy hiszek,
de hogy miben, azt nem tudom.
Támolygok csak a mélyuton,
fölöttem keskeny ég-szelet.
Agyag kölönc a lábamon,
és szüntelen csodálkozom,
hogy még megyek, hogy még lehet –
S ha végleg megfogyatkozom
a hitben, akkor elbukom.

Vers
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Víz és kenyér
Babits Mihálynak
Reggel, ébredéskor,
hét hangon kérdezem:
ki evett a tányérkámból? – kérdezem,
ki ivott a poharamból,
asztalomhoz ki ült le – kérdezem.
A Hófehér, bizony a Hófehér,
aki piros vérsejteket kivánna még,
s följár – agyagedényből
múmia-búzát enni még,
egy lány talán, nálam hétszerte magasabb,
egy átlátszó katona, terepszín köpenye
hóval borítva, véghetetlen
sor, milliók, Te is –
én boldogan, én boldogan adom kis étkemet,
egyél, igyál, te Több, te óriásbirodalom küldötte, melyhez képest
e sáv-lét festett zebracsík,
vedd a karom, vedd lábam járni,
vedd a szemem, mely még fatörzsre,
néhány mohos napfoltra lát –
és élsz és élsz és éltek, nincs különbség.
S ha van köztünk, már eltéveszthető.
Ki ad kinek? Mit ad? Homályos arcom
hét arcom Rád emelem, ki milliók
helyett arc vagy előttem, szenvedő arc,
ki védelmedre késztetsz, készületlent,
okozatot késztetsz, ok, indokolásra,
hitetve: rászorulsz. Ez az.
Ez az. Igen, igen.
Egy szenvedő égbolttá szélesülsz,
egy sérült légkörré fölöttem,
amely felé
még fölemelhetem két tenyerem
tálkájában a vizet, kenyeret.
(A költő 95 éve, 1922. január 3-án született)
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 EGYHÁZAK, TEOLÓGIÁK, HITVALLÁSOK 
Makláry Ákos

Néhány gondolat a görögkatolikus egyházról
Makláry Ákos görögkatolikus pap vagyok. Budán a
Fő utcai parókián parókusként szolgálok. A szemináriumot Budapesten végeztem és Rómában tanultam.
Családos vagyok, feleségem orvos, két gyermekünk
van. Egy nagylányt és egy kislányt, egy érettségiző és
egy óvodás gyermeket nevelünk. Egyházközségünk
egész Budára kiterjed. Bőven van tennivaló, de amikor tavaly nyár elején Osztie Zoltán atya megkeresett
azzal, hogy szeretné a KÉSZ vezetését a csúcson átadni valakinek, kis gondolkodási idő után elfogadtam
a felkérést.
Nagyon fontosnak tartom, hogy az egyházban – legyen az a katolikus vagy protestáns egyházak bármelyike – a jövő csak akkor képzelhető el, ha a világiak,
civilek – s ezek nem pejoratív fogalmak – megerő- Makláry Ákos
södnek, mindinkább át tudják venni a feladatokat, a
szolgálatokat a klérustól, a papoktól, a tiszteletesektől. Azt gondolom, hogy ebből a
szempontból a KÉSZ óriási lehetőségeket nyújt mindannyiunk számára, és a kereszténység megerősödése csak akkor képzelhető el, ha az öntudatos keresztény emberek
Magyarországon egymásra találnak, közösségeket alkotnak, és így hirdetik az evangéliumot. Hiszen a KÉSZ nem más, mint evangelizációs egyesület. Mi azért találunk
egymásra, azért tömörülünk szövetségbe, azért tartjuk fontosnak a találkozásokat, a
programokat, az együttléteket, hogy magunkat megerősítsük egymáson keresztül,
hogy a Szentlélek által az Úristen megerősítsen bennünket, illetve, hogy ez a megerősödés sugározzon.
Nem öncélúan működik a KÉSZ egyetlen helyi csoportja sem, hanem azért, hogy
ennek legyen ereje, mint egy tábortűznek, mely fényt és meleget sugároz. Nagyon
sok keresztény ember van ebben az országban, aki nem kötődik az egyházakhoz,
aki nem jár templomba, aki nem él vallásos életet, de valahol mégis kereszténynek
tartja magát, s nemcsak azért mert valamikor megkeresztelték. Nagyon sok olyan
Krisztust követő, Krisztus-hívő ember van, aki viszont szeretne és örömmel veszi,
ha megszólítják. Nagyon szívesen veszi, ha egy előadáson megjelenhet, ha egy közösség életébe bekapcsolódhat. Azt gondolom, ha valaki egy ilyen szimpatikus,
értéket adó, szeretettel teli KÉSZ-csoportba bekapcsolódik, annak ezután egyenes
Egyházak, teológiák, hitvallások
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útja vezet a templomba, a szentségi életre is. A protestáns egyházaknál természetesen értsük ezt lefordítva. A KÉSZ helyi csoportjait ezért szeretném minden erővel
támogatni imádsággal és szolgálattal, hiszen azt látom és azt tapasztalom, hogy
hiába prédikálunk mi nagyon szépen a templomokban a falakon kívül ez nem
hallatszik, viszont a falakon kívül látszódik egy erős, egymást szerető és értéket közvetítő KÉSZ-csoportnak a tevékenysége. Ebben szeretnélek benneteket megerősíteni és kérni, hogy rakjátok a tábortüzet, hogy legyen fénye és melege, vonzza az
embereket, a jó szándékú, talán kereső, vagy éppen a kereszténységet nem ismerő,
szimpatizáló embereket.
A bemutatkozásnak azonban egy olyan apropója is van, hogy lehetőséget kaptam
az elnök úrtól, hogy egy kicsit a saját házam tájáról is beszéljek. Megragadom a lehetőséget, hogy a görögkatolikusságról egy pár gondolatot elmondjak, egy pár képet
megmutassak, mert talán nem annyira ismert a Dunántúlon a mi közösségünk, a mi
egyházunk.
Konstantinápoly és Róma kölcsönösen kitagadták egymást, kapcsolataikat megszakították, addig azonban Krisztus Urunk mennybemenetelét követően a tanítványok, az apostolok és a követőik a Római Birodalomban és azon túl is hirdették
Krisztus evangéliumát. Ez egy óriási birodalom volt, melyben kialakultak az első
keresztény csoportok. Természetesen egy római keresztény közösség más mentalitású, kultúrájú, hagyományú embereket foglalt magába, mint az alexandriai, vagy
az antióchiai, vagy a későbbiekben a konstantinápolyi, vagy a jeruzsálemi közösség.
Bár ugyanazt az evangéliumot kapták, bár ugyanabban a keresztségben részesültek,
a vallásos életmód, a hagyomány, a szertartások, a művészet eltérő volt ezeken a
területeken. Kialakultak a nagy egyházi közösségi gócpontok, általában a Római
Birodalom nagyvárosai körül. Ezek mentén jöttek létre a különböző rítusok, melyek
egy hagyományt, egy örökséget, egy kulturális, liturgikus egyházi örökséget foglaltak magukba. Így lett a legnagyobb rítus a római, és emellett más, keleti rítusok is
létrejöttek. A négy fő ág az antióchiai, az alexandriai, az örmény, a bizánci rítus.
Tehát a kereszténységben öt nagy rítusról beszélünk. A római rítus mellett tehát az
antióchiai, a szír-káld egyházak kétezer éves egyházak. A szír katolikus patriarcha
éppen ezekben a napokban járt a miniszterelnök meghívására Budapesten. A korunkban legtöbbet szenvedő egyházakról beszélünk most. Ők a Szentföld, Szíria,
Irak területén terjedtek el, ők az antióchiai rítushoz tartoznak, abból két ág alakult
ki, a szír keleti és szír nyugati egyházak, s ezek további ágakra bomlottak, vannak
katolikus és ortodox egyházai is. Ezek az úgynevezett szír keleti egyházak, amelyek
katolikusok és ortodoxok is. Ide tartoznak egyébként a különböző keleti egyházak,
például a malankár egyház, ami India nyugati részén, Kerala tartományban jött létre, akik Tamás apostol utódaiként tartják magukat számon, illetve az előbb említett
területeknek a szír családhoz tartozó egyéb közösségei.
Az alexandriai ágnál látjuk a koptokat és az eritreai kopt egyházat. A koptok most
is elnyomás alatt élnek Egyiptomban. A kopt egyház nagyon ősi egyház, aminek van
katolikus és ortodox ága is, ez is egy önálló rítus. A továbbiakban ott az örmény rítus,
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egy teljesen önálló rítus, Örményországban, az első igazán keresztény országban élnek. Az örmények Világosító Szent Gergely hatására leghamarabb vették fel a kereszténységet. Az örmény rítus egyébként gyönyörű, ha van rá lehetőségünk, menjünk
el egy örmény szentmisére, egy örmény liturgiára, ez semmihez nem hasonlítható,
gyönyörű szertartás. S végül a legdúsabb ága ennek a rítusfának a bizánci egyház,
ami Nagy Konstantin által alapíttatott. Konstantinápolyhoz, más néven Bizánchoz
kötődik. Ez ma Isztambul, de erre még nemsokára visszatérünk. A bizánci rítuson
belül látjuk a bizáncit, a melkita-bizáncit, akik a Szentföldön élnek, a szláv bizáncit,
az italo-bizáncit, a román bizáncit, és további ábrák mutatják, ezek hol terjedtek el.
Fönt vannak az oroszok, a bolgárok, a ruszinok, a rutének, az italo-albánok és a délolaszországiak. Tehát így néz ki a négy keleti rítus-család.
A görögkatolikusok ezekből a keleti egyházakból jöttek létre úgy, hogy az 1054-es
egyházszakadást követően a kereszténység latin és görög részre bomlott. A latin egyház struktúrája mint egy piramis, élén a pápa, ő az egyház feje. A keleti egyházakban
azonban általában nemzeti alapon önálló – úgy mondjuk, hogy autokefál – közösségek jöttek létre. Ezeknek a keleti egyházak élén általában a patriarcha áll, mint például a szerb patriarcha, a román patriarcha, a moszkvai patriarcha, minden oroszok
patriarchája. Ezek a patriarchák egymást egyenrangúnak tekintik, és azt mondják,
hogy mi együttesen egy szent szinódust alkotunk. A szent szinódus a patriarchák
találkozója, ahol a tiszteletbeli elsőség megilleti a mindenkori konstantinápolyi patriarchát, de az összes többi patriarcha egymással egyenrangú, ahogy az apostolok is
egyenrangúak voltak. A szent szinódus azt mondja, hogy a nyugat patriarchájának, a
római pápának ennél a szent szinódusnál kellene helyet foglalnia középen, mondván,
hogy ő a primus inter pares, az egyenlők közt az első. A szent szinódus is elismeri,
hogy az elsőbbség a római pápát illeti meg. A szent szinódus azt mondja, hogy a római pápa az egyház tiszteletbeli vezetője, de nem kormányzó vezetője. Tehát a keleti
egyházak, mint egy fennsík, míg a latin egyház, mint egy piramis, ezt az egyházképet
alkották meg. Ez tehát az egyetlen kérdés a keleti egyházak és a latin egyház között,
hogy az egyházkormányzati elsőbbség, vajon kit illet meg? A keleti egyházak azt
mondják, hogy a szent szinódus, a patriarchák tanácsa, közössége a római pápa tiszteletbeli elsőségével vezeti a keresztény közösséget, a latin, a katolikus felfogás pedig
azt mondja, hogy Péter utóda az egyház feje.
A ﬁrenzei zsinat után a nyugati egyház elindult kelet felé a jezsuiták, a ferencesek vezetésével. Az ortodox területeken, a lengyel királyság, a litván királyság, a magyar királyság területén, a mai Ukrajna, Erdély területén nagyon sok ortodox egységre lépett Rómával, elfogadta a római pápát, mint az egyház fejét. Ezek lettek a
görögkatolikusok. Az 1600-as évek elejétől az 1700-as évek közepéig tartott ez az egységesítő folyamat, amikor sok ortodox püspök, nemes ember, s velük együtt – a quius
regio eius religio elve alapján – a jobbágyok is katolizáltak. Megtartották liturgiájukat,
szokásaikat, művészetüket, szertartásaikat, mindent megtarthattak, viszont elfogadták a római pápát az egyház fejéül, ettől fogva őt említették a liturgiájukban, így lettek
katolikusok. Az ortodox bizánci keresztényekből egy ág egységre lépett, csatlakozott,
Egyházak, teológiák, hitvallások
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így lettünk mi görögkatolikusok, görög szertartású katolikusok. Azt szoktam mondani, se nem növény, se nem állat, hanem gomba, mivel a gomba rendszertanilag se
nem növény se nem állat.
A keleti kereszténység fő temploma a gyönyörű szép Hagia Sophia. A keleti templom mindig centrális elrendezésű templom, ami egyenlő szárú kereszt alaprajzot jelent. A mi görögkatolikus egyházunk főleg Erdélyben, Kárpátalján és a keleti megyékben él a mai napig, természetesen nagyon sok mindent átvett a latin egyháztól.
A barokk építészetet is átvette. Aki még nem volt Máriapócson, menjen el. Minden
rendes katolikus elmegy Máriapócsra és Máriagyűdre is. A görögkatolikus templom
is nagyon hasonlít a római katolikus templomra, egy kivételt leszámítva, mégpedig az
ikonosztázt, a képállványt leszámítva.
Az ikonosztáznak több típusa van. Ha valaki járt Görögországban, láthatta, hogy
ott alacsonyabb. Ez inkább szláv típusú, ami egészen a mennyezetig, a boltozatig
elér. Megvan a maga kötött elrendezési formája. Annyit róla, hogy középen van a
királyi kapu, ahol csak felszentelt ember mehet át. Két oldalt van a szolgálattévők
kapuja. Alul négy nagy képet látunk, jobb kézről a tanító Krisztus képe, másik
oldalon az Istenszülő a Jézussal. Baloldalt Szent Miklós püspök, jobboldalt Szent
Mihály arkangyal. Fölötte, a felső képsoron hat képet látunk Szűz Mária életének
legfontosabb eseményeiről, a másik oldalon pedig hat kép az Úr Jézus életének
legfontosabb eseményeiről. Fölöttük általában az apostolok sora, középen a trónoló Krisztussal, fölöttük pedig – ha van még hely – az ószövetségi szentatyák sora,
fölöttük pedig mindig a kereszt Krisztussal és a szomorkodókkal, Szűz Máriával
és János apostollal. Így néz ki egy ikonosztáz, ami elválasztja a szentélyt a hajótól.
Ebben teológiailag az nyilvánul meg, hogy a szentély valahogy mindig az Isten
országát, a paradicsomot jelképezi, a hajó pedig a mi világunkat, s a kettő között
pedig nem nagyon van átjárhatóság. A kettő között nem lehet átnézni, áttekinteni,
eltakarja a képállvány, ami egy pici ablakot jelent a túlvilágra, ezért van aranyból.
Érdekes a perspektívája, hogy az ikonok aranyból készülnek. Ami ott benn történik, számunkra még titok, sokszor még függöny is van az ajtó fölött. Amikor az
átváltoztatás történik, azt is behúzzák, s csak a hangot halljuk, ami a szentélyben
történik az átváltoztatáskor. Tehát a kettő között van egy fal, ami nem kizár, hanem
jelzi számunkra, hogy számunkra Isten mindig misztérium, mindig titok marad. Az
eucharisztia mindig titok marad, hiszen ki tudná elmagyarázni, Szent Ágostonnak
se ment, hogyan is lehet a kenyérből Krisztus teste, s a borból Krisztus vére. Tehát
ezt jelzi ez az elzártság az ikonosztázon.
Egy keleti templom, ahogy mondottam, centrális elrendezésű, ott látható az ikonosztáz, mögötte az oltár, s ezek a templomok a legtöbbször abszolút ki vannak festve,
egy négyzetcentiméternyi fehér felületet sem látunk, hanem szentírási jelenetekkel,
szentekkel festik ki ikon stílusban a templomot. Miért? Azért, mert az emberek évszázadokon keresztül nem tudtak olvasni, úgy lehetett a Szentírást elmondani képletesen, hogy a képek ott voltak a templomban. Egy ortodox templomban az egész Újszövetség, minden példabeszédével, csodájával fel van festve. A katekézis úgy történt,
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hogy a pap megmutatta, képet adott, és máris megérthetővé, fogyaszthatóvá tette az
evangéliumi tanítást.
Az ikonokról egy pár szót. Az ikon egy kánonnal, egy nagyon ősi szabályrendszerrel
jön létre. Ikont nem lehet úgy festeni, hogy leülök és festek egyet. Az ikonnak megvan
a maga szertartása, azt csak imádkozva lehet festeni. Aki úgy fest ikont, hogy közben
nem imádkozik, az nem ikont festett. Valahogy egészen más íze van az ételnek, ha
azt szeretettel főzi meg a családanya, mint mikor nem. És ez nem belemagyarázás,
mindannyian tudjuk, hogy ez hogyan is működik.
Tehát az ikonfestészet egy szertartás, egy liturgia, ezért nagyon sokszor szerzetesek
festik az ikonokat. Mondom én, akinek a bátyja egy hétgyermekes családapa, ikonfestő, templomokat és ikonokat fest. Az ikonban nem az a lényeg, hogy tökéletes, fotószerű pontossággal mutassa meg az emberi arcvonásokat, az emberi testet. Az ikonban
az a fontos, hogy áhítatot ébresszen, hogy leüljek, nézzem, Isten felé emelkedjen fel a
lelkem, hogy csodálatot ébresszen. Ezért arany a háttere, hogy Istenre, a végtelenségre
mutasson. Az ikont nem lehet csak úgy megnézni. Nézegetni kell, engedni, hogy a
lelkem ráhangolódjon az ikonra. Szeressük az ikont, mert olyan, mint egy szép vallásos ének, felemeli az ember szívét és megnyitja a lelkét.
A kereszt. A szláv hagyományú keresztnek három vízszintes ága van. A fölső mindig Krisztus névtáblájára utal, az alsó pedig a lábtámlára, a lábtámaszra. Nagyon sok
hagyomány van arra, miért ferde az alsó ága. Egyesek úgy magyarázzák, hogy a jobb
lator felé, az üdvösség felé, a mennyország felé mutat, ezért abban az irányban áll. Az
ICXC mindig Jézus Krisztus monogramja, így Jézus Krisztusra utal. Érdekes, hogy a
bizánci rítus tele van gyönyörű szimbólumokkal. Az egyik nagyon szép szimbólum a
kereszt megjelenési formája az áldást adó pap kezében. Az egyes ujjak az I a C az X és
a C betűt formálják. Ez is egy nagyon szép szimbóluma annak, hogy az áldás valóban
az Isten kegyelmét, Isten szeretetét adja az áldást vevő számára.
A keresztelés szertartása. Nálunk alámerítéssel keresztelik a gyereket, nem mindegyik gyerek örül ennek. Tudjuk, hogy a latin egyházban is évszázadokon keresztül
alámerítették a gyereket, hiszen Jézus nemcsak bokáig állt a Jordánban, hanem lemerült a víz alá. Lemerült, s új emberként jött fel a vízből. Ennek ugyanúgy hagyománya volt a latin egyházban és a keleti egyházban, hogy a gyereket benyomták a
vízbe háromszor. A régi keresztelő kápolnákban a keresztelő medencék, a keresztelő
kutak nem véletlenül olyan mélyek, tehát ez egy élő hagyomány volt sokáig. Nálunk
ez talán jobban megmaradt.
Gyönyörű szép esemény a keresztelési szertartásban nálunk, hogy amikor a pap
fölveszi a gyermeket, a kislányokkal az ikonosztáz ajtajában áll meg, a kisﬁúkkal pedig
bemegy egészen az oltárig. Mivel a szentélybe elvileg nő nem léphet be, ezért a kislányokkal azon a határon áll meg, és fölemelve énekli el azt az éneket, amit mindanynyian ismerünk, Simeonnak az énekét. Február másodika, Gyertyaszentelő Boldogasszony, az Úr bemutatásának ünnepe. „Most bocsásd el Uram a Te szolgádat, mert
látták szemeim a Tőled küldött üdvözítőt.” Ugyanezt az éneket énekli, ezzel a gesztussal, ezzel a szimbólummal hálát ad a gyermekért, mert Isten ajándéka a gyermek.
Egyházak, teológiák, hitvallások
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A szülők ilyenkor legtöbbször meghatódnak és elsírják magukat, tudatosul bennük,
hogy tényleg ajándék a gyermek, hálát ad a gyermekért, s odaadja, felajánlja Istennek.
Ebben a gesztusban ott van, hogy fölemelem, felajánlom Istennek azt a gyermeket,
akit megkereszteltünk.
Ősi hagyomány nálunk, hogy a keresztség után mi meg is bérmáljuk a gyermeket.
A keresztség, a bérmálás és az elsőáldozás, az Eucharisztiában való első részesülés évszázadokon keresztül együtt volt. Úgy is hívják ezt a három szentséget, hogy a bevezető szentségek, iniciatio Christiana, hiszen a keresztségben az Atya gyermeke lett a
megkeresztelt, a bérmálásban megkapja a Szentlelket, az Eucharisztiában pedig megkapja az Úr Jézus Krisztus testét és vérét. A Szentháromságot így kapja meg a három
szentségen keresztül, a Szentháromság életébe így oltódik be az a gyermek, hogy megkereszteljük, megbérmáljuk és egy morzsányi kenyérrel, egy morzsányi szent testtel
meg is áldoztatjuk őket. Így létrejön az ember és a Szentháromság gyönyörű egysége
ebben a szentségben.
A házasság szentségének kiszolgáltatása. Ősi szokás nálunk, hogy megkoronázzuk
az eskü után a feleket. Mit is jelent ez a korona? Van, ahol babérból van, máshol
virágos koronát készítenek, van, ahol előre elkészített fém koronát használnak. Teljesen mindegy, a korona a lényeg, görögül stephanos, azaz István. Azért koronázzuk
meg a ﬁatalokat, mert győztek. A győztes kapja meg mindig a koronát. Az, hogy
eljutottak odáig, hogy a templomban összeházasodtak, az önmagában egy nagy eredmény. Azután megkoronázzuk azért, mert kiknek járt a korona az ősegyházban? A
vértanúknak. A vértanúk kaptak koronát, a vértanúság jele volt a korona, s mi a
házasság, ha nem vértanúság? Egy jó házasság egyenlő egy vértanúsággal. A férﬁak
nagyon bólogatnak, egyetértenek velem, de azért merem mondani ezt, mert én is
húsz éve házas vagyok. Gondoljunk csak bele, mitől szép a házasság? Ha meg tudok
érted halni. Nem feltétlenül úgy, hogy életemet adom érte, hanem azt tudom mondani a feleségemnek, ha éjszaka kettőkor felsír a gyermek, hogy aludj drágám, majd
elintézem. Van-e ennél szebb mondat egy férﬁ szájából, aminek jobban örül a feleség?
Tehát le tudok mondani önmagamról, a kényelmemről, az érdekeimről miatta, azért
mert szeretem. A vértanú lemond az életéről Krisztusért, az egyházért. Egy jó házasság
csak akkor működik, ha egymásért áldozatokat vállalunk. Sok házasság azért esik szét,
azért hidegülnek el, mert nem érzik annak örömét, hogy én téged boldoggá teszlek,
sokszor azáltal, hogy én kényelmetlen helyzetbe kerülök, erőt kell kifejtenem, le kell
mondanom a magam kényelméről. Aki ezt nem érti meg, nem érzi meg, hogy az vértanúság a szó legszebb és nemes értelmében, az nem igazi házasember. Tehát ezért van
korona a fejükön. Korona azért is, és ezt az anyósoknak, apósoknak mondom, mert
a házasságban egy új királyság születik. Egy király és egy királynő, egy új birodalom,
és egy birodalom mindig független, abba ne szóljon bele senki. Segítsük a ﬁatalokat,
legyünk mellettük, de ők a saját életüket, a közös életüket hadd éljék. Hány házasság
megy azért tönkre, mert az anya, vagy az apa mindig beleszól a ﬁatalok életébe. Nem
szabad, ez egy önálló királyság, egy király és egy királynő saját birodalma. Ezért is
koronázzuk meg őket, hogy ezt se felejtsék el, sem ők, sem a szülők.
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A bizánci művészet az ikonok mellett nagyon szép az ötvösművészetben is. Mi
nem ostyával, hanem kovásszal készített kis kenyérrel végezzük a liturgiát, amit általában a pap szokott sütni. Az is egy imádságos szertartás, amikor otthon beöltözöm,
meggyúrom a tésztát, s kisütöm az oltárkenyeret. Ez a pap dolga, s azt a kis kenyeret
vágjuk fel meghatározott rend szerint. Mi mindig két szín alatt áldoztatunk, és azokat
az átváltoztatott kis kenyérdarabkákat, a partikulákat egységesítjük az áldozás előtt a
kehelyben a szent vérrel, és egy kiskanállal áldoztatjuk a híveket, mindig két szín alatt.
Annak megvan az ősi imádsága, hogyan vágjuk ki a kenyér közepét. ICXC pecsétet
nyomok a közepébe (Iesus Christus vincit – Jézus Krisztus győz), s meghatározott
rend szerint történik az áldoztatás előkészítése.
A liturgia vagy a mise ugyanazt jelenti. A pap fölemeli az evangéliumos könyvet és
behozza a kelyhet és a kenyeret, és az áldozati rész elkezdődik.
Nagyon fontos számunkra a tömjén. Tudom, hogy a római szentmiséken is van,
különösen, ha püspöki, vagy ünnepi szentmisén vagyunk. Ez egy nagyon ősi, nagyon
szép és nagyon liturgikus szimbóluma a keleti egyházaknak. Mi is gyakran tömjénezünk, mert egyrészt az imádságot szimbolizálja, hiszen a tömjénfüst mindig fölfelé
száll, ahogy az imádságunk is. Ugyanakkor a tömjén drága, tehát áldozatot jelent.
Aki tömjénezik, Istennek áldozatot hoz azáltal, hogy befektet, megveszi a tömjént. A
tömjén azért is fontos, hogy jó értelemben elkábítson, elvarázsoljon. Ha belépek egy
templomba, s részt veszek egy liturgián, akkor egyrészt a fülemet elvarázsolja a szép
ének. Mi csak énekelve szoktunk liturgiát, misét végezni. A szememet elvarázsolja a
szószék, az arany, miegymás. Az orromat elvarázsolja a ﬁnom tömjénillat. Ha bemegyek a templomba, érezzem magam egy kicsit a mennyországban. Ez a lényeg. Azért
megyek a templomba, hogy az e világot kicsit magam mögött hagyjam, s az Isten
dicsőségében, az Isten jelenlétében egy kicsit a paradicsomból megtapasztaljak. Ezt
szolgálják ezek az érzéki kábítások.
Nekünk a lelki központunk Máriapócs, amiről az előadás elején beszéltünk. A keleti egyházban egyféle szerzetesrend van, ezek az úgynevezett baziliták. Nincs bencés,
ferences, piarista szerzetesrend, bazilita férﬁak és bazilissza nővérek vannak. Máriapócson a kegytemplom mellett a bazilita atyák kolostora található.
Amiről még feltétlenül szólnom kell, a máriapócsi kegykép. A máriapócsi kegykép
– tisztelettel mondom – nagyon primitív kép. Nem az, amit az oroszoknál, vagy a
görögöknél láthatunk. Igazából egy nagyon egyszerű festő festette, valamikor az
1690-es évek elején. Fogadalomból, mert hazajött a máriapócsi bíró a háborúból.
Megfogadta, ha hazaér a háborúból, egy képet fog festetni a fatemplomnak, amit
abban az időben használtak. Hazaért, meg is festette, és kirakták az ikonosztázba,
s 1696. december 8-án azt vették észre, hogy Szűz Mária szeméből folyik a könny,
s ez három héten át tartott. Hideg volt, kőkemény mínuszok voltak, mégis folyamatosan folyt a könny a kegykép szeméből. Ennek a híre nagyon gyorsan elterjedt,
a császárhoz, meg az egri püspökhöz is eljutott, mivel oda tartozott Máriapócs.
Ekkor a császár és az egri püspök is bizottságot küldött ki, hogy vizsgálják ki. Meg
is vizsgálták. A császár egyik fő tábornokát küldte ki, kétszáz katonával, akik köEgyházak, teológiák, hitvallások
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zött volt izraelita, nem vallásos is, protestáns is, és hiteles vizsgálat után csodának
minősítették, egyházilag és államilag is. Ekkor a császár természetesen hatalmas
processziót küldött, fegyveres erőt, hogy vigyék ezt a kegyképet Bécsbe. Végig is
vitték az országon ünnepélyes keretek között, megállt Egerben is, Budapesten is
és Esztergomban is és másolatokat is készítettek róla. Ezért van az, hogy az egri
bazilikában is, az esztergomi bazilikában is van máriapócsi oltár, kis kápolna. Elérkezett Bécsbe a máriapócsi kép, nagy örömmel fogadták, pontosan azért, mert
azon a napon, melyen megérkezett, jött meg a hír, hogy Zentánál a keresztény erők
végképp eltörölték a törököt. Megjött a hír, hogy ezt az ütközetet megnyerték a császári csapatok, s valahogy összekapcsolta Európa a kegykép megérkezését és a zentai
ütközet hírét, s ezt valahogy túlvilági segítségnek tartották. Ez a kép azóta is ott van
a Stephansdómban, ahogy belépünk jobb kézre, sok-sok mécses ég ott mindig, az a
máriapócsi könnyező kegykép.
A magyarok ezt azóta sem tudták elfogadni, a ruszinok sem, a románok sem,
a környéken élők sem, hogy a mi ikonunkat elvitte a császár, adja vissza. Ha elolvassuk a nagyságos fejedelemnek, Rákóczi fejedelemnek a követeléseit a császár
felé, akkor ott van a – ha jól emlékszem – a nyolcvan-valahányadik pontban, hogy
adja vissza a császár haladéktalanul a máriapócsi kegyképet. A császár sosem adta
vissza, de nagylelkűen küldött egy tökéletes másolatot. Hát ennyi jutott nekünk, a
másolat. A másolatot fogadták, felépült ez a csodálatos kegytemplom és mellette a
kolostor. Igen ám, de a másolat 1705-ben ugyanúgy könnyezni kezdett. Ezt is kivizsgálták, és egyházilag ezt is csodának minősítették, Róma ki is adta az igazolást, ami
nem kis dolog. És ez a kép még egyszer könnyezett, 1905-ben, de többet már nem.
Természetesen Máriapócs azóta is zarándokhelyként, kegyhelyként működik, sokan
látogatják, hatalmas búcsú van, én magam is öt évet szolgálhattam Máriapócson,
meghatározó élmény volt számomra.
(A kaposvári KÉSZ-csoport előtt január 12-én tartott előadás
szerkesztett változata)
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Pro Ecclesia Hungariae-díjban részesült
Csókay Károly jezsuita
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Pro Ecclesia Hungariae díjat adományozott a kilencvenéves
Csókay Károly jezsuita szerzetesnek. A kitüntetést a testület nevében
a konferencia elnöke, Veres András
győri megyéspüspök adta át március
30-án, Budapesten, az MKPK székházában.
A díjjal a püspöki konferencia elismerését fejezi ki azért a szolgálatért, amelyet élete folyamán a szerzetes a katolikus egyházért végzett.
Csókay Károly 1926. december 7-én
született Mosonban. A kalocsai jezsuita
Szent István Gimnáziumban érettségi- A díjat Veres András püspök adta át
zett 1944-ben, majd a budapesti Eötvös
Loránd Tudományegyetemen tanult, ahol 1949-ben vegyészdiplomát szerzett. Még
az év szeptemberében elhagyta Magyarországot, és a belgiumi Leuveni Katolikus
Egyetemen kezdte meg tanulmányait a kémiai doktorátus megszerzésére. Közben
újra felerősödött benne a papi és szerzetesi hivatás, és 1950. szeptember 22-én kérte
felvételét a Jézus Társasága Magyarországi Rendtartományába. A noviciátus éveit
Belgiumban (Arlonban) töltötte, ahol 1952-ben fogadalmat tett.
1952–54-ig ﬁlozóﬁai tanulmányokat végzett a rend főiskoláján, a ma Leuvenhez
tartozó Egenhovenben. Utána Spanyolországba helyezték 1954-ben, ahol a barcelonai
rendi kollégiumban magiszter lett, majd 1955 és 1958 között teológiai tanulmányait
Oñaban végezte. 1957. július 30-án szentelte pappá Loyola-Azpeitiában De Arriba y
Castro bíboros, Spanyolország prímása. 1959-ben Colombiában végezte el a terciát, és
utána lelkipásztorkodni kezdett.
1959-ben kezdte meg missziós munkáját Chilében, ahol az ország déli részén,
Concepción környékén kis falvakban dolgozott két éven át, mint népmisszionárius.
Ezt követően Chuquicamatában öt éven át bányalelkészként szolgált, és a plébánia
ipariskolájában mint prefektus és tanár tevékenykedett. Nyaranta a bolíviai határ
menti kénbányákban végzett missziós szolgálatot.
1967 és 1975 között a dél-amerikai ország fővárosában, Santiago de Chile nyomorövezetében volt lelkipásztor, ahol templomot építtetett, új plébániai közösséget szerEgyházak, teológiák, hitvallások
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vezett, ellátta a kis létszámú magyar közösség lelkipásztori szolgálatát, ami segítette őt
abban, hogy megőrizze anyanyelvét.
Ádám János provinciális kérésére 1975-ben Kanadába, Montrealba ment, ahol a magyar plébánián káplánként szolgált Chilla Raymond SJ plébános mellett, és eközben
hét éven át a ﬁúk cserkészcsapatának parancsnoka volt. 1985-ben Csókay atya fél évet
töltött Courtland városában, mint a Szent László-templom plébánosa, majd 1986 és
1993 között ismét Montrealban szolgált, mint a Magyarok Nagyasszonya-egyházközség lelkipásztora. Itt megszervezte a Cursillót és az egyházközség lelki „megújulását”,
valamint a Jézus Szíve Szeretetszolgálatot.
Magyarországra 1993-ban tért vissza, amikor elöljárója, Nemesszeghy Ervin kérésére a Mária utcai ház minisztere lett, emellett segítette a lelkipásztori munkát és a
hitoktatást. 1994 tavaszán Ungváron és környékén szolgált, majd májusban visszatért
hazánkba, és Miskolcon az avasi-déli jezsuita plébánián először káplán, majd 1994
és 1999 között plébános volt. Megszervezte az iskolai hitoktatást, együttműködött a
jezsuita gimnáziummal, gondoskodott a szegényekről és a betegekről, a világi híveket
bekapcsolta a közösség életébe.
A 2003-as esztendőt Püspökszentlászlón töltötte, ahol lelkigyakorlatokat kísért.
2004 és 2009 között ismét miskolci plébánosként részt vett a Cursillo-mozgalom
papi szolgálatában, illetve más plébániákon helyettesített vagy lelkinapokat tartott.
Lelkipásztori munkája mellett könyveket fordított, így Hurtado Szent Albert kortárs jezsuita egyik összefoglaló művét, a Fényt ad életednek című kötetet, valamint
Ignacio Larrañaga Mária csendje című könyvét fordította le magyarra. Chilei lelkipásztori munkájáról szól az Egy magyar hithirdető Chilében című visszaemlékezése.
Jelenleg nyugdíjas kisegítő papként szolgál Miskolcon.
Veres András a díj átadásakor hangsúlyozta: Csókay Károly személyében egy olyan
jezsuitát tüntetnek ki, akit az Úristen nemcsak hosszú élettel, hanem csodálatra méltó
tetterővel és lelkiséggel áldott meg. Mindaz, amit Magyarországon is tett rendjéért és
az egyházért, összefüggésben van a sok év alatt Dél-Amerikában összegyűjtött tapasztalatokkal, amelyeket igyekezett aztán itthon a plébániai életbe átültetni – méltatta a
kitüntetett szerzetest a püspöki konferencia elnöke.
A jezsuita szerzetes laudációját Mohos Gábor, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkára olvasta fel. Az eseményen részt vett Vízi Elemér jezsuita tartományfőnök és Csókay András idegsebész, a Honvéd Kórház osztályvezető főorvosa, a díjazott unokaöccse.
(MK)
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 EGYHÁZAK ÉS TÁRSADALOM 

A történelmi egyházak társadalmi
szerepvállalása
NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA
Az Éltető Lélek Alapítvány, a Miskolci Egyetem BTK Szociológiai Intézete, a Magyar Tudományos Akadémia Szociológiai Munkabizottsága és a II. Rákóczi Ferenc
Kárpátaljai Magyar Főiskola rendezésében tudományos konferenciát rendeztek április
20-án Miskolcon, a MAB-székházban. A konferencia védnöke dr. Ternyák Csaba egri
érsek volt.
A konferenciát dr. Roósz András MAB-elnök és dr. Horváth Zita, a Miskolci Egyetem általános rektorhelyettese mellett köszöntötte Óváriné dr. Balajti Zsuzsanna, az
egyetem rektorhelyettese is. Beszédében elmondta, hogy érdeklődőként jött el erre a
konferenciára. – Mint az egyetem ökumenikus pünkösdi nyílt napjának a történelmi
egyházak megkeresésére az esemény szervezője, én magam is érdeklődőként vagyok
itt, gondolom, rengeteg ötletet fogok látni, hallani, gondolatokat, meglátásokat, így
tudjuk egymás rendezvényeit, munkáját segíteni. Örülök annak, hogy az egyetem lehet a házigazdája a pünkösdi nyílt napnak, hiszen sokan vagyunk a keresztény kultúra
köré épült világunkban, akik közös értékek mentén, jó erkölccsel adjuk át a tudományt a Miskolci Egyetem falai között ﬁataljainknak. Jó erkölcs nélkül a tudomány
értelem nélküli betűsorok, számsorok sokasága csupán. A jó erkölcs jelentheti a közös
kovászt a társadalommal a mi munkánkban. Mindannyiunk munkája, az egyházban
szorgoskodók, tevékenykedők és az egyetem falai között tevékenykedők közös munkája az örökkévalósággal vetekszik, éppen ezért nagy a súlya, hiszen nem tudjuk, hogy
ﬁataljaink hány országot fognak bejárni, hány generáción keresztül fog a munkánk
hatni. Éppen ezért a jelentősége és fontossága szinte felfoghatatlan, ez a konferencia is
ennek a súlyát próbálja mindannyiunk számára megmutatni. A Miskolci Egyetemen
tanítunk mérnöktudományokat, anyagtudományt, műszaki földtudományt, gépészeti, informatikai, gazdasági és egészségtudományt, zeneművészetet és nem utolsósorban társadalmi és bölcsészettudományokat, mely tudományok művelői most ennek
a közönségnek, a város közönsége számára is megmutatják tudásukat, munkájukat és
megpróbálnak közös szálakat is kiépíteni.
Harmadik éve szervezzük mi is a pünkösdi ökumenikus nyílt napot, amelyen évente hétszáz diák több, mint tíz egyházi intézményből vesz részt. Ez azt jelenti, hogy
közel egyharmada a középfokú oktatási intézményben tanulóknak egyházi iskolába
jár. Az egyházi intézmények észrevették azt a lehetőséget, hogy ha a Miskolci EgyeEgyházak és társadalom
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temre járatják a diákjaikat, akkor azok nagyobb valószínűséggel fognak itt, helyben
családot alapítani és a saját egyházuk stabilitását is szolgálják ezzel. Mindennek a
munkának eredménye lehet az, hogy tavaly a tavalyelőtti felvételi eredményeinket
nyolc százalékkal megnöveltük. Ismerve a demográﬁai változásokat, a térségünkből
való nem elenyésző elvándorlást, örvendetes, hogy idén is az elsőhelyes jelentkezők
száma az országos átlagot 7 százalékkal haladja meg. Megint reménykedők vagyunk a
felvételi számokat illetően. Közösen építjük a jó emberi kapcsolatokat, valódi együttműködést építünk, meghallva és meghallgatva egymást, mert mint tudjuk, „ismerjem
bár az összes titkokat, minden tudományt, legyen akkora hitem, hogy hegyeket mozgatok, ha nincs bennem szeretet, mit sem érek”. Ezekkel a gondolatokkal kívánok
mindannyiuknak teremtő gondolatokban gazdag, tartalmas napot.
A következő hat előadás ezen a konferencián hangzott el.
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Kalna Zsolt

Kutatási motiváció
Néhány éve egy beszélgetés során felvetődött, hogy érdemes lenne foglalkozni a történelmi egyházak tevékenységével, a megszokottaktól kicsit tágabb értelemben is. Mit
csinálnak a papok, szerzetesek, lelkészek,
egyházi személyek a szentmisék bemutatásán,
istentiszteletek elvégzésén, a hitoktatáson, temetésen, esketésen, keresztelésen kívül? Milyen plusz feladatok, szolgálatok adódnak, s
ezeket hogyan lehet megvalósítani? A miskolci Minorita-Nagyboldogasszony Plébánián
alapított Éltető Lélek Alapítvány és a Miskolci Egyetem felvállalta ezen tevékenységek
összegyűjtését, kibontását, s ismertetését. Így
született meg a gondolat, hogy beszélni kell a
nagy nyilvánosság előtt a történelmi egyháKalna Zsolt
zak társadalmi szerepvállalásáról.

A MINORITÁK TEVÉKENYSÉGE MISKOLCON
A Minorita Rend Assisi Szent Ferenc Rendjének egyik ága. Mint kolduló szerzetesrend, feladatunknak tartjuk a mások életének könnyebbé tételéért való koldulást.
Ebben irányt mutat nekünk Kelemen Didák minorita atya, egykori tartományfőnök,
aki a 18. században árvaházakat, iskolákat alapított, templomokat épített, közösségeket teremtett és erősített. Megpróbáljuk őrizni, s tovább vinni az ő örökségét.
Mivel foglalkozunk ma? Nagyon fontos a másik emberről való gondoskodás. Hogyan valósíthatjuk meg?
1. Adj enni az éhezőnek!
1996-ban kerültem a minorita növendékek sorába, ahol feladataink közé tartozott a
szegények ebédeltetése. Eleinte a rendház udvarán műanyag ﬂakonokban, kettévágott
tejes dobozokban osztottuk azt a megmaradt ételt, ami az általunk üzemeltetett menzán nem fogyott el. Egy idő után a ﬂakonokat, tejes dobozokat műanyag tányérok
váltották fel. Később a szegények létszáma akkorára nőtt, hogy külön kellett főzni nekik. Ekkor vetődött fel a ma is működő népkonyha gondolata, szükségessége. Éveken
át saját forrásból ﬁnanszíroztuk a hétfőtől péntekig nálunk ebédelő rászorulók ellátását. Később állami támogatás nyújtásával segítették munkánkat. Alapítványt hoztunk
létre a szegények megsegítésére, Rászoruló Felebarátainkért Alapítvány néven.
Egyházak és társadalom
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A szegénykonyha létrehozása, s a konyhát támogató alapítvány életre hívása Kartal
Ernő egykori tartományfőnök fejében, vagy inkább szívében született meg. Rendszeresen részt vett az ebédosztásokon, a konyha elindítása után gyakran velük is ebédelt.
Az ellátottak létszáma száz főre nőtt, s azóta is ennyi. (Több embert nem tudunk
fogadni.) A száz adag ebéden túl a nagyobb ünnepek előtt gondoskodtunk élelmiszercsomagról, amiben a konzervek, szalámik mellet ott volt egy-egy alma, vagy narancs,
néhány szem szaloncukor, vagy valamilyen édesség. Téli időszakban, ha a hőmérséklet
mínusz tíz fok alá esett, a délelőtti órákban forró teát, s hozzá zsíros kenyeret osztottunk. (Azért használtam múlt időt, mert anyagi okok miatt évekig csak az ebédet
tudtuk biztosítani.)
2. Karold fel az ifjúságot!
A minoriták újjászerveződése Tóth Alajos atya nevével függ össze, aki az újrakezdés idején, mint első tartományfőnök óriási lendülettel látott neki a munkának. A
közösségi élet, s a szerzetesi jelenlét növelése mellett fontosnak tartotta az ifjúság nevelését is. Rendházunk egyik szárnyában megnyílt a Kelemen Didák Fiúkollégium.
Az intézmény megnyitásakor a gyerekek kórházból kiszuperált, emeletes vaságyakon
aludtak, melyeket fokozatosan szép faágyak váltottak fel. Az internátus belseje megújult, mert mindig szépítgették, így igazi otthonná vált az ott lakó 65 középiskolás ﬁú
számára. Az itt lakó gyerekek szeretik ezt a kolostort. Korábban rendszeres látogatója
voltam a kollégiumnak. Órákat töltöttem a ﬁatalok között, akik a bizalmukba fogadtak, s ennek jeléül gyakran megosztották velem gondjaikat, örömeiket, s bátran
fordultak kínos kérdésekben is tanácsért hozzám. Manapság a sűrű programok miatt
találkozásaink főleg a szentmisék idejére korlátozódnak. Minden nyáron szervezünk
a kollégista gyerekeknek nyári tábort, melynek a helyszíne általában Eger, s ezt – a
pihenésre, s jutalmazásra szánt alkalmat időnként – zarándoklattal kötjük össze. Voltunk már együtt Szentkúton, Máriapócson, s Nyírbátorban is, ahol tovább ismerkedhettek Didák atya hagyatékával.
Természetesen foglalkozunk a templomba hozzánk járó ﬁatalokkal is. Péntekenként
találkozunk velük, s rendházon, templomon kívül is sok időt töltünk együtt. (Kirándulások, zarándoklat Olaszországba, Bulgáriába.)
Igyekszünk részt vállalni a közelünkben levő katolikus iskolák feladataiból is.
Lelkigyakorlatok vezetésével, gyóntatással, egy-egy hittanóra megtartásával, vagy
osztálymise bemutatásával segítünk. Évek óta jelen vagyunk olyan iskolában is,
ahol már a portás néni is gúnyos mosollyal fogadott, amikor meglátta a szerzetesi
ruhát. Az ilyen helyen – természetesen – nem téríteni akarunk, hanem átadni a
keresztény értékeket.
3. Nyújts kezet az elesetteknek!
Sok olyan embertársunkkal találkozunk, akik nagyon súlyos gondokkal küzdenek.
A 90-es évek végétől otthonra találtak nálunk azok az emberek, akik valamilyen függőség miatt szenvednek. A hetente megrendezett találkozóikon megbeszélik a prob-
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lémáikat, megosztják élményeiket sorstársaikkal, s erősítik egymást. A templomtűz
után helyszűke miatt nem tudtuk őket fogadni, de néhány napja – egy újabb épületrész kifestésével – ez az akadály elhárult.
Sok az egyéni beszélgetés, amikor teljesen elesett embereket kell felkarolni, akik
számára már semmi sem jelent örömet, akik nem tudják, s már nem is akarják tervezgetni a jövőt. Őket megszólítjuk, személyes beszélgetésre hívjuk, s velük együtt
próbáljuk megtalálni a kivezető utat.
Fontos feladat a beteg emberek látogatása. Ez több módon valósul meg. Heti rendszerességgel látogatjuk a Szent Ferenc Kórház betegeit, ahol szerdánként misézünk
is. Havonta, az elsőpéntekes betegeink ellátásával összekapcsolva látjuk el az Őszi
Napsugár Otthon lakóit.
4. A templom az Isten háza, s egyben eszköz az ember kezében, hogy felhasználásával segíthessen felebarátain.
Több alkalommal rendeztünk jótékonysági estet templomunkban. Ezeken a rendezvényeken nem mindig a saját céljainkra gyűjtöttünk. Az irodalmi műsorok, hangversenyek bevételéből támogattunk beteg gyerekeket, segítettünk árvákat, közreműködtünk abban, hogy egy új templom felépülhessen, s hozzájárultunk műemlékek
felújításához.
Természetesen mindezek mellett végezzük a megszokottnak mondott feladatainkat
is a rendházban, s a templomban. Próbálunk minél több emberen segíteni, mert egész
egyszerűen ezért vagyunk a világon, Isten erre hívott meg minket.

Egyházak és társadalom
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Gyulai Éva

Történelmi egyházaink a 16–19. századi
Miskolcon
Történészként előadni egy társadalomtudományi konferencián nem könnyű dolog, és bár elfogadtam, sőt magam is használom előadásom címében a „történelmi
egyházaink” kifejezést, mielőtt rátérek a témámra, el kell mondanom, hogy a történelemben minden egyház történelmi, vagy egyszer történelmi lesz. Mint jelenség
létezett ugyanis a történelemben, mint strukturális múltban, és a történelem, mint
tudomány fogja majd vizsgálni, bizonyos történelmi távlatból, sajátos eszközeivel.
Ha arra gondolok, hogy sok család Északkelet-Magyarországon lassan ötszáz éve
egy olyan egyházhoz tartozik, amelyet úgymond a „hivatalos körök”, azaz az állami hivatalnokok, a katolikus egyház képviselői még a felvilágosodás századában, az
1700-as években is szektának neveztek, ma pedig a statisztikák szerint a hívők számát
és arányát tekintve a második (a közbeszédben és a politikai diskurzusban) „történelmi” egyház Magyarországon, akkor azt mondhatom, hogy előadásom címében,
sőt előadásomban is a „történelmi egyházaink” nem minősítés, hanem egy kód, sőt
inkább egyezményes jel, amely mindenki számára egyértelművé teszi, hogy mely
egyházakról van és lehet szó.
Senki sem lepődhet meg, hogy Európa közepén, vagy inkább közepétől egy kissé
keletre egy lassan mezővárossá, azaz jobbágyi jogállásúak által lakott várossá növő településen a középkorban egyetlen egyház volt, a római katolikus. Miskolc talán csak
azzal emelkedett ki a környékbeli falvak közül, hogy a katolikus egyház nemcsak
egyetlen plébániával és templommal, hanem egyéb egyházi intézményekkel is képviseltette magát a mezőváros ﬁzikai és spirituális terében. A 14. század végétől már
plébániából is kettő volt Miskolcon: az Óvárosban (Szent István plébániatemplom)
és az Újvárosban (Boldogasszony-templom), és ez valódi különlegesség, hiszen sok
nagyobb helység is csak
egy plébániatemplommal
rendelkezett, gondoljunk
csak Kassára, ahol a középkorban egyetlen plébánia
szolgálta a híveket hatalmas Szent Erzsébet-templomával. A többi egyházi,
s így katolikus intézmény:
a kora középkori eredetű,
de a kutatás által máig
kevéssé ismert rotunda az
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Avas hegy tetején (Szt. György-kápolna), illetve egy igen fontos kegyes alapítvány a
középkori város szélén: a Mindenszentek ispotályos egyház, amelynek nem kórházigazgató, hanem oltárigazgató állt az élén. A városiasság fontos egyházi fokmérője,
a kolostor, a szerzetesrend, főként a koldulórend azonban nem telepedett meg Miskolcon a középkorban, míg olyan mezővárosokban mint Szerencs, Gyöngyös vagy
Sárospatak, működött szerzetesrend a középkor századaiban.
Ha egy idővonalra felrajzoljuk a történelmi egyházak miskolci megjelenését és folytonosságát, kitűnik, hogy a katolikus egyház egyeduralma Miskolcon is a reformáció
megjelenéséig, a 16. század közepéig tartott, sőt a reformáció olyan gyökeres változást
hozott a mezőváros lakosságának vallásában, hogy a katolicizmust közel másfél századra meg is szüntette. Miskolcon már az 1540-es években megjelennek a reformáció külföldön képzett prédikátorai, Luther, majd Kálvin követői, és a törökkorként
ismert időszak egyben az új „svájci” vallás, a helvét hitvallás, vagyis a református
hit és egyháza egyeduralmának korszaka.
A református egyház
már az 1560-as évektől
létrehozta egyházszervezetét, a középkori
katolikus mintát követve (helyi egyház,
esperesség,
BorsodGömöri egyházmegye
vagy traktus).
Miskolc ezzel nincs
egyedül, hiszen számos
északkelet-magyarországi helységben, mezővárosban, sőt szabad királyi városban
megszűnt a katolikus vallásgyakorlat a 16. század második felében és a 17. század
elején, és csak a katolikus, azaz a ferences, a pálos, a jezsuita missziók pasztoráltak
a szórványos katolikus népesség körében, illetve térítették, vagy ahogyan ők mondták: visszatérítettek a protestánsok egy részét, nem kis részben a rekatolizált birtokos
főurak támogatásával. Miskolc azonban azzal tűnt ki, hogy a törökkorban jórészt
elkerülték a várost azok a missziók, amelyek Észak-Zemplénben, sőt a 17. század
közepétől már a Hegyalján, Abaújban is, illetve Ung és Ugocsa vármegyében működtek. Miskolcon a 16–17. században ugyanis nem voltak katolikus, vagy inkább
rekatolizált arisztokrata földesurak, mint a régió más vidékein, ahol a Homonnai
Drugethek, vagy a Rákócziak, Melithek, Alaghyak segítették a katolikus missziókat,
a diósgyőri uradalomnak ugyanis számos zálogbérlője volt a törökkorban, többen
távol éltek az uradalomtól, ráadásul jórészt protestáns vallásúak voltak.
A református egyház egyeduralma a török kiűzése után szűnt meg, már a 17. század legvégén, az egykori középkori ispotály telkén megalakult a plébánia a töröktől
felszabadult Egerbe visszatért püspökség révén. Az első plébános, illetve az újkori
Egyházak és társadalom
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plébánia alapítója Petrik András (1673 k–1728) egri kanonok volt a 17. század végén,
a plébánia anyakönyvét azonban csak 1717-től kezdik vezetni. A miskolci plébánia
visszatért az egri püspökség kebelébe, amely akkor sem szűnt meg, amikor a török
hódítás miatt Kassára, majd Jászóra menekült. A miskolciak a török időkben, reformátusként is ﬁzették a tizedet a katolikus püspöknek, igaz, a 16–17. században
a király bérbe vette a katolikus püspök dézsmáját, és bevételét jórészt a végvárak
fenntartására fordította.
Miskolc katolizációját segítette a 17. század végén, hogy a diósgyőri uradalom a
zálogbérlőktől visszatért a király birtokába, és kamarai kezelésbe került, a királyi hatalom pedig birtokosként is a rekatolizáció egyik legfontosabb terjesztője és támogatója
volt. A jórészt még mindig református lakosságú városban a katolikus térítésnek, a
katolikus egyház térhódításának kivételes intézménye lett az 1720-as években megtelepedett minorita rend. A minoriták általában és konkrétan is a katolikus kontinuitást
hangsúlyozták, hiszen a középkori újvárosi plébániatemplom helyére építették kolostorukat. Itt-ott még álltak a másfél évszázaddal korábban, 1544-ben a törökök által
felgyújtott, és soha többé fel nem épült középkori Boldogasszony templom romjai, és
az egyik minorita szerzetes a lebontáskor az alaprajzát is megörökítette.
A minoritákkal szinte egy időben érkeztek Miskolcra a Balkánról az ortodox vallású, görög nyelvű liturgiát követő kereskedők, akik kezdetben magánháznál rendezték
be kápolnájukat, majd a 18. század legvégére felépítették tűhegyes tornyú templomukat, amelynek tornya Miskolc legmagasabb építménye és nevezetessége lett. A „görögök” egyháza szervezetileg a karlócai metropóliához tartozott, és a balkáni kereskedők
nemcsak egyházat, gazdaságot, hanem sajátos műveltséget is hoztak Miskolcra, iskolájuk emeletesnek épült a 19. század legelején, tannyelve a görög volt.
A keresztény egyházak közül a rendiség korában legkésőbb az evangélikus egyház
alakult meg Miskolcon, az evangélikusok ugyanis a szomszédos Arnót egyházába jártak
egészen 1783-ig, amikor a miskolci evangélikus gyülekezet magyar, német és szlovák
híveinek az uralkodó engedélyezte az egyház megalapítását, majd nem sokkal később
templom építését is.
Bár a címben történelmi egyházak tárgyalását ígértem, a miskolci társadalom- és
felekezettörténetben
fontos helyet elfoglaló,
és a 18. század közepén megjelenő zsidóság vallását nem a keresztény egyházakhoz
hasonló
intézményi
Asher Anhsel Wiener rabbi sírköve a miskolci izraelita te- keretben gyakorolja,
hiszen hitéletük alapja
metőben
(Gyulai É. felv.)
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maga a közösség, a hitközség, a Judengemeinde, amely egyszerre vallási és önszerveződő világi-szociális intézmény. A miskolci zsidóknak szinte ugyanakkor épült az első
templomuk, amikor az evangélikusoknak, az 1790-es években (a mai zeneiskola épülete melletti parkoló helyén), a vallásgyakorlatuknak azonban legalább olyan fontos
színtere a temető, amelyet már Miskolc első, 1759-ben rajzolt térképén is feltűntettek. Az első ismert miskolci rabbi, a neves prágai rabbicsaládból származott Ashel
Anshel Wiener (megh. 1800) sírköve ma is megvan a miskolci izraelita temetőben, őt
egyébként ﬁa követte a rabbinátusban. Abraham Posselburg Wiener rabbi 1832-ben
bekövetkezett halálig volt a borsodi zsidóság főrabbija. A miskolci zsidóknak még
nem volt templomuk a 18. század közepén, rabbijuk sem, de temetőjük igen, és 1768ban a halottak gondozását és egyéb karitatív tevékenységet célzó „civil szervezetük”, a
Szentegylet (Khevra Kadisha) is létrejött.
A rendiség, a tradicionális világ egyházi-felekezeti hálózata mind társadalmi, mind
intézményi tekintetben kialakult Miskolcon a 18. század végére, és nem is változott
a polgári korszak kezdetéig, ill. a dualizmus koráig. Miskolc 1800 körüli vedutáján
már az összes tárgyalt egyház és felekezet temploma megjelenik, a katolikus egyház két templommal, egy plébánia- és egy kolostortemplommal, ez utóbbi mellett
működött a minorita iskola; az ortodox egyház az égbeszökő toronnyal, mellette az
emeletes görög iskola és az ispotály. A református egyház szintén két templommal,
mert az Avasi már szűknek bizonyult a 18. század végére, és újat kellett építeni a mai
Kossuth, korabeli nevén a Czikó utcán, Miskolc újvárosi negyedében. Az evangélikusok templomának ekkor még épül a tornya, az Újvárosban, a Pece partján emelt
zsinagógának pedig soha nem is volt.
Ez az egyházi hálózat csak a vallásszabadságot deklaráló polgári társadalomban,
a 20. század legelején bővül ki a görögkatolikus parókiával és templommal a város
szélén, a vásár- és piactér mellett, a görögkatolikus főként ruszin népesség hitéletének központja ugyanis a 18. század végétől a Miskolccal szomszédos Görömböly
volt. A görögkatolikus egyházzal a 20. század legelejére teljes lesz az ún. történelmi
egyházak tablója a városban, presztízsük, társadalmi szerepük és hátterük, beágyazottságuk, a politikai hatalomhoz való viszonyuk azonban még a dualizmus polgári
jellegű miliőjében is igen-igen különböző marad, a vallásszabadság és a jogegyenlőség deklarált elvének ellenére.
Egyházak és társadalom
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Mikolai Vince

A történelmi egyházak
társadalmi szerepvállalásának jelentősége
a mai korban
Nem elsősorban helyi dolgokról és a helyi egyházakban kialakuló társadalmi szerepvállalásról,
oktatási, szociális kérdésekről szeretnék beszélni,
inkább a szerepvállalás jelentőségéről korunkban, annál is inkább, mert annakidején, amikor
az Egri Szemináriumban tanítottam, nekem volt
kiosztva az egyház társadalmi tanításának oktatása. Úgy gondolom fontos, hogy lássuk, nem
úgy kell gondolkodni, ahogy a szocializmusban
gondolkodtak, hogy a vallás magánfelelősség, lehetőség szerint a templomban kell gyakorolni, az
egyházak maximum arra kapnak szerepet, hogy
a társadalom által elrontott, meg nem oldható
feladatokkal foglalkozzanak. Ez a fajta szerepmegosztás a szocializmusban volt érdekes, azóta
azonban teljesen megváltozott.
Mikolai Vince
Az egyház ma különös hangsúllyal hirdeti azt,
hogy a küldetéséhez, a missziójához mindig hozzátartozik az egész emberrel és az
egész emberi problémával való foglalkozás. Az egyház szerepet akar vállalni a társadalom minden gondjával kapcsolatosan, illetőleg az embernek, az egész embernek a
problematikáját tekinti.
Az egyház társadalmi tanításának kezdetei XIII. Leo pápának a Rerum novarum
című enciklikájához kötődnek, 1891-ben, és ennek századik évfordulóján a számunkra
már ismert II. János Pál pápa Centesimus annus, Századik év enciklikájában visszatekint az egyház társadalmi tanítására, fejlődésére. Ebből szeretnék egy rövid részletet
felolvasni, hogy lássuk az egyház hozzáállását.
„Az ipari társadalom kezdetén tapasztalt „szolgai járom” arra késztette elődömet,
hogy szót emeljen az ember védelmében. Az Egyház az azóta eltelt száz év alatt hűséges maradt ehhez az elkötelezettségéhez. Felemelte szavát a forrongó osztályharc
időszakában, az első világháborút követően, hogy megvédje az embert a gazdasági
kizsákmányolástól és a totalitárius rendszerek elnyomásától.
A II. világháború után a személy méltóságát helyezte szociális üzenetének középpontjába, miközben az anyagi javak egyetemes rendeltetését, valamint az együttműködésre és a szolidaritásra épülő, elnyomás nélküli társadalmi rendet hirdette. Szünte-
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lenül hangoztatta, hogy az embernek és a társadalomnak nemcsak anyagi javakra van
szüksége, hanem lelki és vallási értékekre is. Azon felül, miután egyre határozottabban
felismerte, hogy nagyon sok embernek nem a nyugati társadalmak jóléte, hanem a
fejlődésben elmaradt országok nyomora jutott osztályrészül, akik olyan helyzetben
élnek, amelyre ma is áll, hogy az „mintegy a szolgaság igája”, kötelességének tartotta
és tartja, hogy világosan és nyíltan megbélyegezze ezt az állapotot, noha tisztában van
vele, hogy felhívását nem mindenki fogadja szívesen.
Száz évvel a Rerum novarum közzététele után az Egyház ma is „új dolgokkal” és új
kihívásokkal néz szembe. Ezért ennek az évfordulónak erősítenie kell minden jóakaratú ember és különösen is a hívők törekvéseit.”
Egy rövid idézet arra nézve, hogy a pápa hogyan látta az egyház hozzáállását az előző évtizedek társadalmi problémáihoz. XIII. Leo pápa a kapitalizmussal találta szemben magát, a munkásosztályban, az osztályharcban, a tőke, a tulajdon kérdésében,
és ezekben a kérdésekben adott nagyon világos állásfoglalást. Érdekes dolog, hogy az
akkori Magyarországon nem nézték jó szemmel ezt az enciklikát, mert úgy ítélték
meg, hogy forradalmi gondolatai vannak. Csak zárójelben jegyzem meg, hogy Magyarországon Marx Tőkéjét először egy szeminárium spirituálisa olvasta és ismertette,
akit úgy hívtak, hogy Prohászka Ottokár. Voltak még, akik intenzíven foglalkoztak
társadalmi kérdésekkel.
Az első világháború, utána a nagy gazdasági világválság, a totalitárius hatalmaknak
a jelentkezése megint csak arra késztette az egyházat, hogy megnyilatkozzék. XI. Piusz
pápa Quadragesimus anno címmel, negyvenedik évvel 1891 után, 1931-ben tette közzé
ezt az enciklikáját és külön enciklikát írt olasz és német nyelven, amiben elítélte az
itáliai fasizmust, a német fasizmust és a kommunizmust, nagyon világosan és egyértelműen, mint totalitárius rendszereket. Ezeket persze akkor nem tették közzé, Németországban és máshol sem, Olaszországban sem, de mutatta, hogy az egyház rajta
tartotta ﬁgyelmét a kor változásain és adekvát módon reagált rá.
A katolikus egyház van abban a helyzetben, hogy az egész világot átfogó szervezete
van, és a világ minden részéből be tudja gyűjteni az információkat és tudja értékelni
ezeket. A második világháború után a béke kérdése volt a legdöntőbb. XII. Piusz
pápa sokat szólt erről, hasonlóképpen XXIII. János pápa is. Egy érdekesség: 1963ban volt a karibi válság, a világ az atomháború szélén állt. Az orosz hadihajók vitték
a rakétákat, hogy Kubában fogják azokat telepíteni és az amerikaiak azt mondták,
hogy vagy visszafordulnak, vagy közbeavatkoznak. Washingtonban megszólaltak a
szirénák és az emberek levonultak az óvóhelyekre. Ebben a helyzetben XXIII. János
pápa és a pápai diplomácia intenzíven fellépett mind az amerikaiaknál, mind az
oroszoknál és sikerült elérni ennek a konﬂiktusnak a megoldását, elsimítását és ekkor értékelődött fel a pápák szerepe a béke érdekében végzett munkájukat tekintve.
Olyannyira, hogy XXIII. János pápa írt egy enciklikát, a Pacem in terrist, Békét a
földön címmel, ahol világosan megfogalmazta, hogy mik a békének a feltételei: az
igazság, az igazságosság, a szabadság és a szeretet. Ez a négy alapkövetelmény, ami
nélkül nem gondolható el a béke.
Egyházak és társadalom
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Az idősebbek emlékezhetnek rá, hogy a hatvanas években „békeharcot” vívtunk,
hogy veled vagyunk Vietnám, meg el a kezekkel Koreától és sok minden mást, ezt a
szocialista világban hirdették, közben pedig keményen fegyverkeztek. Ezzel az ál békemozgalommal szemben foglalt állást az egyház és mutatta meg, hogy mi a békének
az igazi szerepe.
Aztán jött a II. Vatikáni zsinat, az egyház életének nagyszerű időszaka, ahol egy
jelentős dokumentum, a Gaudium et spes foglalkozott az egyház a mai világban tematikával, mindazokkal a társadalmi kérdésekkel, amelyek mindannyiunk számára
fontosak. Az ipar, a gazdaság, a kultúra, a művészetek, az oktatás világa. Mindezekre
vonatkozva kifejtették az egyház álláspontját. Volt egy érdekes gondolat, ami uralta
a következő évtizedeket. VI. Pál pápa 1968-ban bevezette a béke világnapot, január
1-jén van ez, erre a napra a pápák mindig üzenetet küldenek, az ő első üzenete az volt,
hogy a béke új neve a fejlődés. Ezzel azt akarta sugallni, hogy vagy lesz a világban
béke és igazi fejlődés, a harmadik, negyedik világban is, vagy ha ez nem lesz, újabb
háborúk, konﬂiktusok elé nézünk.
1967-ben jelent meg ennek a pápának a Populorum progressio című enciklikája,
A népek fejlődéséről, amelynek van egy kulcsmondata, amit azóta is nagyon sokszor
idéznek: „Az egész ember és minden ember” fejlődéséről van szó. Nemcsak a technikai civilizációra van szükség, nagy szükség van a kultúrára és minden másra, tehát az
egész ember kell, amihez nyilvánvalóan hozzátartozik a vallás is, és nemcsak néhány
ember, az előkelők, a választottak, vagy az európai közösség, vagy Amerika, hanem
minden ember fejlődésére szükség van. Ezekre az alapvető állításokra évtizedek után
újból reagáltak a pápák. II. János Pál ennek az enciklikának a huszadik évfordulóján,
1987-ben adott ki Sollicitudo rei socialis címmel egy enciklikát, amelyben vizsgálta a
fejlődésnek akkori problematikáját, illetőleg XVI. Benedek pápa 2008-ban ugyancsak
visszatért erre a kérdésre és részletezte, mi minden van ebben.
Az egyház mára létrehozott a Vatikánban egy külön dikasztériumot, minisztériumot, az átfogó fejlődés címmel és egy ghánai püspök, bíboros ennek a vezetője.
Ennyire fontosnak tartja az egész világegyház vonatkozásában ezt a kérdést. Természetesen mindnyájan tudjuk, hogy egészen mások a társadalmi problémák Európában
vagy Afrikában, vagy Ázsiában, Dél-Amerikában, különböző adottságok vannak, de
az nagyon fontos, hogy úgy kell tekinteni az embert és az ember világát meghatározó
tényezőket, hogy azok ne az ember szolgaságához, kizsákmányolásához vezessenek,
hanem az ember felemelkedéséhez. Most egy kis idézetet olvasok fel XVI. Benedek
pápának a Caritas in veritate, Szeretet az igazságban című enciklikájának a végéből,
amiben összefoglalja ezt a látásmódot.
„Isten nélkül nem tudja az ember, merre kell mennie, és nemegyszer annak a megértéséről is megfeledkezik, kicsoda is ő valójában. Tekintettel a népek fejlődésének hatalmas problémájára, amely szinte már elcsüggedésre és megadásra késztetne minket,
a mi Urunk, Jézus Krisztus szava siet segítségünkre, és tudtunkra adja: „nálam nélkül
semmit sem tehettek” (Jn 15,5), biztat bennünket: „Én veletek vagyok mindennap
a világ végéig” (Mt 28,20). Tekintettel arra a számtalan feladatra, amellyel meg kell
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birkóznunk, fenntartva Isten jelenvalóságát a hit által, mi azoknak az oldalán állunk,
akik az ő nevében közösen cselekszenek, és az igazságosságért dolgoznak. VI. Pál pápa
a Populorum progressio enciklikában emlékeztetett rá: az ember nincs olyan helyzetben, hogy saját haladását egyedül valósítsa meg, mert önmaga által nem képes megalapozni a valódi humanizmust. Arra kell gondolnunk, hogy mint egyes egyéneknek
és közösségeknek az a hivatásunk, hogy Isten gyermekeiként az ő családjához tartozzunk, mert csak ekkor leszünk arra is képesek, hogy új gondolkodásmódot teremtsünk, és új erőfeszítéseket tegyünk a valódi teljes körű humanizmus szolgálatában,
amely megeleveníti a szeretetet, engedi, hogy az igazság vezesse, miközben az egyiket
is, a másikat is úgy fogadja, mint Isten maradandó adományát. Az Isten előtti kitárulkozás megnyit minket, hogy ugyancsak nyitottak legyünk testvéreinkkel és a világgal
szemben, és ezt szolidáris és örömteli feladatként éljük meg. Ellentétben áll ezzel, az
Istennel szembeni ideológiai elzárkózás és a közömbösség ateizmusa, amely megfeledkezik a Teremtőről, és ezzel azt kockáztatja, hogy az emberi értékeket is elfelejti.
Ez a szemlélet ma Istent a fejlődés legfőbb akadályaként mutatja be. Az a humanizmus, amely kirekeszti Istent, embertelen humanizmus. Csak az Abszolútum felé nyitott
humanizmus vezethet minket a társadalmi és polgári életformák támogatásában és
megvalósításában a struktúrák, az intézmények, a kultúra és az ethosz területén, olyan
humanizmus, amelyben oltalmat lelhetünk azzal a veszéllyel szemben, hogy divatok
és a pillanat foglyaivá váljunk.”
Azt hiszem, hogy egy nagyon mély és szép összefoglalás ez arról, hogy a fejlődéssel
kapcsolatos elvárás konkrét feladatokat jelent a mai világban. Egy átfogó szemléletről
és tanításról van szó, amit a helyi egyházakban, egyházközségekben is át kell gondolni
és megoldani a konkrét feladatokat.
Egy konkrét, új dolog, a mostani pápának, Ferenc pápának a legutóbbi enciklikájából, az Áldott légy címűből, amely latinul Laudato si, Szent Ferencnek a Naphimnuszából veszi elnevezését. Ebben a pápa a következő felhívással fordul a világ
közvéleményéhez.
„Sürgető felhívást teszek közzé: kezdjünk új párbeszédet arról, miként építsük
bolygónk jövőjét. Olyan megbeszélésre van szükség, amely valamennyiünket egyesít,
mert a környezettel kapcsolatos kihívás, melyet megélünk, és annak emberi gyökerei
mindannyiunkat érdekelnek és érintenek. Az egész világra kiterjedő környezetvédelmi mozgalom már hosszú és gazdag utat járt be, és számos polgári csoportosulásnak
adott életet, amelyek segítettek a problémák tudatosításában. Sajnos a környezeti
válság konkrét megoldásainak keresésére irányuló sok törekvés nemcsak a hatalmasok elutasítása miatt szokott kudarcot vallani, hanem a többiek érdektelensége
miatt is. A magatartásformák, amelyek akadályozzák a megoldás útjait – a hívők
között is –, a probléma tagadásától a közömbösségig, a kényelmes beletörődésig
vagy a technikai megoldásokban való vak bizalomig terjednek. Új, egyetemes szolidaritásra van szükségünk. Ahogyan a dél-afrikai püspökök mondták: „mindenki
tehetségére és részvételére szükség van az Isten teremtésével való emberi visszaélés
okozta kár helyreállítására”. Mindnyájan együttműködhetünk Isten eszközeként a
Egyházak és társadalom
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teremtés gondozásában, mindenki a maga kultúrája és tapasztalata szerint, saját kezdeményezéseivel és képességeivel.”
Megint a mai kor egyik legaktuálisabb témáját veti fel, a környezetvédelmet, amit a
pápa olyan tágasan akar megfogalmazni, hogy a környezetvédelemnek nemcsak a természeti környezetet veszi ﬁgyelembe, hanem a társadalmi környezetre és kultúrára is
ﬁgyel, tehát átfogó ökológiai szemléletre van szükség. Elsősorban az ember tudatában
kell bekövetkezni változásnak ahhoz, hogy aztán a mindennapi cselekvésében is tudja
ezt érvényesíteni, hatékonyan védeni azt a teremtést, amiben élünk, amitől az életünk
függ, amelyért felelősséggel tartozunk a következő generációk felé is. Ez a néhány utalás azt szerette volna alátámasztani, hogy az egyház társadalmi szerepvállalása nemcsak
abból áll, hogy alkalmi emberi ügyeket akar felvállalni és azokat több-kevesebb sikerrel megoldani. Más szempontból azt mondhatjuk, hogy szükség van az átfogó látásra
és a kor problémáinak valamilyen szintű megfogalmazására, hogy ennek a birtokában
még hatékonyabb legyen a szerepvállalásunk és helytállásunk.
Még egy rövid rész Ferenc pápa enciklikájából. A mai kor legdrámaibb problémájára világít rá a pápa. „A félresiklott antropocentrizmus félresiklott életstílusnak ad
teret. Az Evangelii gaudium apostoli buzdításban utaltam a gyakorlati relativizmusra,
amely korunkat jellemzi, és „a tanbelinél is veszedelmesebb”. Amikor az ember önmagát helyezi a középpontba, végül annak ad feltétlen elsőbbséget, ami alkalmi előnyt
jelent számára, és így minden más viszonylagossá válik. Így nem lehet meglepő, hogy
a mindenütt jelenlévő technokratikus paradigmával és a korlátokat nem ismerő emberi hatalom imádatával együtt kialakul az emberben ez a relativizmus, amelynek
értelmében minden jelentéktelenné válik, ha nem szolgálja saját közvetlen érdekeit.
Ebben egy olyan logika rejtőzik, amely érthetővé teszi számunkra, hogyan táplálják
egymást különböző magatartásformák, amelyek egyszerre eredményezik a környezet
pusztulását és a társadalmi hanyatlást.”
Ez a mérhetetlen önzés, a saját érdekek előtérbe állítása, mindent ennek alávetése
jellemző a mai világra.
„A relativizmus kultúrája ugyanaz a kór, amely arra készteti az embert, hogy a
másikat kihasználja és puszta tárgyként kezelje, kényszermunkára kötelezze vagy
adósrabszolgaságba döntse. Ez ugyanaz a logika, amely a gyermekek szexuális kihasználásához vagy a saját érdekeink szempontjából haszontalan időskorúak magukra hagyásához vezet. Ez a belső logikája annak is, aki az mondja: „Hagyjuk
csak, hogy a piac láthatatlan erői szabályozzák a gazdaságot, mert a társadalomra
és a természetre gyakorolt hatásaik elkerülhetetlen károk.” Ha saját törekvéseink
elérésén és közvetlen szükségleteink kielégítésén túl nincsenek objektív igazságok,
sem szilárd alapelvek, akkor milyen határokat lehet szabni az emberkereskedelemnek, a szervezett bűnözésnek, a kábítószer-kereskedelemnek, a véres gyémántok és
a veszélyeztetett állatok szőrméi kereskedelmének? Vajon nem ugyanaz a relativista
logika igazolja a szegény emberek szerveinek megvásárlását, hogy eladják vagy kísérletezésre használják őket, és a gyerekek eldobását, akik nem felelnek meg szüleik
várakozásainak? Ez ugyanaz a „használd és dobd el” logika, amely hatalmas meny-
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nyiségű hulladékot termel, pusztán azért, mert az a féktelen vágy hajt bennünket,
hogy többet fogyasszunk, mint amennyire valójában szükségünk van. Tehát nem
gondolhatjuk, hogy a politikai tervek vagy a törvény ereje elegendő lesz a környezetet károsító viselkedésformák elkerülésére, mert amikor a kultúra megromlik, és az
emberek már semmilyen objektív igazságot és egyetemesen érvényes alapelvet nem
ismernek el, a törvényeket csak önkényes kényszerintézkedéseknek és megkerülendő akadályoknak tartják.”
Úgy gondolom, hogy ez a kis helyzetértékelés nagyon plasztikusan festi le korunkat, amely mindannyiunk gondolkodásában tetten érhető, és ha nem sikerül ezen
változtatnunk, akkor nem sok jót várhatunk a jövőtől. Éppen ezért mindenkinek,
aki emberek formálásával foglalkozik, akár az oktatásban, akár az egyházban, vagy
bárhol másutt is, látni kell ennek a pontnak ellentmondásosságát, ennek tényleges,
konkrét elemzését, és ebből kiindulva kell próbálni olyan távlatokat nyitni a jövő
számára, amely a megmaradásunkat és az emberi jövőnket biztosítják. Az egyház
minden nemzetközi szervezetben jelen van, az ENSZ-ben is, mint megﬁgyelő, és
az összes nemzetközi szinteken törekszik arra, hogy a saját látásmódját, saját meglátásait továbbadja az emberek számára. Érdemes ezeket a dokumentumokat elővenni, elolvasni, ebben benne vannak a pápai enciklikák, külön a kompendium,
ami összefoglalja az egyház társadalmi tanítását, és ebben minden lényeges dologgal
kapcsolatos állásfoglalását egyértelműen és világosan megfogalmazza.

Egyházak és társadalom
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Havasi Virág

A történelmi egyházak szerepvállalása
a gyermekvédelem és szociális ellátás területén
VALAMINT A CIGÁNYMISSZIÓBAN, BORSODABAÚJ
ZEMPLÉN MEGYÉBEN
2016–2017 folyamán az Éltető Lélek Alapítvány és
a Miskolci Egyetem Szociológiai Intézetének közös
kutatása keretében vizsgáltuk a történelmi egyházak és hozzájuk kötődő más szervezetek társadalmi
szerepvállalását. E tanulmányban a gyerekvédelem
és szociális ellátás intézményesedett tevékenységeit
mutatjuk be röviden, illetve a cigánymisszió esetében a lelkészi tevékenységet is.
Szociális és gyermekvédelmi rendszerünk két
alapvető jogszabálya az 1997. XXXI. törvény a
gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról,
valamint az 1993. III. évi törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. E törvényeket Havasi Virág
tekintettük kiindulási pontnak kutatási témánk
operacionalizálása során. Kutatási dimenzióink a segítő tevékenységek célcsoportjai, illetve a rájuk irányuló tevékenységek voltak, azaz az idős emberek, fogyatékkal
élők, szegénységben-mélyszegénységben élők, hajléktalanok, veszélyeztetett gyermekek, szenvedélybetegek ellátása. Külön kutatási dimenzió a cigánymisszió, mely
sok szállal kapcsolódik mind a mélyszegénységben élők ellátásához, mind a gyerekvédelemhez. Az 1. és 2. sz. táblázat felekezeti bontásban tartalmazza, hogy hány
– és bizonyos esetben mely – szervezet foglalkozik az adott tevékenységterülettel.
A cigánymisszió kapcsán sok esetben nem szervezetekhez, intézményekhez kötődik
a tevékenység, hanem bizonyos települések lelkészi tevékenységéhez. Ez esetben a
táblázatban a település nevét szerepeltettük. Hogyan választottuk ki az interjúhelyszíneket? Egyrészt minden tevékenységterületen és felekezethez kötődően legalább
egy szervezetet/intézményt meglátogattunk. Amennyiben valamely tevékenységterület esetén azt találtuk, hogy a különböző helyszíneken, intézményekben más-más
módszerrel dolgoznak, abban az esetben igyekeztünk feltárni valamennyi eltérő
megközelítést (pl. a cigánymisszió vagy a karitász esetében).
Az interjúk során kíváncsiak voltunk az intézmény (vagy tevékenység) születésének
körülményeire, a mindennapi életére, módszertanára, nehézségekre és sikerekre. Vizsgáltuk azt is, hogy a vallásnak és egyházaknak milyen szerepe van az adott tevékenység
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végzése során, milyen többletet tudnak adni. Kitértünk a munkatársakkal szembeni
elvárásokra, társadalmi kapcsolatokra is.
Terjedelmi okok miatt az egyes intézmények, illetve helyszínek bemutatására nem
térünk ki, azok a kutatási jelentésben – mely a Szellem és Tudomány c. folyóirat különszámaként fog megjelenni –, olvashatók lesznek.
A két táblázat arról tájékoztat bennünket, hogy ha a felekezetek nagyságából indulunk ki és ahhoz hasonlítjuk a fenntartott intézmények számát, akkor a
görögkatolikus egyház tekinthető a legaktívabbnak. Negyedannyi hívője van, mint a
református egyháznak, mégis feleannyi köznevelési intézménye és erőteljes jelenléte
a gyermekvédelmi rendszerben. A református egyházról megtudhatjuk, hogy hívőinek száma kb. feleakkora, mint a római katolikus egyházé, de köznevelési intézményeinek száma kétharmada a katolikus intézmények számának, az idősellátásban
ugyanakkora aktivitással van jelen, a fogyatékos ellátásban pedig erőteljesebben.
Meg kell jegyezni, hogy szenvedélybeteg-ellátás pillanatnyilag csak a Minorita rend
Anonim Alkoholista körét jelenti B.-A.-Z. megyében, de a református egyház 1984
óta folytat drogmissziós tevékenységet, aminek az intézményei máshol találhatók.1
Ezenkívül működött Rakacán a helyi görögkatolikus atya és a Paraklisz Alapítvány
keretében egy prevenciós ház, ahol függőségben szenvedők éltek és dolgoztak együtt,
sok esetben sikeresen szoktak le szenvedélyükről. Az atya áthelyezésével megszűnt ez
a kezdeményezés. A táblázatban első ránézésre szembetűnő az evangélikus kötődésű
intézmények hiánya, de a felekezet nagysága alapján ez érthető. Feltűnik továbbá
a református egyház hiánya a karitatív tevékenységeknél, de egyrészt a helyi lelkészek foglalkoznak ilyen jellegű tevékenységekkel, ahogy ez a kutatásunk kérdőíves
részéből, illetve lelkészekkel készített interjúkból kiderült, másrészt a tenni akaró
református hívők másképp kapcsolódnak a társadalmilag hasznos tevékenységekhez,
ahogyan azt a későbbiekben részletesebben látni fogjuk.



Kallódó Ifjúságot Mentő Misszió Drogterápiás Otthona (Ráckeresztúr), Fiatalkorúak Drogterápiás
Otthona (Ráckeresztúr), Válaszút Misszió (Budapest), Újváros Drogambulancia (Dunaújváros),
Tisztás Közösségi Hely (Budapest) (http://www.tinirehab.hu/tortenetunk/)
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1. táblázat: A történelmi egyházak szerepvállalása a köznevelésben, valamint az idősek,
szenvedélybetegek és fogyatékosok ellátásában B.-A.-Z. megyében.
Felekezetek
(hívek száma B.-A.-Z.
megyében)
Evangélikus
(1475)

Köznevelési
intézmény

Idősgondozás

Szenvedélybetegellátás

Fogyatékosok
ellátása

1

Görögkatolikus
(16 369)

10

– 1 intézmény
– 15 egyházközségben:
nappali ellátás,
szociális étkeztetés,
házi segítségnyújtás
(köztük: Tolcsva)

Református
(62 200)

22

– 4 (köztük: TIREK
Diakóniai központja –
házi segítségnyújtás,
Bőcsi Idősek Otthona)

Római katolikus
(113 112)

30

– 5 (köztük: MMSz,
Miskolc)

Rakaca
(megszűnt)

– 3 (köztük:
MÁON református
szeretetotthon)
Anonim
Alkoholisták
(Minorita rend)

MMSz
(Tokaj)

Forrás: saját szerkesztés2 (MMSz: Magyar Máltai Szeretetszolgálat)

A romapasztorációban mindhárom egyház erőteljesen jelen van, a különbséget közöttük a kulcsszereplők jelentik: a reformátusoknál a lelkészekhez kötődik elsősorban
e tevékenység, a római katolikusoknál a szerzetesrendekhez, a görögkatolikusoknál
pedig gyermekvédelmi, illetve egyéb gyermekekhez kapcsolódó intézményekhez és
további jellemző, hogy a püspök atya által ösztönzöttek e tevékenységek. Ez utóbbi
két felekezetben is van példa jelentős lelkipásztori aktivitásra, ami viszont mindkét
esetben kötődik az adott felekezet cigánymissziót jellemző egyéb sajátosságához (püspöki döntés, gyermekvédelem Rakacán, illetve a Szalézi rend és az általuk fenntartott
iskola és alkalmazott módszer Balajton).



Adatok forrása: Népszámlálás 2011 (http://www.ksh.hu/nepszamlalas/tablak_teruleti_05),
http://www.tirek.hu/aloldal/lista/?k=2, http://reformatus.hu/oktatunk/mutat/6095/,
http://ciganymisszio.reformatus.hu/pozitiv-peldak/v/662/
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2. táblázat: A történelmi egyházak karitatív tevékenysége, szerepvállalása a hajléktalan
ellátásban és a gyermekvédelemben, valamint a cigány misszió BAZ megyében
Felekezetek
(hívek száma B.-A.-Z.
megyében)
Görögkatolikus
(16 369)

Karitatív
tevékenység és hajléktalan
ellátás
Katolikus Karitász

Református
(62 200)

Római katolikus
(113 112)

Gyermekvédelem

Cigánypasztoráció/misszió

Szt. Zotikosz
Gyermekvédelmi
Központ
(11 intézmény,
191 nevelőszülő)

– Helyi lelkészek (2: Rakaca,
Homrogd)
– tanodák (6: Sajópetri, Edelény,
Rakaca, Rakacaszend, Múcsony,
Homrogd)
– Barátság házak (2: Homrogd,
Múcsony)
– Roma szakkollégium, iskolák, óvodák

Lorántﬀy Zsuzsa
Református
Kismamaház

– Helyi lelkészek, vegyes gyülekezetek (7: Vilmány, Göncruszka,
Szendrő, Szendrőlád, Erdőbénye, Abaújvár, Bódvaszilas)
– cigánygyülekezetek (6: Sátoraljaújhely, Tiszakarád, Olaszliszka,
Vajdácska, Sárospatak, Becsked)

– Katolikus Karitász
– MMSz
– Arló (Szt. Ferenc Kisnővérei)
– Páli Szent Vince Társaság
(GYEP, 3
– Köröm (Verbita rend)
– MMSz (Mezőkövesden és
tanoda,
– Cursillo (Verbita és Jezsuita rend)
Miskolcon hajléktalanellátás
3 BK gyerekház, – Lehetőségek iskolája (Jezsuita rend)
– Balajt és Don Bosco iskola (Szalézi
intézményei)
játszótér)
rend)
– Minorita szegénkonyha
– Szervita Nővérek
– Katolikus Szeretetszolgálat
Gyermekotthona – Miskolc, Lyukóvölgy (MMSz)
– Miskolc, Számozott utcák (Szere– Rászorulók alapítvány
tet Misszionáriusai)

Forrás: saját szerkesztés3 (MMSz: Magyar Máltai Szeretetszolgálat, GYEP: Gyerekesély
Program, BK: Biztos Kezdet)

A cigánymisszió sajátosságai
„Ferenc pápa nagy példát ad nekünk.
Merjünk a peremre menni!
Merjünk az épületeinkből kimenni!”
A cigánymissziót végző református lelkészeknél dominál az elhívás, igei vezetés szerepe. Van azonban arra is példa, hogy a lelkész azért végez cigánymissziós tevékenységet, mert szolgálati területén nagyszámú roma népesség található.


Adatok forrása: Népszámlálás 2011 (http://www.ksh.hu/nepszamlalas/tablak_teruleti_05),
http://www.tirek.hu/aloldal/lista/?k=2, http://reformatus.hu/oktatunk/mutat/6095/,
http://ciganymisszio.reformatus.hu/pozitiv-peldak/v/662/,
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„A megnevezésért nem is vagyok oda, hogy cigánymisszió, mert nem hiszem, hogy
van az Isten országában olyan, hogy cigánymisszió. Misszió van, aztán, hogy ki a
cigány, ki nem, az az Úr számára nem oszt, nem szoroz. Nekem elhívásom arra van,
hogy meghívott engem az ő országába és a meghívással együtt jár az elküldés, és ahova
elküldött, ők laknak.”
A római katolikus cigány missziós tevékenységben a szerzetesrendek szerepe kiemelkedő a megyében, valamint a Cursillo lelki mozgalom, melybe mintegy 300
roma ember kapcsolódott eddig be.
Sok helyszínen a cigánymisszió első lépése az ifjúság pasztorációja, a felnőttekhez
a gyerekeken keresztül történő eljutás. Ehhez járul szinte mindenhol a családlátogatás és házszentelés, amit nagyon szeretnek a cigányemberek, valamint a templomba
való behívásuk, a szertartások megismertetése, a templomi viselkedés elsajátítása. A
romák templomba való behívása sok esetben a nem cigány hívők értetlenségét szüli,
de idővel (és kitartással) eltűnik ez a feszültség. Több helyen tartanak külön cigány
istentiszteletet is, aminek kicsit más a hangulata, interaktívabbak, „cigányosabb” a
zenei világuk.
A cigánymissziós tevékenységhez szinte mindenhol hozzákapcsolódnak a tanulássegítés különböző formái (köznevelési intézmény fenntartás, tanoda vagy tanoda jellegű
tevékenységek stb.).
Eltérő az egyes kezdeményezések viszonyulása a munkaerő piaci programokhoz,
munkahelyteremtéshez. Közös gondolat viszont: „A cél a méltóság visszaállítása, ehhez a munkán keresztül vezet az út, ahhoz viszont az oktatáson.” Arlóban és Bódvaszilason maga az egyházközség, illetve az egyházi alapítvány munkáltatóként is megjelenik, Sátoraljaújhelyen és Vilmányban a lelkész segít a munkahely megtalálásában
és beajánlja, illetve garanciát vállal a cigány foglalkoztatottért. Körömben hangsúly
inkább az önkéntes munka kialakításán, illetve az oktatáson van. Az itteni atya vélekedése, hogy lelkiekben nem tudnak segíteni, ha munkáltatókká válnak.
A megtért cigány családok, közösségek közös jellemzője, hogy csökken a harag,
erőszak, a bűncselekmények száma, elkezdenek tanulni (a felnőttek is), aminek révén
eredményesebben tudnak bekapcsolódni a munkaerőpiacra. Ugyanakkor nem könynyű ez a folyamat. A cigányközösség nem hívő tagjai gyakran jelentenek visszatartó
erőt, gúnyolják a hívőket, illetve az istenes emberekkel szemben követelőznek. És
nehezítik a folyamatokat azok a tényezők, amik a mélyszegénységben élők általános
jellemzői, a kilátástalanság, a korai családalapítás, az előrelátás hiánya, a nyomor. A
cigányság nehéz helyzetét jelzi, hogy bizonyos segítő intézmények klienseinek jelentős részét alkotják cigány származásúak – elsősorban a gyermekvédelemben, részben
a karitatív tevékenységeknél. Érdekes módon hajléktalan ellátásban nem találhatók
cigány származásúak, idősellátásban pedig mostanában jelennek meg az elsők. E jelenségek arra utalnak, hogy a cigány családok tovább, illetve többet őriztek meg a
családok tradicionális funkcióiból, mint nem cigány társaik többsége.
A cigányok társadalmi felzárkóztatását célzó Európai Uniós pályázati forrásokra pályázhatnak egyházak és egyházi kötődésű civil szervezetek is. A pályázati aktivitás és
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a pályázatokhoz való hozzáállás változó, illetve ellentmondásos természetű. Egyrészt
e pályázatok kötöttek, illetve „íróasztal mellett íródtak”, nehéz a lebonyolításuk és
néha olyan dolgok is kötelezően megvalósítandóak, amelyek nem szükségesek vagy
nehezen megoldhatóak az adott helyszínen. Ezen kívül hátrányos hatásuk a projektszemlélet, azaz, hogy nem folyamatos a ﬁnanszírozás. Az egyházak, egyházakhoz kötődő civil szervezetek többnyire megpróbálják saját forrásból biztosítani az átmeneti
időszakok működését. Amit viszont nem tudnak megelőzni, kikerülni, az az uniós
projektek másik sajátosságából fakad, amit az alábbi idézet jól illusztrál: „És aláírja (a
jelenléti ívet) és megkérdezi a kis roma gyerek, hogy maguk most abból élnek, hogy
én aláírok? És kifordul magából a világ, mert a mélyszegénység egy eszköz arra, hogy
pénzhez jussunk. Kifordult a gondolkozás és rájössz, hogy többet vesz, mint amennyit
ad, mert a kapcsolatot rombolja.”
Felmerül a mennyiség-minőség kérdése is a tanodáknál, a gyerekek tehetséggondozásában. A sajóvárkonyi szegregátumban 1500-an, Lyukóvölgyben 3000-en vagy
még többen élnek és van 20–30 tanodás gyerek. Mi lehet az értelme ennyire kevés
gyerekkel foglalkozni? Több minden. Egy minta még így is adható. Ezen kívül több
helyen stratégia az, hogy a legígéretesebb gyerekekkel, családokkal dolgoznak, őket
támogatják meg, erősítik (így van ez pl. Arlón, a rakacai tanodában, de ez áll a roma
szakkollégiumok támogatása mögött is). A sikeres cigányemberek és családok később példaként szolgálhatnak a többiek számára, motiváló erőként, és amennyiben
volt sorstársaikkal fognak dolgozni, jobban értik a problémákat, hitelesebben tudnak beavatkozni. Lehet az is megközelítésmód, hogy a legproblémásabb esetekkel
foglalkoznak a segítők. Ennek szükségességére utalt pl. a sajópetri tanoda vezetője,
mondván, hogy külön tanoda kellene a viselkedési zavaros, mentálisan sérült gyerekek számára. A gyermekotthonokba, nevelőszülőkhöz került, családból kiemelt
gyerekek is ilyenek. Persze ez esetben az intézmény természetéből ered, hogy nincs
választás, a nehéz eseteket kapják. És vannak olyan kezdeményezések, helyszínek,
ahol bekapcsolódhat aki csak akar, pl. Vilmányban, Körömben, Balajton stb. Ezeken a helyeken a pályázati forrásoknak kevesebb, az önkéntes munkának nagyobb
szerepe van.
Szót kell ejteni a karitatív tevékenységekről, ami nem csak a cigánymissziót érintő
kérdés. Több interjúalany felhívta a ﬁgyelmet arra, hogy nem mindegy az adományosztás célja és lebonyolítási módja. Jól illusztrálja ezt a következő idézet: „A missziói
alapelvek egyike, hogy nem segélyezünk. A segélyezés megerősíti a segélyezési létet.
Abban hiszünk, hogy mindenki képes magáért valamit tenni, és azt a valamit Neki
meg kell tenni, és az egy csereérték… Nincs ingyen semmi, ez egy nagyon fontos
történet. Mert az olcsó. Krumplit hoztak nekünk adományba, hogy osszuk szét, nem
osztottuk szét. Meghirdettük a falutakarítást a ﬁataljainknak. És akkor nagy zsákokkal, gumikesztyűkkel, kitakarították a falut: zsák szemétért a zsák krumpli. És egy
kislány mondta is – ez volt a kulcsmondat –, hogy nem azért kaptam, mert cigány
vagyok, hanem mert dolgoztam érte.”

Egyházak és társadalom

 ﱻ35 ﱾ

Szociális és gyermekvédelmi intézmények közös jellemzői
Interjúink tanulságai szerint az egyházi fenntartású, illetve kötődésű intézmények
létrejötte a legtöbb esetben valamilyen ellátatlan szükségletre való válaszadás eredménye. A görögkatolikus gyerekvédelmi intézményrendszer kiépítése pedig a cigánymisszió koncepcionális eleme.
A szociális és köznevelési szférában feszültséget teremt a kiegészítő egyházi normatíva kérdése. A Vatikánnal kötött megállapodás értelmében, mivel az egyházak teljes
körű kártalanítása nem történt meg, a normatív támogatáson kívül 71,4 kiegészítő
támogatásra jogosultak a szociális és oktatási területen működő intézményeik. Ennek
következtében az egyházi fenntartású intézmények színvonalasabb ellátást tudnak
nyújtani, jobb infrastrukturális feltételekkel rendelkeznek. Ugyanakkor, még a megemelt normatíva is csak arra elég, hogy ne legyenek mínuszban az intézmények. Több
vezető elmondta, hogy pl. szupervízióra, munkatársak szakmai továbbképzésére, tanulmányútra már nem jut. Következésünk így inkább az, hogy az állami intézmények
nem tudnak kielégítő módon működni az adott forrásokból.
Jellemző az egyházi fenntartású intézményekre, hogy kiterjedt kapcsolatrendszerrel
rendelkeznek. Ez részben pótlólagos forrást jelent számukra, de még inkább a nyújtott szolgáltatások színesednek általuk. Tipikusak a hazai és külföldi gyülekezetekkel
való kapcsolattartás és a szakmai hálózatokba szerveződés.
Fontos kérdés, hogy kirekesztőek-e az egyházi intézmények? Tapasztalataink szerint az ügyfeleknél nem nézik a vallási hovatartozást, a munkatársak esetében pedig
a legváltozatosabb megoldások fordulnak elő. Van, ahol a felekezeti hovatartozás
lényegtelen a munkaviszony létesítésekor, de a vallásosság ténye lényeges. Van, ahol
a „csupán” a szakmaiság és emberségesség az elvárás, hiszen „a Gondviselésnek is
teret kell adni”.
Az intézmények lelki életének megnyilvánulásai, illetve a hit maga mind az ügyfelek, mind a munkatársak számára bővítik a rendelkezésre álló eszközrendszert, pótlólagos erőforrást nyújtanak számukra, segítik a kitartást, a kiégés megelőzését.
Az egyházak intézményei és a vallási szervezetek, a „civilek” átlagemberek, laikusok
számára lehetőséget teremtenek arra, hogy szerepet vállaljanak az elesettek, rászorulók megsegítésében, támogatásában. Ez megnyilvánulhat adományozásban, illetve
önkéntes munkában. Szinte valamennyi kutatási helyszínünk beszámolt önkéntes
segítőkről. Gyakori, hogy az egyházi fenntartású középiskolák közösségi szolgálatát a
diákok egyházi szociális intézménynél teljesítik.
Záró gondolatként idézzük egyik interjúalanyunkat! Szavai valamennyi felkeresett
helyszín és intézmény életét jellemzik és jellemezniük kellene mindannyiunk életét is.
„Ez arról szól, hogy te egy szeretetközösséget létrehozol. Arról szól, hogy te odaadod
magadat, hogy képes vagy áldozatot hozni, mert te szereted őket, Jézus lelkületével.”
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Tkéczki Ilona

Helyzetkép a Tiszáninneni Református
Egyházkerületről
Az előadásomat úgy építettem fel, hogy először egy általános képet adok a
Tiszáninneni Református Egyházkerületről, lakosságáról, a reformátusok számáról,
a második blokkban beszélek az egyházkerület településszerkezetéről, mivel ennek
változása sok mindenre kihat.
1. számú táblázat: A TIREK lakossága és reformátusok száma (2011)

Egyházmegye

Lakosság
száma

Reformátusok
száma

Települések
száma

Anyagyülekezetek
száma

100 fő alatti
anyagyülekezetek
száma

Abaúj

105 745

21 215

136

98

45

Borsod-Gömör

417 096

76 011

111

100

6

Egervölgy

234 734

16 979

115

25

1

Zemplén

119 350

32 176

84

71

15

Összesen

876 925

146 381

446

294

67

A lakosság száma 2001-ben 944 647 fő, a reformátusok száma 209 474 fő. A lakosság 67 722 fővel csökkent, a reformátusok száma 63 093 fővel csökkent, nem nyilatkozott 214 709 fő, ateista 7728 fő.
A 446 településből 358 Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, 88 Heves megyében van.
A 446 településből 34 város: 485 292 fő (55,34).
412 község: 361 633 fő (44,66).
Három településen nem élnek reformátusok. Nyolc településről adatvédelmi okok
miatt nincs adat: Komlóska, Mogyoróska, Nagyhuta, Nyésta, Pamlény, Perecse,
Gagyapáti, Tornabarakony.
A 2011-es népszámlálási adatokat véve, a Tiszáninneni Református Egyházkerület, rövidítve a TIREK területén élő lakosok száma 876 925 fő. A TIREK területe Borsod-Abaúj-Zemplén teljes, valamint Heves megye 88 települése. Ez azt jelenti, hogy a TIREK
területén 446 település van. A reformátusok száma összesen 146 381 fő, ez a 2011-es
népszámlálási adat. Ez azonban nem teljesen helytálló, hiszen tudjuk, hogy a 2001-es
és 2011-es népszámláláskor a felekezeti hovatartozásról való kérdés nem ugyanaz volt,
tehát a kettő összehasonlítása nem releváns. Egy dolgot ezzel kapcsolatban megemlítek,
Egyházak és társadalom
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a TIREK-ben a nem válaszolók száma 214 709 fő, ami nagyon magas szám. Több mint
200 ezer fős néptömeg esetében nem tudjuk, hogy milyen felekezethez tartoznak. 2011ben volt a felekezeti vonatkozásra olyan kérdés is, hogy ateista-e, tehát volt, aki istentagadónak vallotta magát, ezek száma 7728 volt a TIREK vonatkozásában. A 200 ezer fős
tömeg tehát nem istentagadó, csak épp nem nyilatkozott a felekezeti hovatartozásáról.
Már többen is beszéltek arról, hogy milyen mértékben csökken a megye lakossága.
Tíz év leforgása alatt több mint hatvanezerrel fogyott, és sajnos általában a jól képzett,
kvaliﬁkált munkaerő vándorol el. Tudjuk, hogy a migráció útvonala keletről nyugat felé halad Budapestre és a dunántúli részekre. A 446 településből három helyen
nem élnek reformátusok. Nyolc településről nem tudunk adatvédelmi okok miatt
számokat mondani, nagy valószínűséggel, a 2001-es számokat megnézve, már akkor
is csak néhány református élt ott, ezért nem közölt a KSH adatokat, mert egy-kettő
lehet. A nyolc település között szerepel és legfájóbb Pamlény, amelynek évszázadokon
keresztül fontos református anyagyülekezete volt, és most eljutott a felbomlásra. Az
anyagyülekezetek száma 294, nem részletezem, hogy ez mit jelent.
2. számú táblázat: A TIREK településeinek csoportosítása (településkategóriák szerint)
0–199 fős
törpe- 10–19 20–29 30–39 40–49 50–59 60–69 70–79 80–89 90–99 100–149 150–199 Összesen:
falvak
Összesen:

4

3

2

6

0

4

5

6

0

11

18

59 község

200–499
aprófalu

200–249

250–299

300–349

350–399

400–449

450–499

Összesen:

Összesen:

26

16

19

20

14

11

106 község

500–999
kisfalu

500–549 550–599 600–649 650–699 700–749 750–799 800–849 850–899 900–949 950–999

Összesen:

5

17

14

9

10

11

6

8

7

8

Összesen:
95 község

1000–1999
középfalu

1000–1199

1200–1399

1400–1699

1700–1899

19002000

Összesen:

Összesen:

36

19

27

18

3

103 község

2000–4999
nagyfalu

2000–2099

2100–2499

2500–2999

3000–3999

4000–4999

Összesen:

Összesen:

11

15

17

13

5

61 község

5000 fölötti
város

5000–5999

6000–6999

7000–9999

10 000–16 999

20 000 fölött

Összesen:

Összesen:

6

3

3

6

4

22 város
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A következőkben a településszerkezet változásait ismertetem. Miért fontos egy-egy település
szerkezete? Azért, mert ezek sok mindent megmutathatnak. Például, ha a lakosságszám növekszik, ha csökken, ha változik az összetétele. Olyan
településszerkezeti kategóriát használtam fel –
mivel nálunk, a megyében rengeteg a kicsi, apró
település –, mely szerint a 200 fő alatti település
törpefalu, a 200 és 500 fő közötti az aprófalu. A
446 településből 59 községnek 200 fő alatti a lakosságszáma, mondhatjuk, a kihalás felé haladnak, de ezen belül is van olyan településünk, ahol
10 és 19 fő között van a lakosság száma. Száz fő
alatti település 30 van.
Ötszáz fő alatt 106 községben élnek emberek a Tőkéczki Ilona
TIREK területén. Ha a törpe- és aprófalvak számát összeadjuk, ez 165 települést jelent, ami a TIREK településállományának 37-át
jelenti. Ez nagyon nagy szám. Hasonlóan magas a kisfalvak száma is, hiszen ehhez
95 település tartozik (21,30 ). A középfalvak kategóriájában (1000–1999 fő) 103 falu
található, mely a települések számának 23,09-át jelenti. Nagyfaluhoz (2000–4999
fő) 61 község sorolható, ez a településkategória elsősorban az Alföldre jellemző, a mi
területünkre kevésbé.
Az 5000 fő fölötti településeket a városok közé soroltam. A városok vonatkozásában többféle csoportosítás lehetséges, pl. kis-, középváros, metropolis stb., de
ezekről most nem fogok beszélni. A 446 település közül összesen 34 a város. De ezek
közül sem mindegyik igazán város, hiszen van olyan is, amelyiknek alig 1000 fő
fölötti a lakossága, bár tudjuk, hogy a várossá nyilvánításnak nem alapkategóriája
a lélekszám.
Tehát a táblázatból jól látható, hogy a TIREK városhiányos terület, de tetézi a bajt,
hogy nagyobb városaink is komoly gondokkal küzdenek, például Miskolc, Kazincbarcika, Ózd stb.
Néhány dolgot meg kell említenünk, hogyan is alakult ki ez a helyzet a történelem során. A TIREK területét Trianon iszonyatosan megcsonkította azt az egységet,
amit képviselt ez a rész, kulturális, gazdasági vonatkozásban kettévágták. Kassa volt a
kulturális és gazdasági centrum, ami teljes egészében megszűnt. A határterületek esetében azt látjuk, hogy ezek perifériára kerültek, mindenféle fejlesztésből kimaradtak.
Ez is oka az elnéptelenedésnek, a másik pedig a kommunista időszak. Az erőszakos
téeszesítés, vagy Kovács Imre szavaival szólva a „paraszttalanítás”. A jobb módúak,
képzettebbek elmentek innen. Azokról az 1000 fő alatti életképtelen településeknek minősítettekről beszélek, melyeket fejlesztésre alkalmatlannak nyilvánították a
kommunizmus időszakában, és elvették az intézményeit, ahonnan, aki csak tehette
elmenekült.
Egyházak és társadalom
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3. számú táblázat: A 100 református lélekszám alatti anyagyülekezetek az Abaúji
Egyházmegyében 2011-ben

Ref.
száma

Lakosság
száma

Ref.
száma

Lakosság
száma

Ref.
száma

Becsült ref.
száma

2011

Lakosság
száma

2001

Ref.
száma

1949

Lakosság
száma

1869

1 Abaújalpár

267

180

278

117

103

49

79

35

33

2 Abod

n.a

n.a

855

92

276

21

210

23

7

3 Arka

398

130

315

103

117

16

60

10

10

4 Becskeháza

261

186

214

177

53

38

36

20

40

5 Beret

463

260

435

258

253

77

264

41

70

6 Bódvalenke

339

234

336

232

178

60

186

30

40

7 Boldogkőújfalu

828

103

847

86

581

42

565

30

16

8 Csenyéte

439

175

577

246

396

57

390

8

10

9 Csobád

613

131

810

158

705

126

679

88

55

10 Detek

439

84

643

102

304

82

270

59

75

11 Égerszög

420

388

289

252

87

69

47

41

49

1 136

327

956

242

415

72

310

42

40

13 Fulókércs

420

226

497

286

380

81

380

59

35

14 Gagybátor

714

429

707

527

283

145

194

90

120

15 Gibárt

407

169

586

204

Encshez tartozik

358

91

70

16 Hegymeg

298

232

279

253

135

82

113

62

110

17 Hejce

969

289

725

196

278

68

223

63

55

18 Hernádbűd

396

176

392

195

167

66

133

61

70

19 Hernádcéce

564

224

554

203

243

92

209

66

40

20 Hernádszurdok

312

219

400

245

230

100

172

79

70

21 Hernádvécse

665

61

1 176

113

900

64

971

36

17

22 Hernádpetri

446

78

416

79

277

37

229

26

14

23 Hidvégardó

806

166

1 023

137

694

51

550

47

35

24 Komjáti

601

194

519

203

345

150

235

94

105

25 Korlát

723

305

620

190

324

68

300

62

25

Település neve

12 Fony
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Ref.
száma

Lakosság
száma

Ref.
száma

Lakosság
száma

Ref.
száma

Becsült ref.
száma

2011

Lakosság
száma

2001

Ref.
száma

1949

Lakosság
száma

1869

26 Kupa

402

175

429

158

183

82

157

70

70

27 Ládbesenyő

497

3

509

235

338

135

280

94

82

28 Litka

304

143

260

132

73

25

31

14

18

29 Meszes

414

194

431

177

221

94

188

62

52

Település neve

30 Pamlény

402

143

416

101

54

5

45

…

8

31 Pányok

404

326

469

356

103

80

63

49

85

32 Pere

681

68

887

80

404

45

317

46

14

33 Rakacaszend

702

133

683

70

416

49

364

40

30

34 Selyeb

871

350

857

281

479

141

460

86

102

35 Szakácsi

424

158

336

118

141

24

147

5

n.a

36 Szászfa

583

313

528

362

176

64

134

43

70

37 Szemere

533

298

936

421

393

112

372

68

40

687

419

579

481

297

160

262

88

80

443

403

378

332

139

125

104

88

115

38

Szentistvánbaksa

39 Szőlősardó
40 Teresztenye

273

200

148

132

26

10

21

10

27

41 Tomor

509

177

638

302

277

112

229

79

100

42 Tornakápolna

177

157

133

133

12

11

11

7

11

531

111

706

95

272

28

200

25

18

44 Varbóc

280

191

292

212

67

50

42

29

26

45 Zsujta

511

183

441

173

195

90

166

76

56

3 155 10 756

2 242

2 215

43

Tornaszentjakab

Összesen:

22 552

9 111 24 505

9 247 11 990

világosabb szürke: kisfalu 500 fölött a lakosság 18, 2011-ben a 18-ból csak 4 településen 500 fő feletti a lakosság
sötétebb szürke: 100 fő alatt a lakosság 10 településen, az egész TIREK területén 100
fő alatt település 30 község.
Az Abaúji Egyházmegyére nézve látjuk 150 év népszámlálásai adatait és a reformátusokra vonatkozó adatokat. Végignézve azt látjuk, hogy 45 olyan településről van
szó, melyek 150 évvel ezelőtt sem voltak nagyok, de élhető, életképes települések volEgyházak és társadalom
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tak, amelyekben mezőgazdasággal foglalkoztak, ahol templomot építettek és iskolát
tartottak fenn. Ezek között van például Abaújalpár, ahol 267-en éltek 150 éve, most
79-en. 150 évvel korábban 200 fő alatt mindössze egyetlen falu, Tornakápolna volt,
most tizenegynéhányan laknak ezen a gyönyörű helyen. Az ott élő emberek fontosnak
tartották a hitet, az iskolát. Gyönyörű, festett kazettás temploma van, és egy nagyobb
iskolaépülete is, csak már nincs kinek. Elöregedtek az ott élő emberek, már csak a
végső stációt várják az életükben.
Néhány idézetet mondanék az elnéptelenedéssel kapcsolatban. 2014-ben jelentetett
meg a KSH egy kiadványt, Települések a lét határán címmel. Országosan hatvan
olyan települést sorolnak fel, melyeknek lakossága 2011-ben 200 fő alatt volt, és 2001
és 2011 között, tehát tíz év leforgása alatt a lakosságának 30 százalékát veszítették el.
Ehhez a kategóriához tartozik a TIREK-ben 18 település.
A harmincas években hogyan nyilatkoztak reformátoraink, lelkészeink? Azt mondták, a vidéki zsoltáros templomokban van a mi nagy reménységünk. Ezek a zsoltáros
templomok lassan megüresednek. Nem azért, mert a reformátusok elhagyják a gyülekezetet, hanem elnéptelenedik a falu. Hogyan hangzik ez a kérdés ma? Nagy Csaba
somogyi református esperes azt mondja, hogy hajdanán voltak árva templomaink,
nem volt lelkipásztorunk. Most vannak templomaink és nincs gyülekezetünk. Elfogytak a gyülekezetek.
Nálunk, reformátusoknál nincs lelkészhiány. Régen, gyermekkoromban még érvényes volt az egy település, egy lelkész. Ma egy település nem tud eltartani egy lelkészt,
ezért van az, hogy három-négy, sőt, az abaúji részben még több gyülekezet tartozik
egy-egy lelkipásztorhoz. Ilyenkor eszébe jut az embernek Jékelynek a Marosszentimrei
templomban című verse, amikor azt mondja, hogy tízen vagyunk, a tizenegyedik maga
a pap. Ez Erdélyre vonatkozott, de sajnos, napjainkra már nálunk is több ilyen van.
Döbbenetes olvasmány, hogy Nyugat-Európában hány templomot bezárnak, Angliában, Németországban és különösen Hollandiában, itt az elkövetkező tíz évben 1600
római katolikus templomot és körülbelül 700 protestáns templomot fognak bezárni.
Ennek kapcsán írta az egyik újság: A templomok bezárnak, a buli kezdődik. Hála Istennek nálunk ilyen nincs. Templomaink felújítottak, óvják őket, de azt például el kell
mondani, hogy a csenyétei református templom áldozatul esett az ott élő etnikum miatt.
Az elnéptelenedésből, elöregedésből adódóan adódnak azok a problémák, hogy eltűntek a gyerekek a településekről, pl. Teresztenyén egy sincs, Becskeházán egyetlen
egy tizennégy év alatti gyermek van. Szőlősardón pedig négy. Ahol magas a gyermeklétszám, a 14 év alatti korosztály, ott etnikai váltás van, mint Csenyéte esetében, ahol
175 gyermek van. Boldogkőújfalun már 20 százalék fölötti, más helyeken 50 százalék
fölötti a roma etnikum aránya.
Egy Ravasz László idézet: „Egy gyermek egy jobb kor prófétája. Minden gyermek
ígéret arra, hogy a világ szebbé tehető.” Látjuk, hogy azok a települések, ahol gyermek
már nincs, a kihalás felé haladnak. Református lelkészeink ezeken a településeken
is ott vannak, hiszen a bölcsőtől a sírig végigkövetik az embereket. Az lenne a szerencsés, ha minden településen ott lenne a lelkész. Az egyik szociológiai felmérés
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kapcsán mondta az egyik atyaﬁ, hogy prédikátorunk van, de lelkipásztorunk nincs.
Igen, ha vasárnap délelőtt négy helyre is el kell menni igét hirdetni, akkor nem tud
mindenkivel foglalkozni. Ha ezt a demográﬁai adatsort nézzük, valamint az elnéptelenedést, akkor eszünkbe jut a két világháború közötti egykézés a Dunántúlon, amiről Fülep Lajos zengővárkonyi lelkész, művészetﬁlozófus és Illyés Gyula is írt, hogy
milyen rettenetes ez a világ. Amikor elfogy az élet. Illyés azt mondja: „Csend, csend,
mintha kárhozottak földjén járnék. Se a házak előtt, se az udvaron egyetlen apróság.
Itt laknak a magyarok.” Fülep Lajos pedig A magyarok pusztulása című anyagában
azt mondja: „Elcsendesednek a házak és elnémulnak egész utcasorok, egész utcák.
Egyik-másikban még ténfereg egy-egy magának való vénember, vagy vénasszony, aki
mellől elhalálozott mindenki, s most egyedül gunnyasztva számlálja napjait – de a
többi házban már zárva az ajtók, s beszögezve az ablakok. Valamikor nagycsaládú magyarok laktak bennük, s az utcákon pezsgett az élet – most olyanok, mint a temető, s a
házak, mint a kripták. Míg nem jön valahonnan egy német, aki megveszi, beköltözik
és szaporodik… Így élnek – nem, így halnak ki a magyarok Dél-Baranyában, DélSomogyban, Tolna vidékein és egyre több és több dunántúli részen…”
Új honfoglalók nálunk is vannak, a roma lakosság, valamint a határ menti településeken látjuk, hogy szlovákiai emberek, nem felvidéki magyarok, szlovák anyanyelvű
szlovákiai betelepülők vannak, akik megveszik azokat a házakat, amelyeket a magyarok elhagytak, vagy kihaltak onnan.

Egyetem, főiskola

%-ban

18 064 17,08

6 237

5,90

Érettségi

%-ban

Középiskola
érettségi nélkül

%-ban

8. osztály

%-ban

1–7 osztály

%-ban

Ált. isk. első osztályát sem végezte el

%-ban

Abaúj

Lakosság száma

Egyházmegye

4. számú táblázat: A TIREK iskolai végzettségre vonatkozó adatai

105 745

2224 2,10

18 705 17,69

31 882 30,15

19 290 18,24

Borsod-Gömör 417 096

4864 1,17

47 300 11,34

98 227 23,55

73 870 17,71 111 485 27,72 51 769 12,41

Egervölgye

234 734

2974 1,27

30 273 12,90

61 115 26,04

44 438 18,93

54 825 23,36 25 515 10,87

Zemplén

119 350

1870 1,57

17 316 14,51

34 238 28,69

23 469 19,66

24 110 20,20 10 067

Összesen:

876 925 11 932 1,36 113 594 12,95 225 462 25,71 161 067 18,36 208 484 23,77 93 588 10,67

8,43

Iskolai végzettségre vonatkozó adatok a TIREK vonatkozásában. Nagy az elvándorlás, a belső migráció. A képzett emberek elvándorolnak, a képzetlenek maradnak, sőt,
a növekedve fogyó településeknél fordított migráció történik, a városokból kitelepednek azok az emberek, akik nem tudnak ott megélni, de vidéken valamivel könnyebb
az élet. Nagyon sok, a lakosság 40 százaléka, amelyiknek nyolc általánosa, vagy annál
kevesebbje van. Ez azt is jelenti, hogy a meglévő munkaerő itt képzetlen, ezekre nem
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lehet ipart stb. telepíteni. Az értelmiségiek aránya alacsony, mindössze 10,6 százaléka
a lakosságnak a TIREK-ben.
5. számú táblázat: A TIREK településein a cigány lakosság aránya (összegző táblázat)
1–5
%

5–10
%

10–20
%

20–
30 %

9

20

24

20

9

9

Borsod-Gömör

37

21

19

7

4

2

Egervölgye

28

14

21

9

5

4

Zemplén

22
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50–60 Balajt, Beret, Bódvalenke, Lak, Rakacaszend, Tornanádaska.
60–70 Abaújszolnok, Rakaca.
70–80 Felsőregmec.
80–90 Szakácsi, Csenyéte, Kiscsécs.
A cigánylakosság arányáról azért nehéz beszélni, mert nincs a cigányokra általánosan elfogadott deﬁníció. Egyesek úgy vélik, hogy az a cigány származású, aki önmagát
annak vallja. A mások véleménye szerint pedig az, akit mások annak nyilvánítanak.
A harmadik megközelítés szerint pedig azokat lehet a cigány etnikumhoz sorolni, aki
cigány anyanyelvű. A népszámlálási adatok és a jegyzők által adott számok között
nagy különbség van. Azt tudjuk, ahol 20 százalék fölött van az arányuk, ott erősödnek a konﬂiktushelyzetek, és hogy emiatt nagyon sokan elmenekülnek onnan.
Ötven-hatvan százalék között van Balajt, Beret, Bódvalenke, Lak, Rakacaszend, Tornanádaska. Hatvan-hetven százalék között van Abaújszolnok, Rakaca. Felsőregmec,
hetven-nyolcvan százalék között és majdnem a teljes etnikai váltás időszakában van
három település, Szakácsi, Csenyéte és Kiscsécs.
Mindezen gondok, nehézségek ellenére a Tiszáninneni Református Egyházkerület
társadalmi szerepvállalása óriási. Harmincöt oktatási intézményünk van bölcsődétől
egyetemig, az egyetem a teológiai akadémia. Ezen kívül házi segítségnyújtás, családi otthonok, fogyatékos gyermekek gondozása, ápolása. Tehát az elesett, rászoruló emberek
patronálása egyértelmű, szociális otthonokban és anyaotthonokban. A cigánymisszió
területén meg kell említeni Vilmányon Sohajda Leventééket, nagy munkát végeznek
ezen a területen. Vannak börtönlelkészeink, kórházlelkészeink, egyetemi lelkészeink is.
Tehát az élet minden területén dolgoznak lelkészeink, református egyházunk képviselői.
Egy idézet befejezésként, amit Bethlen Gábornak tulajdonítanak: „Nem mindig
tehetjük meg, amit meg kell tenni, vagy ami szükséges, de mindig meg kell tenni,
ami lehetséges.” Úgy érzem, hogy a református egyházkerület a lehetségest mindenben megteszi.
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Sándor Frigyes

Gondok és útkeresés az evangélikusegyházban
Előadásomban szeretnék szembenézni azzal a valósággal, mely a címben megfogalmazódott. Bár könnyen kijelenthetjük: minden rendben van, amúgy is Krisztus
megígérte, hogy megtartja egyházát. Így nehézségek nélkül levehetjük magunkról a
felelősséget és a témát is a napirendről. De nézzünk szembe a kérdéssel: mi a probléma egyházunk mai gyakorlatában? Természetesen sok irányból lehet megközelíteni
a válaszadást. Én egy régen jól megfogalmazott gyakorlati oldalról szeretném megközelíteni. Azt szoktuk mondani az egyházon belül, hogy a mi híveink vasárnapról
vasárnapra a lábukkal szavaznak, azaz egyfajta mérce a gyülekezetben való megjelenés. Valóban igaz, hogy a gyülekezethez tartozás és megélt hitélet hiányában nincs
keresztyénség. Nézzük meg a mindenki által elérhető: Felekezeti alapadatok – 2011
népszámlálás alapján kimutatását.
Felekezeti alapadatok – 2011. évi népszámlálás alapján
Vallás
Római katolikus

1930

1949

1992

1998

2001

2011

67,1

70,5

67,8

57,8

51,87

37,15

10,83

27,16

Nem válaszolt
Felekezeten kívüli

0,1

4,8

18,5

14,55

18,18

20,9

21,9

20,9

17,7

15,91

11,61

6,1

5,2

4,2

3,9

2,99

2,16

Görögkatolikus

2,64

1,80

Jehova Tanúi

0,21

0,32

Baptista

0,17

0,18

Hit Gyülekezete

0,4

0,18

Ortodox

0,14

0,14

0,13

0,11

0,05

0,10

0,11

0,91

Református egyház
Evangélikus

Izraelita

5,1

1,5

0,20

Buddhista
Egyéb és ismeretlen

0,7

0,7

2,2

1,90

https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyarország népességének vallási megoszlása
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Az adatokat az Evangélikus Egyház vonatkozásában szeretném elemezni, természetesen így
mindenki ráláthatást kaphat a társadalmi összképre. Ha 1930–1992 közötti adatokat tekintem,
akkor hivatkozhatunk az elmúlt történelmi és
ideológia helyzetre, mely magyarázattal szolgálhat a 6,1-ról 4,2-ra való csökkenésre társadalmi vetületben. Hivatkozhatunk más egyházak
hasonlóan szomorú adataira is, de az már komoly kérdést vethet fel, hogy az 1989-es rendszerváltozást követően ez a tendencia miért nem
változott meg. Még további kibúvókat is kereshetünk, miszerint egy ilyen folyamatot megváltoztatni nem lehet egyik napról a másikra. Ha Sándor Frigyes
viszont az 1992–2011 közötti 4,2-ról 2,16-ra
való csökkenésre tekintünk, az közel 50-os deﬁcitet mutat. Ilyen méretű csökkenést még a többi felekezethez való viszonylatban sem találunk.
Júniusban lesz lelkésszé szentelésem 30. évfordulója. Így magamat sem vonhatom ki
az elmúlt három évtized történéseiből. Harminc év távlatából, mely történelmi léptekkel mérve igen piciny időszak, mégis kérem, engedjék meg nekem, hogy a saját véleményemet is elmondjam a fenti adatokról. Már három évtizede is érzékeltük ezeket
a problémákat, de átléptünk rajta azzal a bizalommal, hogy a rendszerváltozással, az
iskolák indulásával ez a folyamat meg fog változni. Két évtizede belső egyházi átalakításokban reménykedtünk. Egy évtizede pedig a folyamatos gyülekezeti összevonások
jelentik a megoldást, melyet sok esetben modernizálásnak, megújulásnak titulálunk.
Néhány éve pedig elkerülhetetlennek érezte egyházunk a Szolidaritási Alap felállítását, melyben az erősebb gyülekezetekre nagyobb terhet helyezve segítjük az erőtlenebbeket. A magam részéről emiatt vannak félelmeim, mert sokkal inkább tartok attól,
hogy az erősebbnek titulált gyülekezetek is erőtlenné válnak emiatt is.
Az utóbbi években több konferencián megfogalmazódott, hogy vagy a legkisebb történelmi egyház leszünk, vagy a legnagyobb szabadegyház. Többször hallani, hogy be
kellene vezetni egyházunkban is a tizedﬁzetés gyakorlatát, ami azt jelenti, hogy minden
egyháztag a ﬁzetése 10-ával járuljon hozzá a gyülekezet anyagi terheinek hordozásához.
Ha fentieket összegezzük, akkor érezzük, hogy komoly problémák és kihívások
előtt áll egyházunk. Minél előbb szembenézünk a tényekkel, annál inkább tudunk
emberileg talán megoldásokat találni.
Mivel a gondok mellett a kiútkeresés előadásom témája, ezért szeretnék saját tapasztalataim, gyakorló lelkészi szolgálatom és tanulmányaim alapján néhány megoldást is
javasolni kellő alázattal.
Egy örök igazság, hogy: az egyház a világnak egyetlen olyan szervezete, mely nem önmagáért létezik! Ennek fényében szeretném gondolkozásunkat társadalmi szintre emelni. Az egyháznak, meggyőződésem szerint, társadalomban kell gondolkoznia. Ebben pe-
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dig csak közösen, ökumenikusan lehet. Kérem, ne botránkozzanak meg a kijelentésemen.
Elsősorban társadalomban és nem felekezetben kell gondolkozni. Jézus, amikor Isten országáról beszél, akkor az eredeti nyelven Isten királyságáról beszél. Egységes
királyságról és nem tartományokról. Az egyháznak a társadalmat kell megszólítania
és elérnie. Például ha a hitoktatásunkat nézzük, hadd említsem meg elgondolkoztató
tapasztalatomat. Évkezdet az iskolában római katolikus, görögkatolikus, református
és evangélikus lelkésszel. Az első hittanóra témája a Teremtés története. Egy hittanóra,
négy felekezeti lelkész tolmácsolásában. Vajon nem luxus ez? Értem én a magyarázatokat is, hogy ez miért jó így, de biztos, hogy Urunk és Mesterünk is ezt javasolná?
Ebben már nem lennék ennyire biztos. Túl kellene lépnünk a felekezeti határokon,
bár tudom, hogy valahol szükség van ezekre. Mivel a társadalom is családokból áll és
a gyermek is hazamegy az iskolából. Ezért a híveknek is szükségük van gyülekezetre,
egyházra, „otthonra”, ahol megélhetik hitüket. Egyébként sem a mennyországban,
sem a pokolban nem lesznek felekezeti elkülönülések, ezért már jó ma is szoktatni
magunkat ehhez a tényhez.
Nagyon fontos a személyes és közösségi spiritualitás megtalálása. Az egyház a hitre
jutottak (megtértek) közössége. Ma az emberek elsősorban a hitüket zártan, védetten
szeretnék megélni. Vágynak a személyes Istennel való találkozásra. Jól fejezi ki ezt
Nick Vujicic gondolata, aki végtagok nélkül született: „Döntést kellett hoznom, hogy
mérges legyek-e Istenre azért, amim nincs, vagy hálás legyek azért, amim van.” Az ő
gondolata is kiemeli azt, hogy mennyire fontos a személyes Isten-kapcsolat. Mi az
egyházban félünk a megtérés kifejezéstől, pedig Jézus első igehirdetése is ezzel indult:
Térjetek meg! Az 500 éves reformáció alaptézise szintén ez volt: Isten azt akarja, hogy
az ember egész élete megtérés legyen. Egyszerűen kifejezve a találkozás, odafordulás,
személyes döntés Isten mellett. Az ilyen emberekből épül fel az egyház. Jézus az életről
beszélt és tanított, mi pedig elvesztettük volna azt a bölcsességet, mely az emberek
személyes életét tudná megváltoztatni.
A teológiai kifejezéseinket újra kell fogalmaznunk, a mai kor emberének a nyelvén.
Amikor arról beszélünk, hogy Jézus Krisztus értünk ontott vére megtisztít minden
bűnünktől, vajon mennyire érti ezt a ma embere. Szerintem nem igazán, pedig nagyon mély teológiai igazságot hordoz ez a mondat. Ugyanolyan probléma ez, mint
a Biblia-fordítások folyamatos revideálásának a kérdése. Nagyon szép a Károly Gáspár fordítás mondata miszerint: Mezítelen voltam és megruháztatok – mondja Jézus.
Vajon hány ﬁatal tudja, hogy a megruházni kifejezés a mezítelen ember ruhával való
megajándékozását jelenti? Ezért egyházi szókincsünk sokszor magyarázatra szorul.
Ezzel már régóta adósok vagyunk önmagunknak, egyházunknak és a társadalmunknak is. Komoly egyházi, teológiai munkára lesz szükségünk. A teológia nem néhány
ember privilégiuma, nem doktori kurzus, nem a vájt fülűek szórakozása, hanem társadalmi kihatású munka, legalább akkora, mint maga a bibliafordítás.
A népegyházi struktúra újragondolása. Lelkészi szolgálatom elején egyházunkban az volt a gyakorlat, hogy egy lelkészre körülbelül 2000 egyháztag jutott. Nem
hiszem, hogy ezeknek az embereknek a lelkigondozása, számontartása valaha is
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megfelelő lett volna, de mára bizonyosan nem megoldható. Egy népegyházi gyakorlatban, társadalmi elvárásokkal a háttérben, vallásos identitással valahogy értelmezhető, de személyes mély kapcsolat kialakításához biztosan nem elegendő. Jézus
nem véletlenül munkálkodott 12 tanítvánnyal és egy bővebb, 70 fős csoporttal. A
pszichológiai kutatás is a 10–12 fős csoportot tartja ideálisnak és kezelhetőnek. Ezzel
természetesen nem arra akarok célozni, hogy 12 emberenként kellene egy lelkész
egyházunkban, sokkal inkább arra, hogy szerkezetileg is át kellene gondolnunk egyházi arculatunkat. Minél később gondoljuk újra struktúránkat, annál inkább maga
alá fog temetni a régi felépítés gyakorlata. Egy olyan kialakítást örököltünk, mely
évszázadokon keresztül bizonyos feltételekkel és bizonyos elvárások mellett megfelelő volt, de ma már nem hatékony.
Szeretnék még szólni a média szerepéről az egyházban. Legyünk ott, ahol az emberek
vannak. A média, a görög  (meszosz) szóból származik, ami közvetítőt jelent.
Az egyház feladata is ez, hogy kapcsolatot hozzon létre Isten és ember között.
Fiatalok beszélgetnek hittanórán: Délután online leszek. Lelkész: Messze laktok
egymástól? Fiatalok: Nem, szomszédok vagyunk. Lelkész: Miért nem vagytok oﬄine,
azaz miért nem mentek át egymáshoz. Fiatalok: Mert így sokkal izgalmasabb.
Hát ekkorát változott a világ. Ha változott, akkor nekünk is alkalmazkodnunk kell
hozzá, különben a világ elmegy mellettünk. Jézus mindig odament, ahol az emberek
voltak. Nekünk is oda kell mennünk. Talán egy közös keresztyén tv-csatornát kellene felvállalnunk, mely az életet mutatja be a ma emberének, hogy hogyan élik meg
hitüket a gyermekükért küzdő édesanyák. Hogyan lehet a betegség ellenére is boldog
életet élni. Kevesebb kellene a régi lepusztult templomok romjainak a mutogatásából
és több a „romos életből” felépült emberi életekből. Hírek a világról, melyek az igazat
mutatják, nem csak tényekben, hanem erkölcsileg is. Filmek, melyek nem csak a gyilkolás művészetére képeznek, hanem megmutatják, hogyan érdemes élni. Riportok,
előadások, amikben a ﬁatalok megismerhetik a szexualitás ajándékát a maga helyén.
Érték, élet, útmutatás, hitelesség, a halál kultúrája helyett.
Hiszem, hogy nem Isten keze lett rövidebb, nem az élet vesztette el a vonzóerejét,
hiszem, hogy a közös Isten előtti megállással és felelős munkával tudunk az Ő segítségével egy vonzó egyházzá válni.
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 EGYHÁZAK ÉS TÖRTÉNELEM 

A lelkiismeret az első szabály
a cselekedetek rendjében
Április 4-én, életének 82. évében elhunyt Tóth László apát,
kanonok, volt szerencsi plébános. Az alábbiakban a 2002-ben
vele készült interjú részleteit olvashatják.
– Édesanyámnak sűrűn voltak betegségei, ezért
gyakran járt a templomba még hétköznapokon is,
főleg a májusi és októberi hónapokban, és én mindig vele tartottam, egészen kiskoromtól kezdve.
Már ismerős volt az öreg plébános úr, aki persze
nem volt olyan öreg, mint most én, mégis úgy él
az emlékezetemben. Füzesséry Károly működése
meghatározó volt az egyházközség számára és számomra is. Hozzá fűződik a papsággal kapcsolatos
első emlékem is. Elsőosztályos koromban – még a
helyemre is emlékszem, ha hátulról nézzük, jobbra, az első padban ültem – volt egy hittanóra. Élénkítésképpen végigkérdezett mindnyájunkat, hogy
mik akarunk lenni. – Hát te, cserebogár, mi akarsz Tóth László
lenni? Így becézte a gyerekeket, így kérdezett engem is, én meg a szemébe néztem és azt mondtam, hogy pap. Fogalmam sincs, miért mondtam, nyilván az ő egyénisége is tetszett, és talán azt gondoltam, nem lehet
az rossz dolog. Tudtam, hogy a plébánián van házvezetőnő, meg egy alkalmazott is,
és mint a mesében a tündér, csak hordják a nagy tortákat, micsoda jóléte lehet egy
papnak. Ez a szegény gyerek fantáziája, de neki feltűnt mégis, mert ilyet senki sem
mondott. Én se felejtettem el és ő sem, többé soha. Amikor találkoztunk, célzott is
rá, én meg úgy gondoltam később is, hogy ez egy életre szóló válasz volt, soha többé
fel sem merült, hogy más is lehetnék. Akkor kimondtam, és úgy is maradt. Amikor
alkalmat talált rá, hogy erről beszéljen velem, megtette. Elsőáldozás után a vendéglátásra sorakoztunk, tolongott a sok nép, mert mindenki kíváncsi volt, hogyan
reggeliznek az elsőáldozók, akkor rám mutatott és azt mondta, itt megy Tállyának
húsz év múlva papja… Hangossá tette a hívek előtt is, hogy én ezt kimondtam.
– Nyolcadikos koromban olyan dolgozatot írattak velünk, hogy milyen pályát
választunk? Már eléggé „szocialista” volt az iskola, új igazgatót kapott a régi kántortanító helyett, de akkor is szépen leírtam, hogy pap akarok lenni. Meg is indokolEgyházak és történelem
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tam, hogy az Úr Jézus volt az első szocialista, mert ő a szegényeket és a gazdagokat
egyformán szerette és hívta, és az ő követője bárki lehet. Szentírási idézeteket is
foglaltam a témába, melyeket szentbeszédekben hallottam, úgyhogy tartalmilag
nagyon jó dolgozat lett, és a tanár úr el is vitte a plébános úrhoz, hogyan ír egy
nyolcadikos gyerek a papi hivatásról. Helyesírási hibák bőven voltak benne, tele
volt piros javítással az egész. Később visszakerült hozzám, de nem találom sehol,
pedig érdekes lenne most is elolvasni. Belelestem a hittanár információjába, amikor
felvételire mentünk Egerbe, hogy mit írt Szennai tanár úr. Roppant kedvező véleménnyel küldtek tovább.
– A felvételi vizsgán mondták meg, hogy Pestre, a Központi Szemináriumba küldenek majd, Pálinkás Imre, már megboldogult osztálytársammal együtt, és onnan
kapunk értesítést a továbbiakról. 1954-ben Pestre kerültünk. Kevés latintudással
kaptuk kézbe Kecskés Pál etikajegyzetét. Az öregebbek mondták, hogy ajánlatos
egy-két oldalt betanulni, hogy ráálljon a nyelvünk. A tanárok nagyon jól tudták,
hogy állunk a latinnal, a professzor úr latinul mondta az anyagot, majd rögtön saját
magát tolmácsolta, kétnyelvű volt az előadása. Azt mondta, év végén jelest csak az
kap, aki latinul felel. Az előttem felelők küszködtek, nem ment nekik sehogy sem,
én bele se fogtam, mondtam magyarul, amit tudtam. Nem is tanultunk meg latinul
igazán sosem.
– A szemináriumban Szörényi Andor professzor úr biblikus, újszövetségi órája
ragadott meg legelébb, úgy éreztem, végre azt fogom tanulni, amihez igazán kedvem
van. Nagyon tetszett Szörényi professzor úr újszövetségi bevezető előadása: a megtestesült Ige ugyanazt a sorsot hordozza, mint a leírt Ige. A Fiúisten a megtestesüléssel testén viseli el a szenvedést, a Szentírás pedig viseli a leírt szónak a történetét,
hogy félremagyarázzák, belejavítanak, kritizálják. Akkor döbbentem meg, amikor
már tudtam annyira latinul, hogy egy biblikustankönyvet elolvastam, és abban az
ő előadását találtam meg, szinte szóról szóra. A vizsgái nagyon nehezek voltak. A
kispapok Rettenetes Ivánnak nevezték, mert a szigorlaton a kezében fogta a nagy
faitatóst, hogy majd azzal leüt bennünket. Tudtam, erre nem kerül sor, de azért úgy
vizsgázni egy biblikusszigorlaton, hogy ilyesmivel fenyegetik az embert, nem könynyű. Ha keveset tudtam is, ömlött belőlem a szó, úgyhogy lassan lehanyatlott a keze.
Volt vele problémánk ’56 után, amikor az Új Emberben kiszerkesztette a helyzetünket. Aztán megtudtuk, hogy a kilencedik, vagy tizedik változat volt, amit aláírattak
vele. Nagyon szégyellte, de mégiscsak az lett a következménye, hogy a kispapok nem
mentek el az órájára, megtagadták.
– A spirituális atya, Papp Imre volt a lelke a nevelésünknek, végig derék módon
teljesítette hivatását, még úgy is, hogy ráment az állása. Nem volt hajlandó a politikai áramlatok szerint dolgozni, maradt az, akinek odaküldte az anyaszentegyház.
Becsültük, szerettük, bár volt, akit fárasztottak a magas ﬁlozóﬁai szárnyalásai az elmélkedések előkészítésében, de alapjában véve becsületesen oldotta meg a dolgainkat. Nekem is sikerült, életemben először paphoz nagy bizalommal lenni. Hozzáértően segített, hogy a zavarokon, problémákon átvergődjek. A második év végén volt
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egy idegösszeroppanásom, amit nemcsak a tanulás nehézségei váltottak ki. Húszéves
voltam, másokkal is előfordult ebben a korban, az idegklinikán találkoztam hasonló
korúakkal.
– Igazi, testvéri közösség vett körül bennünket a szemináriumban. Nagyon szegények voltunk, de közvetlen volt a légkör. A tanári karban Takács professzor úr volt a
„nagyágyú”, sajnos mi már nem hallgathattuk őt, mert mire harmadikosok lettünk és
a dogmatika sorra került, őt már eltávolították. A jegyzeteiből tanultunk és nagyon
tetszett a szép, áttekinthető, lényegretörő eligazítás, ami az egyéniségéből fakadt.
– Aztán jött 1956, az eseményekben kevés aktív részem volt, de azért végigéltem
azokat a napokat. A lelkigyakorlatunk során feltűnt a szent szilencium alatt, hogy
a szomszédban, a jogi egyetemen énekelték a Himnuszt. Nem tudtuk elképzelni,
miért. Jóformán semmi másról nem hallottunk, de aztán a következő éjszaka már
lövések dördültek. Hárman voltunk a cellában, hallottuk a sorozatokat, nem tudtuk
mire vélni. A szilencium ellenére megszólaltam, hogy egészen biztosan a bitument
törik fel a téren. Forgalmas hely, csak éjszaka tudják elvégezni. Aludjunk tovább.
– Pataki kanonok úr, egy váci atya tartotta a lelkigyakorlatot, egész hétre vele
voltunk összezárva. Rajta kívül a vicerektor volt még a házban, aki a konyhával
foglalkozott, a többi elöljáró, a tanárok mind szabadságon voltak. A kanonok úr
aztán mégis bejelentette, hogy mozgolódás van a városban, a tömegek Nagy Imre
miniszterelnökségét követelik, már létre is jött az új kormány, úgyhogy csak végezzük tovább nyugodtan a lelkigyakorlatot. Persze nyugodtság nem volt, továbbra is
hallottuk a lövéseket, láttuk, hogy repülőgépről röpcédulákat dobtak le, vegyesen
fogadtuk a híreket. Nem értettük, miért mondják így, győztetek, menjetek haza.
Miért kell hazaküldeni a népet, ha győzött?
– Igazán a lelkigyakorlat után ébredtünk rá, miről is van szó. A rektorunk, Halász György, aki józsefvárosi plébános is volt, nagyon be volt ijedve, és néha napokra eltűnt. Mindenféle mendemondák keltek szárnyra, hogy meg is verték. Egy
időben velünk hallgatta a rádiót és feltűnt, hogy Mindszenty beszédével kapcsolatban milyen forradalmi nézetei vannak. Csak néztünk rá, jól tudtuk, ki tette őt
oda rektornak, hogy ez neki nem a saját meggyőződése, inkább csak politizál, most
így kell igazodni. Mikuláskor egy leleplező jelenetre is sor került. Kereszti Imre,
egy roppant tehetséges kispap – fehérvérűségben halt meg, nyugodjék –, kitűnő
utánzóképességgel rendelkezett, tudta és merte is például Szörényi professzort utánozni. Azt találták ki, hogy a rektort utánozva vonul végig az ebédlőn. A kiejtését,
modorát, mindent jól utánzott, és egyszer csak jöttek a „forradalmárok”, letépték
róla a reverendát, és egy orosz katona bújt ki alóla, vörös karszalaggal. Nagy tapsot
kapott, hogy így leleplezte a rektor urat, de Artner professzor megjegyezte, hogy
ez azért egy kicsit erős volt. Talán ávós rokona volt, és úgy tudtuk, hogy zsidó
származású.
– Ez volt a mi forradalmunk a házon belül. Nem felejtem el Kecskés professzor
urat, amikor a vizsgákon kiakadt a tudatlanságunkon: „Kérem, maguk a butaságukkal tüntetnek!” Szörényi professzor urat márciusban „begyűjtötték”. Akkor volt
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jelszó a MÚK, márciusban újra kezdjük! Nem mintha forradalmár lett volna, de
talán azt hitték róla. Amikor pár hét múlva kiengedték, azt üzente, hogy minden
tetszésnyilvánítástól tartózkodjunk. – Kétségtelen – mondta –, engem a nyilasok
kommunistának néztek, a kommunisták nyilasnak, most meg forradalmárnak.
– A problémák csak ezután kezdődtek. Én igazából nem voltam beavatva a dolgokba, de tudtam, Kuklay Tóni atya szerkesztett egy röpiratot a forradalommal és az
egyházzal kapcsolatban. Ettől elzártak, nem találtak elég erősnek, azt sem tudtam,
mi készül a jegyzetosztályon. Ott dolgozott Pálinkás Imre, ő szobatársam volt, és
amikor később jöttek a nyomozók, őt levitték oda. Órák múlva jött csak vissza és
ijedten kérdezte, hogy nem találták meg? Azt sem tudtam, miről beszél. A szekrény
aljában dugdosott egy-két forradalmi iratot, attól félt, hogy megtalálják. Adriányi
Gábor könyvtáros volt, a könyvtár sok-sok rejtekében dugott el emlékeket, azóta
már biztosan előkeresték, hogy megmaradjanak az utókor számára.
– Az ’56-os harcok után a Vöröskeresztet segítve mentünk felmérni a károkat,
jártuk a szegényebb negyedeket, hol mire van szükség. A forradalommal szimpatizáló kispapság és a lakosság is érdemként hozta fel, hogy kinek melyik gyereke esett
el, lett vértanúja, hőse a forradalomnak. Ők voltak az eszményképek, akik életüket
áldozták a hazáért és a szabadságért, de a megtorlás egyre kegyetlenebb lett.
– Még a forradalom előtt egyszer Rákosit is megnéztem magamnak a Kerepesi temetőben. Egy tábornokot temettek, ott volt ő is. Úgy terelték a népet, hogy azon az
oldalon a menetben senki nem lehetett. Láttam, hogy vigyáznak rá, de annyit mégis
érzékeltem, milyen jelentéktelen külsejű ember, mégis rettegett vezér.
– Nagyon lelkesek voltunk, reméltük, hogy talán változik népünk sorsa, mindenképpen azt éreztük, ránk nagy szükség lesz, úgyhogy a legfontosabb feladatunk,
hogy tanuljunk, minél előbb papok legyünk és munkába álljunk. Tabódy István
osztálytársam szerepe akkor is, később is előtérben állt. Nagyon aranyos ember volt,
csak egy epizódot említek vele kapcsolatban. Egyszer, miután a szeminárium kispapsága nem vett részt a békegyűlésen, az Állami Egyházügyi Hivatal vezetője, Horváth
úr meghívott beszélgetésre néhányunkat. Kérdés volt, hogy álljon össze a csapat, és
egyáltalán elmenjünk-e? Erdei Ferenc professzor úr volt a dékán, a gyakorlati élethez
nem nagyon volt érzéke, de megpróbálta összeterelni a hallgatóságot azzal, hogy
minden osztály válasszon két-három megbízottat, akik elmennek a tárgyalásra. Az
elsősökkel kezdte, a szavazás után üres papírt adtak be. A másodéveseket talán már
nem is merte szólítani, látta, nem megy senki. Tabódy Pista felállt, és azt mondta,
dékán úr, negyedóra múlva átnyújtom a névsort. Megdöbbentő volt, hogy egy kispap többre képes, mint a dékán. Beleegyezett a megoldásba.
– Pista elment minden osztályba, mondta, ide el kell menni, válasszuk ki azokat,
akikben megbízunk. Börtönviselt, volt szerzetes emberekből összeállt a névsor. El is
mentek, tanulságos megbeszélés volt. Valamilyen ﬁlmet kellett végignézniük, ami
azon a bizonyos békegyűlésen is szerepelt, végül színlelt barátsággal távoztak. A
hivatalban látták, hogy Tabódy kulcsember, az utolsó évben őt tették főduktorrá,
nyilván azzal a szándékkal, hátha így sikerül kirobbantani valami nagyobb botrányt,
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hogy emiatt minél nagyobbat lehessen ütni az egyházon. Ez így, ördögileg elő volt
készítve, és valóban ki is tört a botrány, ha nem is úgy, ahogy bárki számíthatott rá.
– Akkor is egy rendezvényről volt szó, amin részt kell vennie a kispapságnak. Ehhez tartozik, hogy Beresztóczy Miklós lett volna az előadó, aki fel volt függesztve
papi működése alól. Valamilyen másik gyűlésről számolt volna be, de a kispapság
között elterjedt, hogy hozzá nekünk semmi közünk, mi oda nem megyünk el.
Ebből lett a botrány, hogy a kispapság – nem teljes létszámban ugyan – távolmaradt a békegyűléstől. Ráadásul az énekkarnak szerepelnie kellett volna. A próbára
Takács Nándi atya – most székesfehérvári megyéspüspök – tanította be az éneket.
Kérdeztük, hol kell ezt énekelni, mert nem szentének volt, a béke nyájas angyaláról
szólt. Nem tudta elhallgatni, hogy hol kell vele fellépni. Három kispap otthagyta
az énekpróbát. Mi ottmaradtunk, de megmondtuk, hogy ezen a gyűlésen ne számítson ránk. Nándi atya megmondta a rektornak, hogy a kispapok nem fognak
énekelni. Mindenesetre azt a három kispapot, aki otthagyta a próbát, kizárták a
szemináriumból. Ennek az volt a folytatása, hogy akkor mi is elmegyünk mindnyájan. Erre aztán visszavonták a kizárást. Már akkor kegyetlen hangulat volt a
szemináriumban. Emlékszem, egyszer elkéstem, és csak azt láttam, hogy a kurzus
állt a tanteremben. Az egyik oldalon a többség, a másik oldalon senki. Kiderült,
arról szavaztak, hogy elmegyünk-e a szemináriumból, ha ezt a hármat kizárják (egy
osztálytársunk is volt köztük), vagy maradunk? Láttam, hogy egyöntetűen szavaztak, és nekem kellett dönteni, hogy mit csináljak. Gyerekkoromtól kezdve az volt
a célom, hogy pap legyek, és most, negyedik év végén csak úgy menjek el? Nagyon
nehéz volt kinyögni, hogy én is elmegyek. Nem arról volt szó, hogy feladom a
papságomat, hanem arról, hogy ezt a hármat nem szabad kirúgni. Nehéz volt, mert
én nem vagyok forradalmi alkat, mégis ráéreztem, hogy ki kell állni ezek mellett.
Megkönnyebbültem, hogy a többi is így döntött.
– A következő év januárjában kitört a gyalázat. A gyűlést levezető elnök felszólította a szeminárium énekkarát, hogy adja elő az éneket. Látták, hogy nincs ott senki,
mégis így konferálták be, hogy még nagyobb legyen a botrány. Mondták, hogy Takács Nándor és Fábián János atya felállt és elkezdtek énekelni: Jöjj, Szentlélek Úristen. Ez nyilvánvaló gyalázat volt, nem a Szentlélek Istenre, hanem az egész témára.
– Volt olyan, már felszentelt pap, aki elment a gyűlésre, megmutatta magát, de
aztán hazaszökött, járta a folyosót a nyitott breviáriumával, hogy lássák a többiek,
ő sincs ott. Mindenki úgy oldja meg az ügyét, ahogy tudja… Feltűnt, hogy Liptai
atya – ő is prefektus volt – otthon maradt. Hamarabb kirúgták, mint minket. Artner
professzor az események után azt mondta, nem ért meg bennünket. Ő mindent
olyan kedélyesen tud megoldani. Eltréfálkodik a rendőrrel, az ávóssal is, miért kell
törésre vinni a dolgot? Végül őt is hamarabb eltüntették, mint minket. Jutalomból
kapta azt, amit mi büntetésből.
– Akár ezzel az üggyel, akár a megpróbáltatásokkal kapcsolatban érdekes három
embernek a szerepéről beszélni, ami nekem keserű ízt hagyott a lelkemben. Kettő
már meghalt. Az egyik dogmatanár volt, Takács professzor úr, őt már a harmadik
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év előtt kitették. Írta a kispapoknak, hogy segítsen meg benneteket a jó Isten, de ne
úgy, mint engem. Attól a nagy embertől nekem annyira fájt ez a mondat, mert a jó
Isten akkor is segít, ha ilyet megenged. A másik a spiri atya ügye volt, akit szintén
előttünk nyírtak ki, mert nem volt hajlandó a lelki ügyeinkbe keverni a mételyt. Ő
Koncz atyánál húzta meg magát, és azt mondta, az én feladatom már csak eltűnni
a névtelenségben… Ez is nagyon rosszul esett, ha az embert valami baj éri, már
mindenről le kell mondani? Lehet, hogy nem lesz belőle többé professzor, nem lesz
„név”, de ha így alakult a sorsa, ezzel kell megbékélni. A harmadik atya aranyos,
kedves, jó lélek. Az események után jóval később mondta nekem – a békepapságról
volt szó –, hogy felül kell vizsgálni az elképzelésünket, mert az idő mégiscsak őket
igazolta. Talán ez esett a három közöl a legrosszabbul, mert én egy pillanatig sem
éreztem, hogy nem jól csináltuk, felül kellene vizsgálni a nézeteinket, és a mostani
idő biztosan nem őket igazolta. Persze ehhez hosszabb időnek kellett eltelnie. Ha az
ember vállal egy utat, szép, ha ki tud tartani mellette.
– Ezután következett a szétszóratásunk. Ez ötödévben történt, már diakónusok
voltunk, Szent József napján zárult be a kapu, ’59-ben. Akkorra már bezárták azokat
a kispapokat, akiket a forradalommal való szimpatizálással vádoltak (ezen az alapon
mindenkit be lehetett volna zárni). Akiket ’56 után zártak be, pár hónap után kiengedték.
– Szent József napján záródott le a Központi Szeminárium ügye. Brezanóczy
helynök úr tett még egy utolsó próbálkozást, elment az egyházügyi hivatalba, hogy
mentsen valamit. Alá kellett volna írnunk, hogy részt veszünk azokon a rendezvényeken, amelyekre az elöljáróink elküldenek, de a pontos szövegre nem emlékszem.
Először talán 14 embert zártak ki és akkor már azért sem írtuk alá, hogy ne ítéljük el
a kizárt kispapokat. Semmi különöset nem csináltak, csak megfélemlítésből és azért
küldték el őket, hogy megtizedeljék a társaságot. Ezt nyilván nem a püspökeink
határozták el, hanem követelték tőlük. Mi egyenként mondtuk Brezanóczy úrnak,
hogy a kitett paptestvéreink és a békemozgalom miatt nem írjuk alá. Ezt először
Medveczky Lajos mondta, aztán másodiknak én, és az utánam következők, tízegynéhányan. Brezanóczy úr erre azt mondta, hogy a békemozgalom nem az, aminek
mi gondoljuk, de az se, aminek mások szánják. Azért tett még egy kísérletet a hivatalban, és amikor visszajött, mondta, hogy nem lehetett változtatni a dolgokon.
– Mindnyájunkat kizártak az Akadémiáról, még a személyi igazolványunkba is
beírta a formulát az irodavezető. Pontosan nem emlékszem a létszámra, száz körül
voltunk, és mindössze tizennégyen maradtak bent, mert ők aláírták azt a bizonyos
papírt. Nem tartjuk számon, hogy kik azok, barátsággal váltunk el, még az utolsó
sétára is elmentünk velük. Nem nehezteltünk rájuk. Az intézmény megmaradt, de
kongott az ürességtől.
– Márciusban küldtek el és júniusban lett volna a szentelésünk… Már a vendégeket is összeírtuk, hogy kiket hívunk majd meg…
– Arra nem gondoltunk, hogy vége mindennek, de tudtuk, most keservesebb lesz
a helyzetünk. Tabódy Pista nagyon aranyos volt, azt mondta, a keresztet nem az
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elmélkedésből fogjátok megismerni, meg a jámbor imádságokból, hanem a kemény
valóságból. De ez nem jelentette azt, hogy bánjuk meg, vagy hátráljunk meg. XII.
Piusz pápa kiadott egy körlevelet, hogy a kommunizmus belső magja rossz, semmilyen módon nem szabad együttműködni vele! Ez volt a hivatkozási pontunk a
magunk számára.
– A püspökeink persze kínlódtak, meg az elöljáróink is. A betegszobában voltunk,
amikor Schwartz-Eggenhofer Artúr apostoli kormányzó végigjárta az esztergomi
kispapokat, neki is mondták: nem írom alá, nem írom alá. Ment ki a kormányzó
úr és azt mondta, gyerekek, nem tudom, sírjak-e, vagy örüljek? Tanácstalan volt ő
is, de legalább nem azt mondta, hogy szamarak vagytok. Nem szólt érte egy rossz
szót sem. Ők is ugyanazokat szenvedték meg, mint mi. Egyszer Gál professzor úrral
beszéltünk ezekről a dolgokról, sokkal később, és akkor mondtam, hogy ez nem embernek ember ellen való küzdelme volt. Így jöttek össze a körülmények, mindenkinek meg kellett vívni magában a harcot, a lelki döntést. Mi azt sem bántottuk, nem
lett ellenségünk, aki másképp döntött. Ezt az időt mindenki végigkínlódta. Valaki a
püspökökről mondta, hogy ők fent szenvednek, mi meg lent…
– Valahol el kellett helyezkednünk, én hazajöttem a szüleimhez, Tállyára. Még
Szerencsre is benéztem, az akkori papokhoz. Itt találkoztam Szalay József tisztelendő úrral, aki Tállyán volt káplán, kértem, szóljon a szüleimnek előre, ne érje őket
nagy meglepetés, hogy hazajöttem. Be is szólt, de hát eléggé vegyes volt a fogadtatás. Emlékszem a szókimondó Teréz nényére, aki végighallgatta nagyjából, amit
az egyszerű embereknek ezekről a roppant problémákról el lehetett mondani és azt
kérdezte: „Csak azt nem értem, Lacikám, ha azok a vén marhák el tudtak menni
arra a gyűlésre, ti miért nem tudtatok elmenni…? – Azért, nénye, mert mi nem
akartunk vén marhák lenni.” Akkor már nem voltam otthon, amikor édesapámat
is kegyetlen megjegyzés érte: „Na, sokra mentél a ﬁaddal, a tanulásával, ugyanott
van, ahol az enyém…”
– Egy darabig otthon voltam, de a kapcsolatot végig tartottuk a többiekkel. Megnyugtató volt, hogy a társaság kapott a Szentatyától egy Pannónia motort, hogy
járhassunk egymáshoz, tartsuk a kapcsolatot. Tabódy Pista tájékoztatta a Szentatyát
ezekről a dolgokról, azért kapta meg a kémkedés vádját. Mi, diakónusok, igyekeztünk az egyház kebelén belül elhelyezkedni.
– Itthonról biciklivel kezdtem átjárni Abaújszántóra kántorkodni, pedig semmit
sem tudtam a zenéről, de ott épp ilyen probléma volt. Lett is volna belőle valami,
ha nem ígérkezik egy másik lehetőség. Szegedi Laci Pannonhalmán helyezkedett el
a szociális otthonban, és hozzám került a hívó levele, hogy van ott munkahely, a
bencés kolostorhoz tartoznak olyan atyák, akik a saját celláikban laknak, de már a
szociális otthon lakói, a cellákba nő nem léphet be, ezért kellene férﬁsegédmunkás,
aki tisztántartja őket, takarít, viszi a betegekhez az élelmet. Kaptam az alkalmon,
tudtuk, hogy az egy szellemi-lelki központ, ott tanulhatunk is. A szociális otthonban
többféle szerzetesrend tagjai laktak, sok jezsuita, de mások is, ezért vállalkoztam rá,
hogy elmegyek. Laci nem írta meg, hogy vigyem magammal a levelét, ezért a győri
Egyházak és történelem
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állomáson leszedtek a vonatról, bevittek egy szobába, kizsebeltek, de csak kavicsokat meg rózsafüzért találtak benne. Káromkodtak és kérdezték, miért zártak ki az
Akadémiáról, hiszen benne volt a személyiben. Jóformán ennyi kellemetlenség ért
az egész üggyel kapcsolatban a hatóságoktól. Végül elengedtek Pannonhalmára, elhitték, hogy eszembe sincs disszidálni.
– Pannonhalmán aztán segédmunkás lettem, házimunkás, kilenc bencés atyának jártam a szobáit. Kedélyesen fogtuk fel a dolgot, és voltak aranyos részletei ennek a szolgálatnak. Valamikor nyári időben vonaton utaztam, benéztem az állomásokra, láttam
szenet pakoló, izzadt munkásokat és megborzadtam, hogy ez lehet a legmélye annak,
amit ember elfoglaltságként végez. Úgy alakult a helyzet, hogy a szociális otthonnak is
megérkezett a téli tüzelője, kinek kellett bepakolni – a házimunkásoknak. Nem nagyon
ment nekem, mert izomzatilag mindig gyenge voltam, ahogy Arany János mondta:
ily ügyetlen a testi dolgokra, adtam magamat a bölcs tudományokra. De hát nem
mondhattam, hogy nem megyek, csináltam, ahogy tudtam. Pelbárt atya aztán a teljesítményeknek megfelelően osztotta el a bért is… Mindenesetre a pannonhalmi egy
esztendő gyönyörű év volt. Reggeltől estig segédmunkás voltam, de volt szabadidőm
is, a délutánommal többnyire magam rendelkeztem. Tanultam és szívtam magamba
Pannonhalma szent légkörét. Diakónusok voltunk és a bencés atyák beszerveztek bennünket a főapáti és a konventmisék asszisztenciájába. Együtthagytak a kispapokkal,
igazán testvérként bántak velünk, karácsonykor és máskor is. Máig kedves a kapcsolat.
– A pappászentelődésünk megint külön történet. Tabódy Pista természetesen
nem hagyta magára a szétkergetett kispapokat. Mindenki tanult, hiszen voltak bőven teológiai tanárok is civil állásban, mindenki haladhatott előre. Az lett az ő nagy
vétke, hogy a szenteléseinket egy-két éven belül sorozatban elintézte. Ilyenformán
lettem pappá én is. Civiljogi szempontból illegálisan. A fehérvári püspök, Shvoy
Lajos, az esztergomi, a váci ordinárius elintézte a saját kispapjai szentelését, a győri
püspök is készült Szabó Kornél szentelésére, aki mondta, hogy van még osztálytársa
Pannonhalmán, szintén diakónus, de a püspök úr azt mondta, csak akkor szentel
fel, ha hozok az ordináriusomtól engedélyt. Akkor egy éjszaka elutaztam Egerbe,
reggel nagy álmosan fogadott Brezanóczy úr, mondtam neki, miről van szó, kérek
Litterae dimissoriaet, hogy a győri püspök pappá szentelhessen. Azt válaszolta, ha
ő püspök lenne, ő is megtenné, de mivel többen is vagyunk az egyházmegyéből,
Bohán Béla, Medveczky Lajos, Pálinkás Imre, megkérdezi Pesten a barátját – elszólta magát, mert Miklós Imre volt a barátja –, hogy lehet ezt megoldani. Szomorúan
mentem vissza, és szóltam Szabó Kornélnak, vigyázzon, mert ha Brezanóczy úr
megkérdezi, az ő szentelése is veszélybe kerül. Volt is már ilyen, szentelés előtt a lelkigyakorlatról emelték ki Pálinkás Imrét. Szegény Kornél nagy izgalommal ment el,
de nem volt probléma, őt pappá szentelte a győri püspök, Papp Kálmán. A mienk
meg elmaradt.
– Végül Tabódy Pista szervezte meg, és nyilván a Szentatya felé is közvetítette
a dolgot, ez volt a veszte, ezért mondták ki rá a hűtlenséget, kémkedést. 12 évet
kapott érte, majdnem le is töltötte végig. Hrotkó Géza kérdezte meg tőlünk Pan-
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nonhalmán, vállaljuk-e a szentelést, és az esetleges következményeit, hiszen ő is ült
ezért egy ideig. Mondtuk, hogy vállaljuk. Nem sokkal később kaptunk egy levelet:
gyertek el a Filmmúzeumba, gyönyörű előadás lesz. X. és Y. már megnézték, nagyon örültek neki…
– Tudtuk, miről van szó, és valóban mentünk Pestre, a Filmmúzeum elé találkozóra. Ott autóbuszra szálltunk, egy ismerős elkalauzolt egy pesti külvárosba, ahol sohasem jártunk. Egy villaszerű lakásba vittek, ahol délutánig vártunk türelmesen, hogy
majd csak lesz valami. Közben kiderült, hogy amikor Endrey püspök úr vállalkozott
a szentelésünkre, és ezt megbeszélte Tabódy Pistával, öt perccel később kapott egy telefont, ha felmegy Budapestre, azonnal jelentkezzen egy telefonszámon… Úgyhogy
ő már nem merte vállalni, de megkérte Zadravecz püspök urat, hogy az ő nevében,
megbízásával, vállalja a szentelésünket.
– Később tudtuk meg, hogy a Filmmúzeum előtti találkozónkról és az autóbuszos
utazásunkról is készítettek fényképet a hatóságoknak. Délután fél 5 tájban érkezett
meg a püspök úr. Piros reverendába öltözött és Tabódy Pista volt a „rektorhelyettes”,
aki postulat Mater Ecclesia latin szöveggel bevezette a szentelésünket. Olvasták a
nevünket és az egyházmegyénk titulusára szenteltek, úgy, ahogy szabályos körülmények között is lenni szokott. Azt hiszem, nyolcan voltunk az osztályból, akiket akkor
pappá szentelt a püspök úr. Kedves emléket kaptunk tőle, egy kis szentképet, amely
Szent X. Piusz pápát ábrázolta, a hátulján volt egy kis ereklye a szent pápa ruhájából,
rá volt írva: „Tu es sacerdos in aeternum. Ex indumentis, Pii Papae X. (ereklye X.
Piusz pápa ruháiból) in ﬁdem (hiteléül)… Stephanus… Zadravecz István püspök.”
Aláírás és pecsét. Az in ﬁdem utáni pontok nyilván azt jelentették, hogy nem az
ereklye hitelesítéséül készült, hanem a szentelésünk emlékére.
– Később ezt az ereklyét keresték, követelték is az ávósok többektől, szerencsére
nálam nem került sor ilyen kihallgatásra. Beidézgettek bennünket, de aztán nem
volt problémám miatta.
– Másnap hazaérkeztem. Április 2-án, első szombaton volt a szentelésem, ezért
külön is nevezetes, 3-án Vácon, a székesegyházban civilként áldoztam, 4-én volt a
„nagy ünnep”,… akkor hazautaztam Tállyára. Elmentem a parókiára, hogy papként
találkozzam Füzesséry kamarás úrral. Először a szakácsnőt, a testvérét, Szalay káplán
urat, talán a kántor is ott volt, a Szentírásra tett kézzel eskettem meg, hogy erről
senkinek nem szólnak: pap vagyok.(…) A kamarás úrnak megmondtam, hogy este
szeretném elmondani az első misémet. Nagyon csendben leszünk, még villany sem
éghet, csak gyertya, feszület, mise a Mária-oltárnál. Ő lesz a kézvezetőm, szónoklat
nincs, hiszen nem lesz ott senki, csak a szülők, nagymamák, meg egy-két rokon, aki
vigyáz a szájára. Így is történt. A manuduktor és Szalay atya is leültek, nem kellett
segítség, még meg is gyanúsítottak, nem régebben szenteltek-e, mert olyan simán
ment a szentmise. De hát ministránskoromban eleget miséztem a hokedlin, persze
hogy nem volt semmi probléma.
– Még egy darabig Pannonhalmán voltam utána, de gondolkoztam, hová menjek,
ahol papkodni is lehet? Két osztálytársam, sorstársam is kántor volt egy kis faluban,
Egyházak és történelem
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a Pécsi Egyházmegyében. Az egyik helyett mentem a Tolna megyei Györére, ahol a
plébános úr, Sudár Imre – nemrég halt meg – kihirdette, hogy eddig kispap kántorunk volt, mostantól lesz egy pap-kántorunk. Hat esztendőt sikerült ott eltölteni
úgy, hogy látatlanba mentem oda (azt hiszem, ilyenre többet soha nem vállalkozom), és nem bántam meg.
– Később kiderült a szentelésem és Brezanóczy atyánk nagy műfelháborodást rendezett miatta, sőt, talán körlevélbe is tették, hogy nem szabad engedni azokat misézni, akiknek nincs papi igazolványuk, de név nélkül, úgyhogy nem bántott igazán.
Brezanóczy úr aztán Pestre hívott találkozóra, és én, nem úgy, hogy bántsam, de
azért a csodálkozásomnak is hangot adjak, azt mondtam: nézd csak, egy valóságos
püspök! Akkor mondta, hogy megengedték, hogy befejezhessem a teológiát és felszenteljenek, mert azt hiszik, hogy még egyszer fel lehet szentelni. Akkor már mondta is, hogy Szerencsre akar helyezni. Itt akkor káplán-problémák voltak, és azért
lepődtem meg, mert ha Szalay Jóskát Tállyáról áthelyezték volna, az felfelé jutásnak
számít, de hogy én egyből városon kezdjek, nem gondoltam volna. Tájékozatlan
voltam, hogy mi is a helyzet.
– Még volt azért előtte Egerben is dolgom. Szent József ünnepén küldtek el a
Központi Szemináriumból és Szent József ünnepén hívtak be Egerbe. Brezanóczy
püspök úr színe előtt vizsgáztam le a még hiányzó tantárgyakból. Pannonhalmán
ugyan már vizsgáztam, de papírt nem kaptam róla, nem mertek adni, ezért kellett
még egyszer befejezni a teológiát. A tanár úr jobban izgult a vizsgán, mint én,
mert a főpásztor előtt kellett vizsgáztatnia. Én meg elővettem az ékes latinságomat,
abban az időben már hallatlan volt ilyen vizsgát tenni. A morálisvizsgán nagyon
zavarba jöttem, mert Brezanóczy úr a lelkiismeret-témát adta. Nem értettem, hiszen éppen emiatt kerültünk nehéz helyzetbe. Alig tudta kiszedni belőlem, hogy
igenis a lelkiismeret az első szabály a cselekedetek rendjében az ember számára,
mert hiába parancsolnak rá, ha nem tudja belátni, hogy valami helyes, azt nem
szabad megtennie.
Gróf Lajos

 ﱻ58 ﱾ

Miskolci Keresztény Szemle



2017/2. (50. szám)

Kojsza Péter

Kőbe vésett hitvallás
Leleplezték Oláh Miklós 1956-os mártír szobrát Miskolcon, a Kossuth utcai
református templom előtt. A huszonegy évesen kivégzett ﬁatal férﬁ hazájáért
és a szabadságért halt meg: koholt vádak alapján letartóztatták és halálra ítélték. A szobrot ünnepi istentisztelettel egybekötött megemlékezésen avatták
fel április 12-én.
A Belvárosi Református Gyülekezet 1957-ben
kivégzett hitvalló tagjára,
Oláh Miklósra emlékezett
az egyházközség presbitériuma, a Lévay József Közművelődési Egyesület és
a Nyilas Misi Alapítvány
Kuratóriuma, halálának
60. évfordulóján. Felavatták a mártír mellszobrát,
melyet Rudolf Mihály Ybl
Miklós-díjas építész tervezett és Balogh Zsóﬁa készített. Talapzatán kedvenc
igéje, és egyben hitvallása
olvasható: „Nincsen senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja az
ő barátaiért.”
A bronzszobrot Bogárdi Szabó István református püspök, a Zsinat lelkészi elnöke
(képünkön) és Szabó Sándor, a Belvárosi Református Egyházközség lelkipásztora leplezte le a mártír húga, Takács Tiborné, született Oláh Judit jelenlétében.
„Oláh Miklós a belvárosi gyülekezetben vallotta meg először református keresztyén
hitét, amit mártíromságával pecsételt meg. Életét adta nemcsak barátaiért, de a hazáért is” – emelte ki Szabó Sándor református lelkipásztor. Az ünnepi istentiszteleten
bejelentette, hogy Oláh Miklósnak az avasi református temetőben lévő sírját védetté
nyilvánították. Továbbá a jelenlévők ﬁgyelmébe ajánlotta a Lévay József Közművelődési Egyesület kiadásában megjelent „Felvirrad még Magyarországra! – Oláh Miklós
élt 21 évet” című kiadványt.
Mint azt Horváth Miklóstól, a Terror Háza Múzeum vezető történészétől megtudtuk, Oláh Miklós nem vett részt a miskolci tüntetéseken, de kötelességének érezte,
hogy nemzetőrnek jelentkezve segítsen fenntartani a rendet és megakadályozni a jogEgyházak és történelem
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sértéseket. „Segíteni kívánt
abban, hogy a változások
nyugodt körülmények között, önbíráskodás nélkül
történjenek meg, ezért vállalt szolgálatot”.
Társaival együtt megakadályozta, hogy megverjenek egy személyt, akit a
tömeg ávósnak hitt, ezért
az emberek dühének céltáblájává vált. Később az
egyik tűzharcban egy tiszt
életét vesztette, amit a hatalom koholt vádak alapján rajta torolt meg. Letartóztatták,
halálra ítélték és április 12-én kivégezték. Horváth Miklós elmondta azt is, hogy a
megyében az október 26-i sortűzzel összefüggésben tizennégy halálos ítélet született,
és ebből hetet végre is hajtottak.
Bogárdi Szabó István emlékeztetett: „Oláh Miklós a szabadságért, a magyarok jó
sorsáért, az igazságért áldozta oda életét”. Igehirdetésében a Márk 15:1–5 alapján két
titokról beszélt: „az egyik, hogy milyen mélysége van az Isten halálból szabadító szeretetének. Ez nem egy egyszeri tény, ami kétezer évvel ezelőtt megtörtént, hanem
egész életünket áthatja. Isten szabadítása ugyanis életváltoztató akarat is! A másik,
hogy megértsük: milyen páratlan és egyedi Krisztus keresztje, s hogy mit jelent saját
keresztünk felvétele, hordozása, a tanítványi létnek a megélése.”
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Gyulai Éva

Polgárosodás Miskolcon
a 18. század második felében
A polgárosodás kifejezés korunk társadalom- és
történettudományának egyik legtöbbet használt,
ugyanakkor legrejtélyesebb fogalma, ráadásul az
utóbbi időben a tudományos nómenklatúra már
legalább ilyen gyakorisággal használja a modernizáció kifejezést is. Valóban, az embourgeoisement és
a modernizáció mást jelent koronként, országonként, társadalmi berendezésekként, másként polgárosodik egy amerikai munkás a két világháború
között, és megint másként egy kelet-közép-európai individuum vagy közösség a 18. században,
egészen eltérő a különböző társadalmi rétegek
polgárosodása Magyarországon a polgári korszakban, azaz a 19. század második felétől; sőt eltérő
módon zajlik a polgárosodás Miskolcon is a 18.
század második felében.
Ha a polgárosodás lényege, igen-igen leegy- Gyulai Éva
szerűsítve, hogy egyre több polgár lesz egy társadalmi–politikai–igazgatási entitásban, akkor akár azt is gondolhatjuk: Miskolc már
a középkorban polgárosodott, hiszen a település lakosai magukat, dacára, hogy egy
királyi birtoklású mezőváros jobbágyi jogállású lakosai voltak, concivisnek, polgártársnak tartották, sőt a maguk választotta képviselőtestület, a tanács is a polgárok nevében
adta ki okleveleit. Azaz, nemcsak, hogy polgároknak tekintették magukat, de polgári
közösségként bizonyos joghatósággal is rendelkeztek. Pecsétjükre büszkén vésették rá
a 15. században egyik szentkirályunkat, aki ugyan Zsigmond magyar királyt majd német-római császárt juttatja eszünkbe, valószínűbb azonban, hogy a 13. században alapított plébániatemplom patrocíniumának megfelelően, Szent István királyt ábrázolták
rajta, akinek nemcsak oltára, hanem, a korabeli „egyházi protokollnak” megfelelően,
ereklyéje is volt az Avas oldalában, a város fölé emelt plébániatemplomban.
Ha a város újkori polgárosodását tekintjük, a kulcsszó, vagy legalábbis is a kulcsfogalmak egyike, véleményem szerint, a kumuláció, mégpedig a szabadságok kumulációja. Rendi keretek között ugyanis, a korabeli szóhasználatot követve, minden kiváltság szabadságnak számított, a két fogalmat szinonimaként is használták. Éppen
azért, mert nem volt általános, mindenkire kiterjedő szabadság (ahogyan majd a reformkor, majd az 1848-as törvények megfogalmazták: törvény előtti egyenlőség, ezzel
Egyházak és történelem

 ﱻ61 ﱾ

együtt közteherviselés) – ezt ugyanis majd csak a valódi polgári társadalmi és jogi
közeg fogja megvalósítani –, mindenki próbált magának „szakítani” vagy szerezni a
szabadságokból, azaz mentességekből, kiváltságokból, kivételezettségekből, jogokból
és jogosultságokból; és ez kinek jobban, kinek kevésbé sikerült. A rendiség 18. századi keretei között megvalósult, megszerzett kiváltságok alapján, értelemszerűen, csak
quasi polgárosodásról beszélhetünk.
A különféle szabadságokat ekkor általában személyesen, a magánjog keretében szerezték meg a miskolciak, akárcsak bárki más a Magyar Királyságban, a nemesítéssel
azonban már a közjog szintjére emelkedhetett kiváltságuk, igaz, ehhez is kellett a
földesúri joghatóság beleegyezése, sokszor ajánlása. A rendiség jogi–társadalmi–politikai berendezkedésében a miskolciak úgy polgárosodtak, azaz „szakítottak” a szabadságból, hogy kikerültek a polgári közösségből, és a rendi társadalom magasabb
kasztjába emelkedtek.
De a miskolciaknak a középkortól testületi jogaik is voltak, így végezhette ki a város alkalmazottja, a hóhér a város joghatóságát képviselő törvényszék ítélete alapján
Miskolc főterén saját főbíráját 1698-ban.
A szabadságok terjedése, ezzel együtt bizonyos fejlődés, gyarapodás, az életminőség
javulása nem rögtön következett be Mária Terézia és II. József idején, a kumuláció
már a 18. század első felében, sőt magában a törökkor utolsó században, a 17. században megkezdődött. A törökkor végén megnőtt Miskolc központi szerepe Szendrővel
szemben a borsodi régióban, nem kis mértékben a vármegyei nemesek beköltözésével.
A szabadságok kumulációjában a török – paradox módon – még „segített” is, hiszen
a zálogbirtoklás miatt nem az uralkodót mint birtokost képviselő kamara, hanem
több főúri, később már nem is csak főúri család osztozott a diósgyőri uradalmon, így
Miskolc mezővároson és jobbágypolgárain is, akik előszeretettel „libertálták”, azaz
szabadították fel, egy bizonyos összeg fejében, a jobbágytelkeket. Ugyanezt az eljárást
inscriptionak, azaz zálogszerződésen alapuló felmentésnek is nevezték. A libertált vagy
inskribált telekkel együtt a telkes jobbágy jogállása is megváltozott, libertinus, vagyis
jobbágyi kötelékeitől mentes személy lett, jogállása sok tekintetben a polgárhoz közelítette. A telkek szabadsága nem örökre szólt, de a mentességet az új „birtokosok”
véglegesnek gondolták. Így a 17. század végére alig 2 tucat valódi jobbágy élt a mezővárosban, a többiek nemesek, libertált jobbágyok, bérlők, illetve zsellérek voltak.
A miskolciak nemcsak egyénileg, illetve az önigazgatással kapcsolatban „halmoztak
fel” a szabadságokból, hanem magát az általános szabadságot is megszerezték, mégpedig az 1848. évi áprilisi törvények előtt másfél századdal. Egyszerűen megvásárolták,
úgy is mondhatnánk, kivásárolták ugyanis magukat a jobbágyi sorból. A mai polgári
jog- és értékrendet követő világunkban teljesen elképzelhetetlen az a „civil kurázsi”
(nem véletlen, hogy a civil polgárit jelent!), amellyel 1702-ben a város lakosai, nemesek és jobbágypolgárok közösen, összeadták a megváltakozásukhoz szükséges hatalmas összeget, több mint 40 ezer Ft-ot, szabadságuk árát. A hatalmas összeget a város
több hitelezőtől vette fel, majd sajátos jelzálogként, amelynek quantum volt a neve,
minden miskolci lakos ingatlanára úgymond bejegyezték, és így ﬁzették ingatlanon-

 ﱻ62 ﱾ

Miskolci Keresztény Szemle



2017/2. (50. szám)

ként vissza a kölcsönt. A tehetősekre, természetesen, házuk-földjük alapján, arányosan többet róttak ki, ami a vagyonos nemesi réteg társadalmi és politikai előretörését
eredményezte, ugyanakkor a nemesi jogállás és egyéb rendi kiváltság nem mentesített
a quantum alól, annak alapja egyedül a városi bel- és kültelek értéke volt.
Miskolc megváltakozása, a jobbágyi kötelékektől való önkéntes és súlyos anyagi
teherrel járó megváltakozása 1755-ig tartott. Sajnos, a történettudomány máig adós
ennek a fél évszázados megváltakozásnak a vizsgálatával, nem ismerjük részleteiben:
hogyan éltek a maguk vett szabadsággal a miskolciak, hogyan hasznosult az önrendelkezés, milyen társadalmi, gazdasági hatásai, mentalitásbeli jellemzői voltak. A mezővárosi írásbeliség, a jegyzőkönyvön és az oklevélkiadáson túl éppen ekkor indult meg
Miskolc adminisztrációjában, így meglehetősen kevés a forrás a fontos várostörténeti
probléma feltárására.
1755-ben a Grassalkovich-szerződéssel vége szakad Miskolc „aranyszabadságának”,
a bécsi udvar és Grassalkovich Antal kamaraelnök új gazdaságpolitikájában Miskolcnak uradalmi mezővárosként, igaz, „kiváltságos mezőváros (oppidum privilegiatum)”
státusban szántak ismét szerepet. A város visszakerült a diósgyőri uradalom vérkeringésébe, státusa majdnem a korábbi nívóra süllyedt vissza.
A kamarai igazgatással azonban megkezdődött egy másféle kumuláció a 18. század
közepén: kamarai intézmények, befektetések jelentek meg a városban, gazdasági, anyagi fejlődést vonva maguk után, mert polgárosodás nincs tőke, sőt tőke-kumuláció
nélkül. Ezt pedig a rendi és abszolutisztikus monarchia keretei között a miskolci polgárok, még a birtokos nemesek sem tudták saját erőből előteremteni, a manufaktúrák
működtetését is magában foglaló gazdaságfejlődéshez szükséges tőkével a diósgyőri
uradalom területén főként maga az uradalom, a kamara rendelkezett. Uradalmi intézmények, gazdasági vállalkozások jelentek meg az uradalomban és Miskolcon: malmok,
kőbányák, vasolvasztó hámorok, s ezzel együtt szakképzett hivatalnokok személyében
egy új polgári réteg is feltűnt nemcsak Diósgyőrben, mint uradalmi központban, hanem Miskolcon is, mint a koronabirtok legnépesebb és legvárosiasabb településén.
A kiváltságos mezőváros igazgatásában és politikájában is alapvető változások következtek be a 18. század közepétől, nem kis részben szintén korábbi politikai kumulációnak köszönhetően. Miskolc az 1720-as évek végétől vármegyei székhely lesz, elegáns
barokk székházzal. A 17. század végére Miskolc 4 országos vásárra kapott királyi engedélyt, mindezek sokat lendítettek központi funkcióin.
Már érintettük a városigazgatásban és a politikában bekövetkezett változásokat,
egyrészt a tehetős, jelentős ingatlanvagyonnal rendelkező nemesek, egyfajta „pressure
group” beleszólását, sőt részvételét a város gyűlésein és döntéshozatalában, anélkül,
hogy megválasztották volna őket; igaz az adómentességre vonatkozó kiváltságukról
mondtak le akkor, amikor „beszálltak” a kölcsönterhek ﬁzetésébe; s ez már közelít
a polgári ethosz szelleméhez. Ezt a politikai és gazdasági hatalmat koncentráló csoportot, Tóth Péter kutatásaiból tudjuk, a 18. század első felében „potior uraimék” (=
tehetős/előkelő nemesek) néven illették Miskolcon.
A református egyháznak és a város vezetésének a törökkorban végbement összefoEgyházak és történelem
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nódása is lazulni látszik a 18. század második felében, hiszen már több felekezet képezi
a lakosságot, a törésszerű változást azonban a nagypolitika hozza el Miskolcon is az
1780-as évektől: a választott bíró és tanács mellé a központi kormányzat polgármestert
és magisztrátust állít. Ez a második hatalom a szabad királyi városok Vormund – külső
tanács-rendszeréhez hasonlít, amely egyfajta ellensúlya volt a belső tanácsnak, azaz
a város elitjének, azzal a különbséggel, hogy Miskolcon a magisztrátust és polgármestert nem választják, és feladatuk a városvezetés ellenőrzése, elsősorban gazdasági
téren. Ezzel az önkormányzat polgári ideálja mindenképpen sérül, de a szakszerűség
sokat nyer, mivel új adminisztrációs szisztémát is elrendel a gazdasági kormányzat, a
modern hivatali ügyvitel szabályai szerint.
A társadalomban végbement kumulációhoz tartozik a miskolci népesség számának
rohamos növekedése, a 18. század végén 14–15 ezer főre gyarapszik a lélekszám, s ezzel
Miskolc igen népes városnak minősül a korabeli Magyar Királyságban. A társadalmi „gazdagodásához” számíthatjuk a törökkorban egyöntetűen református vallású
városban egyéb vallások, felekezetek, ezzel együtt etnikumok és intézményeik (iskolák, templomok, közösségi terek) megjelenését. A 18. század első felében, hathatós
állami és egyházmegyei támogatással megjelennek a minoriták, előttük ismeretlen
volt a katolikus kolostor a városban. A század első felében tűnnek fel a balkáni görögök, a görög ortodox felekezet és az etnikailag nehezen meghatározható miskolci
görög társadalom emancipációját jelentette, hogy a kezdetben miskolci nemesi kúria
egyik bérelt helyiségében berendezkedett görög egyház a század végére Miskolc legmagasabb, messziről is jól látszó tornyát építette fel, a hozzá tartozó templommal.
Az emancipáció a rendi keretek között befogadást, elismerést jelent, gondoljunk csak
arra, hogy eredetileg a rabszolga-felszabadítás műszava volt, a kora újkori latinság
egyébként a jobbágyfelszabadításhoz már az ugyancsak a klasszikus antikvitásból örökölt „manumissio” kifejezést használja.
A 18. század közepe táján feltűnnek a zsidók is, akiknek 1768-ban már temetkezési
egyletük, a 90-es években már zsinagógájuk is van. A zsidó közösséggel polgári foglalkozások, polgári intézmények is terjednek: így a Chevra Kadisha, azaz a zsidó temetkezési egylet, ill. az általa fenntartott kórház. A másik protestáns felekezet, az evangélikusok szintén csak a század utolsó negyedében hozhatják létre miskolci egyházukat,
és nem sokkal később templomot is építenek. Miskolc a korábbi egyöntetűség után
sokszínű, többnyelvű, de magyar város marad, olyannyira, hogy a felföldi evangélikus
polgárság ide küldi „magyar szóra” ﬁataljait. A minorita iskola a 18. század végére
kisgimnázium lesz, a református iskola nívója is emelkedik, vagyis a kumuláció, sőt
minőségi emelkedés az intézményes műveltségben megﬁgyelhető.
A modernizáció jele az emeletes házak szaporodása is, a vármegyeháza és a minorita
kolostor (kéttornyú templomával!) már emeletesnek épül az 1720-as évek végén, a
reformátusok középkori iskolájukra emeletet húznak, a görögök pedig egyenesen emeletes iskolát építenek a 19. század legelején, a 18. század végén már emeletes palotácskák
is megjelennek a város Piacán, azaz fő utcáján; abban a városban, ahol száz évvel korábban még csak földszintes házak voltak. A felekezetek és etnikumok iskolái, egyházi

 ﱻ64 ﱾ

Miskolci Keresztény Szemle



2017/2. (50. szám)

intézmények, közösségi és kulturális, szociális létesítményei, alkalmai színt hoznak a
városba, a minorita körmenetekre még Abaújból is eljönnek a „kulturális turisták”.
Az etnikumok a gazdaság élénkítésében is részt vettek: ismert a görögök és zsidók
szerepe távolsági és a borkereskedelemben, de az életminőség szempontjából is fontos
a napi, sőt a luxuscikkek árusítása, amelyeket a 18. század elejéig csak a vásárokon
szerezhettek be a miskolciak. A görög bolt magát a városiasságot hozta el Miskolcra.
A német és szlovák evangélikusok a kézműves és az értelmiségi réteget „kumulálták”,
a kézműves vállalkozók között még egy lengyel kelmefestő is feltűnik. Miskolc gazdasága ugyan megmarad a kézműipar szintjén, de a közel 15 céhével és rengeteg mesterségével előkelő helyen szerepel az ország iparosságában. A városiasodás, templomok,
az emeletes házak, néha paloták építése az építőipart is fellendíti, pallérok, egyéb
szakemberek idevonzásával.
A modernizáció számos intézményei, mint a postaforgalom, a közegészségügy kívülről, sőt felülről érkezik a város életébe, de a postakocsi, az úthálózat központi
intézményei mellett a tudatos városrendezésre is van példa, a legnagyobb újítás a 18.
század végén a középkori országút áthelyezése az újonnan létesített Vereshíd-utcára
(ma: Kazinczy utca).
A 18. században már feltűnnek polgári dinasztiák is Miskolcon, értelmiségi foglalkozással: ilyen a hegyaljai származású Domby Sámuel tudós orvos és Miskolcon született ﬁa, István, aki földmérő, azaz mérnök lett, ő készítette 1817-ben Miskolc máig
legjobb térképét. Fontos lépés az adminisztráció modernizálásában a telekkönyvezés
bevezetése is: 1793-ban az uradalom latin nyelvű részletes összeírást végez, amelynek a
város elkészíti magyar nyelvű változatát, nagy hiányosság azonban, hogy nem készült
hozzá térkép, bár Miskolcról a 18. század végéig több kéziratos térkép is ismeretes,
a telekkönyvi térképre 1817-ig várni kell. A népegészségügyben és orvosi ellátásban
igazán áttörést ismét csak a felvilágosult abszolutizmus állama hoz: a megyei főorvosi
hálózat kiépítésével. Az orvosi kar: igazi polgári foglalkozási réteg, művelt, szakkönyveket ír, de még itt is megjelennek a rendi normák állította korlátok: Benkő Sámuel
székelyföldi református, katolizál, talán éppen azért, hogy az állását elnyerhesse.
Nemcsak a beköltözők gyarapítják a katolikusok számát és növelik arányukat a
város felekezeti viszonyait tekintve, hiszen a 17. században felemelkedő Borsod vármegyei birtokos családok, mint a Borsy, Bük/Büky is katolikusok lesznek, így Szepesy
János még reformátusként temetkezik a 18. század közepén a miskolci Avasi templomba, ﬁa, László azonban katolizál és a báróságba emelkedik. János unokája, Szepessy
Ignác már pécsi püspök. Az Avasi templom szószékét a 17. században még a református jobaházi Dőry család adományozza, de a 18. század második felében katolizálnak,
és báróságot nyernek. Ugyancsak katolikus az Almásy család, amely a Borsyak révén
kerül Miskolcra, és a legszebb palotát építi fel a fő utcán. A 18. században több katolikus mágnás család egy-egy tagja is letelepedik a városban, mint Gvadányi Ádám báró,
Gvadányi József költő nagybátyja, illetve Török József gróf, Kazinczy Ferencné Török
Sophie nagybátyja. Ennek ellenére Miskolc polgári, vagy inkább polgárias város marad, ellentétben a püspöki város Egerrel, vagy más nagyvárosokkal, ahol arisztokraták
Egyházak és történelem
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palotái sorakoznak. A katolikus arisztokrácia megjelenése inkább a város növekvő
vonzerejét bizonyítja.
Látjuk, hogy a legtöbb modernizációs törekvés egyben újabb antimodernizációs
elemet is tartalmaz, a legkülönösebb azonban, hogy amikor a város vezetése, az egész
közösség gazdasági és anyagi gyarapodását célozva, mint vállalkozó legelőt és szántót
bérel a közeli Nyéken, mivel Miskolcnak szőlei miatt igen szűk a határa, ez a quasi
jobbágyi közösség az új földeken maga is jobbágyot tart, és birtokosként viselkedik.
Ebből is kitűnik, hogy rendi keretek között, a rendiség jogi viszonyai közepette a
polgárosodás, a modernizáció csak felemás lehet, hiszen a szabadságok nem mindenkire és nem egyformán vonatkoznak, a polgári átalakulásnak súlyos és szűk korlátai
vannak: mindezt a polgári szabadság, szabadságjogok hiánya eredményezi. Azaz: a
hiba magában a rendszerben van, nehéz a rendiségben szocializálódva lebontani a
rendi kereteket.
Ha polgári ethoszt tekintjük: a polgár maga dönt a sorsáról, ha engedik neki, a
miskolciaknak azonban nem mindig engedik, hiszen a megváltakozást is visszavonja
a kamara; de így is sok tekintetben modernizálódik a város, igaz, ebben a tekintetben
éppen elég tennivaló marad majd a reformkorra, és később a polgári korszakra. A
korai polgárosodás korlátai Miskolcon: maga a Grassalkovich-szerződés, ill. a rendi,
azaz nem polgári társadalmi-politikai szisztéma, a rendi abszolutizmus, a rendiség jogi
és egyéb társadalmi normáinak rendszere, az egyenlőtlenség mint norma, a társadalmi
kasztok elkülönülése.
Miskolc a 18. század végére, egyrészt a modern, a felvilágosult abszolutizmus sok
vívmányát sok tekintetben érvényesítő állam intézkedései, másrészt saját polgárainak
tevékenysége folytán sikeresen beilleszkedett a 18. századi protopolgárosodás folyamatába: viszonylag népes város lett, s ami még fontosabb, az etnikumok, mesteremberek,
értelmiségiek és ipari, művelődési intézmények megtelepedése szempontjából vonzó
hely lett másoknak is. Így jelenik meg a 18. század végének gazdagtörténeti–földrajzi–statisztikai irodalmában is, példaként Korabinszky János Mátyás német nyelvű
lexikonját (Geographisch-historisches und Produkten Lexikon, Weber, Pozsony, 1786)
idézzük, aki egyébként Miskolc-leírásában olyan tulajdonságokkal jellemzi a lakosokat, hogy szívélyesek az idegennel, és távol áll tőlük a luxus. Egyébként Korabinszky
többhasábos Miskolc-szócikkénél is többet elmond és árulkodóbb, hogy olyan helységek, mint Szerencs földrajzi helyzetét is a Miskolctól való távolsággal adja meg a
Korabinszky. 1783-ban már nem Miskolc fekszik egy bizonyos távolságra Diósgyőrtől,
a királyi uradalom központjától és a vártól, mint a középkorban, hanem Diósgyőr 1
óra járásra Miskolctól. Igaz, ugyanez a lexikon Miskolc helyzetét az Egertől számított
6 mérföldes távolsággal jellemzi.
(A 2016. április 15-én, a Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon
Szalay Sámuel dísztermének avatása alkalmából rendezett
tudományos konferencián elhangzott előadás szerkesztett változata)
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 EGYHÁZAK ÉS KULTÚRA 
Máger Ágnes

Cranach és Luther
A CRANACH FESTŐCSALÁD ÉS A REFORMÁCIÓ
A Cranach festőfamília
ténykedése Szászország aranykorára tehető. Ez a korszak,
mintegy 63 éven át tartott –
mondhatni töretlenül. Magába foglalta a német reneszánsz
jelentős részét.
Ebben az időszakban tevékenykedett Luther Márton, aki megújította a vallást. Tudjuk, hogy Luther
dogmáit P. Melanchthon Idősebb Lucas Cranach: Idősebb Lucas Cranach:
rendszerezte, mely hitvallás- Luther Márton portréja Önarckép 1530 (részlet)
nak a Confessio Augusta- 1528
na (Ágostai hitvallás) nevet
adta, mely az evangélikus egyház egyik legfontosabb hitvallási irata, a reformáció
jelentős dokumentuma. V. Károly német-római császár 1530-ban vonult be Augsburgba, ahol megnyitotta a birodalmi gyűlést, melyen német nyelven olvasták
fel a Confessio Augustanát a püspöki palota kápolnájában. A császár félt a nagyobb nyilvánosságtól. Ez a hitvallás 28 cikkben, két részből áll. Az első rész
21 cikke a legfőbb keresztény hittételeket tárgyalja. A második rész az akkori katolikus egyház gyakorlatában jelenlévő, szerintük a Szentírással ellenkező téves tanokat
tartalmazza.
Minden, ami a Cranach festőcsalád életében történt, szorosan kapcsolódik a reformációhoz. A család feltétlen híve volt a reformációnak, tevékenységük azzal szorosan
összefüggésbe hozható.

KIK TARTOZNAK A CRANACH FESTŐCSALÁDBA?
Elsősorban a három Cranach: id. Lucas Cranach, Hans Cranach és ifj. Lucas
Cranach. Az ifjú Lucas Cranach második házasságából született egyik ﬁa folytatta
még a festőmesterséget.
Egyházak és kultúra
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Nézzük ebben a sorrendben:
Id. Lucas Cranach 1472 októberében egy bajorországi kis városban Kronachban
született. Valószínű, hogy szülővárosának akkori írásmódja szerinti nevét vette át, így
lett Cranach. Apja Hans Maler festő, akinek eredeti nevét nem tudjuk. Ő a mestersége után viselte a Maler nevet. Az id. Cranach ﬁatal koráról keveset tudunk. Eleinte
Kronachban és környékén dolgozott. Aztán Bécsbe ment, ott kezdett el dolgozni, a
Dunai Iskola egyik megalapítója. Ekkor még L. C. monogramot használt. Itt már
jelentőset alkotott Kálvária című táblájával. 1504-ben visszatért Thüringiába, és feleségül vette a gothai polgármester lányát, Barbara Brengbiert. Házasságából 3 lánya és
2 ﬁa született. Bölcs Frigyes választófejedelem még ebben az évben udvari festőjének
nevezte ki. 1508-ban nemeslevelet kapott. Címerállata a denevérszárnyú kígyó, mely
ettől kezdve lett képeinek szignója. 1519-ben Wittenbergben a városi tanács tagja lett.
Több éven át töltötte be ezt a pozíciót. 1537 és 1545 között több cikluson át polgármestere volt Wittenbergnek. 1520-ban megkapta azt a kiváltságot, hogy patikusként
dolgozzon. Wittenbergben a legszebb házban lakott, ami a tulajdona is volt. Ezen
kívül egy könyvkereskedést, nyomdát, sőt egy éttermet is működtetett.
Luther Mártonhoz szoros barátság fűzte. Ő volt Cranach legkisebb lányának, Annának a keresztapja. (Barbarának, idősebb lányának egyenes ági leszármazottja Johann Wolfgang von Goethe.) Sőt, a festő kérte meg Luther számára Katharina von
Bora kezét, majd ő lett az esküvői tanújuk is. Cranach nyomdájában nyomtatták ki
Luther Újtestamentumának első német nyelvű fordítását, és mint könyvárus, ő szervezte meg ennek eladását is.
Luther 1483-ban született. Cranach pedig 1472-ben, tehát 11 évvel volt idősebb, mint
Luther. Rengeteg rézmetszetet készített Lutherről, mert pályája elején rézmetszéssel
foglalkozott. Nem véletlenül, mert Dürert példaképének tekintette. Fametszetek is
kerültek ki keze alól. Bölcs Frigyes mintegy 150 darabból álló ereklyéiről metszeteket
készített, és ezeket arany és ezüst festékkel nyomtatta. Ez teljesen egyedülálló kezdeményezés volt a művészetben.

PORTRÉK
Id. Cranachnak különleges tehetsége volt a portrékhoz, a portréfestéshez. Portréfestői sikerének szellemi rugalmassága volt a feltétele.
Cranachnak egyetlen portrévázlat
elég volt, hogy egész sorozatot készítsen. „Úgy megfesteni valakit, hogy
az felismerhető legyen, és elevennek
tűnjenek a ﬁgurák, a legnagyobb
dicsőség” – vélekedett erről egyik Idősebb Lucas Cranach: Hans Luther és Margaretha Luther, 1527 Wartburg
kortársa.
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Kettős képmást festett Luther szüleiről (Margareta Luther és Hans Luther). A papa
rézbányában volt kohómester. Kilenc gyermekük született. Luther a hatodik gyermek volt. A papa szigorúan nevelte gyermekeit. Milyen emberismeretről tesz bizonyságot Cranach? Erős jellembeli kifejezés tükröződik az arcokon.
Cranach érdeme, hogy
megörökítette a wittenbergi
reformátorokat.
Luther ezen a festményen 60 éves, és Melanchthont a középsőn 48,
a jobb oldalin 64 évesen
ábrázolta.
Melanchthon
nemcsak az apológiát alkotta Idősebb Lucas Cranach: Hans Luther és Philip Melanmeg, hanem egyetemi chthon, 1543 Firenze – Ifjabb Lucas Cranach: Philip
reformokat is bevezetett. Melanchthon, 1559 Frankfurt
Nem csak a görög nyelv
professzora volt, de ﬁzikát, matematikát, ﬁlozóﬁát is tanított. Élete Lutherrel szoros
szimbiózisban volt. Tőle tanulta meg Melanchthon a teológia lényegét. Luthert viszont Melanchthon tanította görögre. Ez is motiválta Luthert, hogy a Bibliát a nép
nyelvére lefordítsa. Később, mikor Luthert kiátkozták, Melanchthon lett a reformáció
legfontosabb személyisége. Luther halála után továbbvitte a reformáció szellemét, de
foglalkoztatta a kor nagy festőinek összevetése is. Dürerről, Holbeinről, Cranachról,
H. Boschról, illetve az ő művészetük összevetéséről írt tanulmányokat.
Id. L. Cranach (1472–1553) 81 évet élt. Az ő portréját
láthatjuk.
Első pillantásra olyan, mint egy Tiziano festmény. Nem
véletlenül, hiszen ha lassan is, de beáramlott az olasz reneszánsz Németországba is. Miután 1547-ben a mühlbergi csatában Szász Frigyes választófejedelem V. Károly fogságába
esett, 1550-ben Cranach végrendelkezett, lemondott minden
tisztségéről, és elment a fejedelem után Augsburgba, ahol
Bölcs Frigyest tartották fogva. Ott találkozott Tizianóval,
aki éppen V. Károlyt festette. Ez a kép egy időskori arcképe.
Halála előtt 3 évvel készült Firenzében. Mivel Tizianónak
Ifjabb Lucas Cranach: Firenze és Velence volt a székhelye, még az sem lehetetlen,
Idősebb Lucas Cranach hogy meghívást kapott tőle. A szász fejedelem két év múlva
visszakapta rangját, és Weimarba tértek vissza. Cranach nagy
portréja, 1550 Firenze
lendülettel állt munkához, pedig akkor már 80 éves volt.
A Cranach festőcsalád manufaktúrát alapított. Sok mindennel foglalkoztak: portréfestés, kompozíciók, oltárok, címfestés, házak kifestése, építkezés, könyvnyomtatás.
Egyházak és kultúra
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Cranach a protestáns egyházi festészet
megteremtője. Bibliai történeteket, szentek
életét, a reformáció új felfogását tárja elénk.
Hercegek oltára – id. L. Cranach.
Baloldalon Bölcs Frigyes és Szent Borbála, középen a Madonna a kisdeddel,
jobb oldalon Jézus herceg és az ifjú Jakab.
Idősebb Lucas Cranach: Hercegek oltára. –
Ifj. és id. Cranach: A megfeszített Idősebb és Ifjabb Lucas Cranach: A megfeJézus oltár. Baloldalon Bölcs Frigyes, szített Jézus, oltár, Weimar 1472–1553 és 1555
középen a megfeszített Jézus, balján Keresztelő Szent János, jobbján
középen Cranach, mellette Luther
látható.

V. Károlyt 1519-ben Aachenben
megválasztották császárrá. Ebben az
évben, mikor Bölcs Frigyest száműzték, megfestette id. L. Cranach
V. Károly portréját.
Bölcs Frigyes portréja. Ezt már Weimarban festette. A fogságtól megtört fájdalmas
arcot láthatjuk.
Judit és Holofernés. Judit könyve, ókori zsidó történet, mely a héber bibliának
nem lett része, viszont a kanonizáció során egyes keresztény Bibliába belekerült.

Idősebb Lucas Cranach: Idősebb Lucas Cranach: Idősebb Lucas Cranach:
V. Károly császár, 1550 Bölcs Frigyes választófe- Judit Holofernész fejéjedelem, 1533 Weimar
vel, 1530 Bécs
Wartburg
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Nabukodonozor, Babiloni király hadvezére, Holofernész hadjáratot vezet Izrael ellen, és amikor Bethulia városát ostromolja, és majdnem sikerül bevennie azt,
enged Judit, egy zsidó özvegy csábításának. A ﬁatalasszonynak sikerült Holofernész sátrába jutnia, ahol leitatja a hadvezért, majd lefejezi. Így menti meg népét.
(Ezt a témát Caravaggio is megfestette.) Id. Cranach sok képet festett ebben a témában. A korra jellemző öltözetben, karddal a kezében láthatjuk Juditot, mint
a haza védelmezőjét. Ezeken az ábrázolásokon néha hősként, néha csábítóként
ábrázolja Juditot a festő.
Reformáció oltára
Luther halála után egy évvel festette, illetve készült
el a kép. Érződik, hogy a
festő megértette a reformáció üzenetét. Baloldalon
Melanchthon keresztel, jobb
oldalon Bugenhagen gyóntat.
Középen Jézus a tanítványai
körében. A tanítványok között van Luther is nagy szakállal, mint Szent György lovag, ahogy kiátkozása idején
bujkált Wartburgban. Alul a
predellán Wittenberg polgárai, elől Bóra Katalin, Luther
felesége. A másik oldalon Luthert, mint prédikátort láthatjuk, ahogy a keresztre feszített
Jézusra mutat. Ez a mozdulat
a lényeg, és az, hogy ki van a
kép középpontjában? Jézus.

Idősebb Lucas Cranach: Reformáció oltára, 1547–1552 Wittenberg
Idősebb Lucas Cranach: Luther Wittenbergben (Protestáns
szőlőhegy)

Luther Wittenbergben
A kép szimbolikája magától értetődő. Előtérbe helyezi a szorgalmas, becsületes
munkát a reprezentálással szemben. A festmény egyben kemény bírálat, és a protestantizmus szellemiségét tükrözi. Felül Lutherrel együtt a szőlőt művelő polgárok, lent
a reprezentáló elöljárók. Ez a kép előrevetíti a protestánsok szimbolikus növényét, a
szőlőt, melyet Istenhez hasonlítanak. „Én vagyok a szőlőtő…”
Hölgy virággal
Id. L. Cranach vezeti be a festészetbe az egész alakos ﬁgura festését, mely azt jelentette, hogy az ábrázolt személyt teljes alakban, méretarányosan, portré hűséggel
Egyházak és kultúra
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festette meg. Ezek a teljes alakos ﬁgurák szépen dekorálták
a belső tereket, és egységessé tették azokat.
Vénusz és Ámor. Egy témát sokszor megfestett id. L.
Cranach. Gyakran egy amatőr rajz után is tudott élethű
lég volt
portrét festeni, vagy elég
élyt,
egyszer látnia azt a személyt,
íakiről képet kellett készítenie.
Ez a festmény egy kis
medalionszerű képecske. Mindössze 12 cm
átmérőjű. Cranach akt
ábrázolása a kor divatjának megfelelő volt.
Sokszor egész abszurd
Idősebb Lucas Cra- szituációban, kicsavart
nach: Hölgy virággal, pózokban ábrázolja a Idősebb Lucas Cranach: Vénusz és
1526 Varsó
Ámor, 1525–1527. (átmérő: 12,1 cm)
modelleket.
Össze nem illő pár
Ez is olyan téma, melyet sorozatban festett nem csak a mester, hanem
műhelye is – számtalan variációban. A
pénzért vagy ékszerért megvásárolható
testi öröm miatt példabeszédnek szánta. A Szépművészeti Múzeumban is
láthatunk ebből a témából hasonlókat.
Id. L. Cranach munkássága a sok másolás és sorozatfestés miatt – élete vége
felé – felhígult, de kivételes tehetsége,
Idősebb Lucas Cranach és műhelye: Össze nem mely az élet szinte minden területén
megnyilvánult, csodálatunkat vívja ki.
illő pár, 1530 Düsseldorf, ugyanez 153? Prága
Csonttollú madarak
Ez a madár kb. 18 cm, hosszúkás formájú, bóbitás. Nálunk októbertől áprilisig
látható. Gyakran csapatokban repül, egyenesen, mint a pacsirta, és az erdőszéleket szereti.
Az ifj. Lukas Cranach eleinte próbálkozott saját stílussal, de mivel egész ﬁatal korától az apja műhelyében dolgozott, alkalmazkodott a megrendelésekhez, az igényekhez, mint testvére, Hans Cranach is. A műhelyben sok inas dolgozott. A két Cranach
ﬁú őket irányította, vezette a munkát. Tevékenységük széles skálán mozgott. Míg az
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egyikük a műtermi munkálatokat irányította, addig a másik
a megfestendő házfal felületeit rajzolta elő.
Kb. 1530 körül váltak komoly festőkké. Hans elment Itáliába, hogy tanulmányozza az olasz reneszánsz festészetet,
de nem hagyott maga után számottevő alkotást, ﬁatalon, 21
éves korában meghalt. Ifj. Lukas 25 éves korában 1541-ben
feleségül vette a választófejedelem kancellárjának a lányát,
Barbarát. Négy gyermekük született, de a felesége kilenc év
után meghalt. Az ifjú Cranach másfél év után újranősült,
és feleségül vette Melanchthon unokahúgát, Magdalénát.
Öt gyermekük közül Augusztin folytatta csak a festőmesterséget. Az ifjú Cranach 1550-től vezette a műhelyt, de ezt
jelentős változások előzték meg. Wittenbergben a nemesi
származású egyetemi hallgatók zavargásokat keltettek, és ál- Idősebb Lucas Cralandósultak a feszültségek a város és a diákok között. A csá- nach: Két csonttollú
szárpártiak és a reformációt pártoló grófságok, hercegségek madár, 1530 Drezda
között is folyamatos volt a feszültség. A száműzött fejedelem
ﬁa, János Frigyes még remélte, hogy vagyonát visszaszerezheti, ezért terveket szövögetett Ágost fejedelem ellen. Tervei kivitelezéséhez az ifjú Cranach is adott kölcsönt.
Ágost fejedelem a cselszövést megtorolta. Ifj. Cranachnak nem esett bántódása, de
le kellett mondania a polgármesterségről. Mint festőt továbbra is foglalkoztatták és
számítottak a munkájára. Különösen sok portré megrendelést kapott.

Ifjabb Lucas Cranach: Férﬁképmá- Idősebb Lucas Cranach: Parasztfej, 1515
Bázel – Idősebb Lucas Cranach: Borotvált
sok, 1545 Reims
arcú férﬁ képmása, 1515 Berlin

A fent bemutatott portrék Id. L. Cranach és ﬁa ifj. L. Cranach munkái. A képek összevetése kapcsán pregnánsan elkülöníthető apa és ﬁa festészeti stílusa. Id. L.
Cranach erőteljes jellemábrázolása felrúgja a kor festői szabályait, mert nem idealizált,
hanem reális képet mutat a megfestett személyekről.
Ifj. L. Cranach portréi a kor általános festői stílusát mutatják. Figurái ugyan portréhűséggel vannak festve, de idealizáltak, a megrendelők igényeit elégítették ki.
(Március 9-én, a MAB-székházban tartott előadás szerkesztett változata)
Egyházak és kultúra
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Pannonhalmi graﬁkák a Petró-házban
Az áhítattól a szenzációig címmel kiállítás nyílt május 6-án a Petró-házban a
Pannonhalmi Főapátság graﬁkai gyűjteményéből. A kiállítást Hortobágyi T. Cirill bencés, a főapátság perjele nyitotta
meg. Beszéde az alábbiakban olvasható.
Tisztelt Hölgyei és Uraim!
Barátsággal köszöntöm önöket a mai
kiállítás megnyitóján. A Pannonhalmi
Főapátságnak egy méltatlanul kevéssé
ismert, kutatott és publikált gyűjteménye, a graﬁkai gyűjtemény áll most önök
előtt Petneki Áron művészettörténész, a
kiállítás kurátorának prezentálásában.
Egy monostor önmagában nem kívánja a művészeti alkotások gyűjtését. Mégis,
a régi monostorok, mint az általános em- A képen balról Petneki Áron és Hortobáberi kultúra őrzői és továbbadói, szükség- gyi T. Cirill OSB
szerűen többé-kevésbé múzeumokká váltak. Ez a folyamat talán azzal kezdődött, hogy a liturgiát, az istentiszteletet a szerzetesek
mindig igényesen gondozták. Így a liturgia hívta létre a művészeti alkotásokat. Ehhez
Pannonhalmán még két sajátosság járult hozzá. Az első talán az, hogy a főapátok, mint
egyházi méltóságok, a 18–19. század folyamán természetesnek tartották, hogy bizonyos
mecénási szerepet töltsenek be, azaz tudatosan, szervezetten vásároltak műkincseket.
A másik helyi sajátosság, hogy a gyűjteményekkel való tudatosabb foglalkozás és
azoknak a fejlesztése elsősorban a rendnek 1802 után vállalt új munkakörével függ
össze, tanítást bízott akkor ránk az uralkodó. A szerzeteséletnek a nevelői és oktatói,
értelmiségi proﬁlú átalakulása természetszerűen hozta magával ezt az igényt. Hiszen a
tanárképzésben szemléltetőeszköznek is felhasználták a gyűjteményeket.
Hogyha a graﬁkai anyaggal foglalkozó egykori rendtársaink közül kellene valakit
kiemelni, az Szeder Fábián lenne, aki könyvtáros korában az általa gyűjtött metszeteket és egyéb graﬁkai anyagokat lapokra ragasztva könyvbe köttette be, ezzel a
múltszázadi gyűjtés egy sajátos formáját is megőrizte számunkra, másrészt biztosította
az anyag fennmaradását.
Nagyon örülök, hogy létrejött ez a kiállítás, a főapátság nevében köszönöm a lehetőséget Miskolc városának, a Herman Ottó Múzeum, Miskolci Galéria, és ennek a
háznak minden vezetőjének, munkatársának, de legfőképp Petneki Áron művelődéstörténésznek, a kiállítás kurátorának. Az ő szaktudása és szívós elkötelezettsége kel-
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lett ahhoz, hogy a kiállítás megvalósuljon. Köszönetemet tolmácsolva hadd említsem
meg a főapátság azon munkatársait is, akik Áron segítségére voltak: Bogdán Melinda,
Miletics Katalin Janka, Kovács Péter és Tanay Péter.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Egy kiállítás sohasem vállalkozhat arra, hogy mindent elmond a választott témáról. A célját talán akkor éri el, hogyha a lényeget
villantja fel, és ezáltal képes visszhangokat kelteni a nézőben. Úgy gondolom, hogy
a főapátság gyűjteményeinek graﬁkái jó helyre kerültek most, önök, a látogatók
szeme elé. Értelmezzék őket bár az ábrázolt téma, a művészeti technika, vagy az
esztétikai szépség felől, de mindenképp keressék bennük az áhítattól a szenzációig a
háttérben húzódó mondanivalót, az Úristenbe vetett hitet, az erkölcsi jót. Így nemcsak új ismereteket, nem csupán esztétikai élményt jelent majd ez a kiállítás, hanem
megérinti önöket. Felhívás lesz a továbbgondolásra, a távolbanézésre is.
Köszönöm, hogy meghallgattak,
köszönöm a kiállítás lehetőségét!
Ezután Petneki Áron, a kiállítás
kurátora mondott bevezetőt a tárlatvezetés előtt.
Megköszönöm jelenlétüket és elsősorban perjel úrnak kedves szavait.
Nehéz belevágni egy olyan túrába,
amire most önöket invitálom, mert
nem pusztán a graﬁkai tárnak izgalmas, de néha eléggé szűk helyiségeibe invitálnám önöket, hanem sokkal
inkább abba a képzeletbeli utazásba,
amelyet azok a bencés szerzetesek Giovanni Paolo Pannini-Jean-Baptiste de Lortettek, akik vagy összegyűjtötték raine: Attika romjai
ezeket a metszeteket, s utána kontempláltak fölötte, vagy mint kuriózumot félretették és megőrizték számunkra. A kiállítás függött az anyagtól is. Itt most nem a Szépművészeti Múzeum metszettárára kell
gondolnunk, ahol gondosan, művészeti iskolák és stíluskorszakok szerint van felosztva
minden. Nem a hagyományos művészettörténeti elvek vezettek bennünket ebben a kiállításban, hanem sokkal inkább az a hívó szó, ami immár nyolcadik alkalommal az ilyen
kísérő kiállításokat jellemzi, a graﬁkának a funkcióváltásai. Milyen funkciókat töltött
be a sokszorosított graﬁka a hétköznapokban és egyben a szerzetesek hétköznapjaiban,
ünnepnapjaiban.
Az első, földszinti kör, ahol végig fogunk menni, tulajdonképp a rendről és a helyről
szól, a Szent Benedek Rendről, a rendalapítóról, aki egyben az etalon, a mérce, akihez
igazodni kell, és aki a regulát adta, ami a szerzetességnek és nem pusztán a bencés
rendi szerzetességnek, hanem általában a monasztikus szerzetességnek máig alapvető
irányelve. Ugyanakkor a bencések kerestek egy önazonosulást, egy öntudatot, egy múltat, amihez tartják magukat, amire büszkék, és ezért is gyűjtötték a monostor képeit.
Egyházak és kultúra
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Pannonhalma
valamennyi
valaha volt metszetábrázolása,
graﬁkai ábrázolása megvan a
főmonostorban. Ez azonban
másfelől dokumentumértékű, mert a fejlődést mutatta
be, hogy az épületek hogyan
bővülnek, növekednek, maga
az apátság milyen belső és
külső változásokban érintett.
Fontosak azok a bencés
szerzetesek, akik a rendben
valamiféle módon kiemel- Josef Danhauser után Franc Xaver Stöber: Kolostori
kedtek és némelyikük egé- szeretetkonyha
szen a közismertségig jutott.
Elsősorban, ha valaki azt mondja, hogy dinamó, meg szódavíz, mindjárt Jedlik Ányos
jut eszébe. Ő is szerepel itt, de nem egy ismert arcképével, mert hiszen az összes
tankönyv egy öregkori fotót mutat. Itt egy ﬁatalkor arcképe van. A hálás tanítványai csináltatták egy pozsonyi litográfussal. Nagyon érdekes funkció, hogy egyrészt
a graﬁka mint emléklap, mint a hála kifejezője hogyan funkcionál. Ma nem nagyon
gondolnánk, hogy ilyen lehetőségei is voltak. Nem az, hogy utólag ráírom, hogy valakinek szeretettel, hanem eleve, a kőre rávezetik ezt a dedikációt. Ugyanakkor az
arckép ajándéktárgyul is szolgál, erre például egy másik ismert, főleg a politikatörténetből ismert bencés, Rónay Jácint, az 1848-as szerepléséről ismert, aki öregkorában a
saját litografált arcképét osztogatta ajándékként, és mindenkinek név szerint ráírta az
ajánlást. Egy csomó van ebből a Pannonhalmi Főapátságban, merthogy szegénynek
már nem volt ideje és lehetősége a címzetteknek odaadni.
Sorolhatnám még ezeket a funkciókat, de egyvalamire még külön felhívom a ﬁgyelmüket, ez pedig egy technikatörténeti kuriózum. A bencés szerzetesek számára fontos
volt, hogy megismerjék a más országokban volt rendi monostorokat. Ha másképp
nem ment, akkor legalább képről. Ebben természetesen megint a graﬁka segített nekik, és ezért gyűjtötték össze ezeket a képeket. Furcsa a szó, azt mondani egy tájképre,
amelyben egy kolostor látszik, hogy izgalmas, igenis izgalmas, mert egy csomó olyan
részt örökít meg, ami ma már nem látható az egyes kolostoroknál. Lebontották, jött
a francia forradalom, eltörölték. Sajnos, nem látható az a hatalmas gépezet sem a
göttweigi kolostorban, amelynek Salomon Kleiner, a 18. század elejének legjellegzetesebb bécsi rézmetszője csinált. Ő az összes bécsi jellegzetes épületet végigrajzolta, vitte
át a réztáblára, és a göttweigi apátságról készített egy nagy sorozatot, ami mutatja
többek között a vízvezetéket is és a teherliftet. A göttweigi apátság egy jó nagy kupac
tetején van, a vizet lentről hozták. Hogy a 18. században ezeket hogy tudták megoldani, ennek máig legizgalmasabb dokumentuma ez a metszet a nagy sorozatból.
Kezdjük el ezt az utazást az első teremmel...
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Tóthpál József

„Ah, hol vagy magyarok tündöklő csillaga?”
KODÁLY ZOLTÁN ÉS A MAGYARSÁG SORSKÉRDÉSEI
Régi kor árnya felé visszamerengni mit ér?
Messze jövendővel komolyan vess öszve jelenkort;
Hass, alkoss, gyarapíts: s a haza fényre derűl!
(Kölcsey: Huszt-részlet)

Kodály Zoltán személye – időben és térben – oly
közel van még hozzánk, s oly magasan emelkedik
fölénk, hogy hatalmas alakját nem láthatjuk igazán és tisztán. Legfeljebb, ha annyit mondhatunk:
életműve, művészete a megváltás igézetét és utópiáját hordozván – a magyar és az európai valóság
horizontján – az Örökkévalóság csillagai között
ragyog… S ha majd elmúlik minden itt e Földön:
ezoterikus zene-csillaggá lényegül Szókratész, Platón, Arisztotelész és Augustinus univerzumában.
Művészetének fogantatását keresve, kutatva
– magyarságának tudatos megvallása, a magyarsághoz való tartozását kifejező és tanúsító megtestesülése mindenképpen Galántához köthető:
„Lehettem volna zeneszerző a klasszikus mesterek- Varga Imre: Kodály Zoltán
től tanulva is, s talán európai hírű akkor is, ha sose
találkoztam volna Galántával. De magyar zeneszerző, magyar zene szerzője nem lehettem volna soha a házunkban megforduló s élő szolgáló leányok nélkül, akiknek danája
először döbbentett rá: amit ők dalolnak, az a mi ismeretlen, történelmünk során tőlünk elidegenített, de most újra megtalált saját zenei anyanyelvünk: az igazi klasszikus
magyar zene világa…” – mondja 1943-ban a galántai dalos ünnepen, hangsúlyozván
azt is, hogy: „Én egy egész országot, egy egész birodalmat találtam itt Galántán. Ez a
tenger éneklő ﬁú és leány a mi szebb és igazabb jövőnk, a mi magyarabb magyarságunk. A magyar lélek és kultúra záloga.”
Mindezt különösen azért szükséges előrebocsátanunk, mert Kodály maga is érteni
és megfejteni véli és akarja életének rejtélyét: „Mi lehetett a hajtóerő, amely minden
akadály ellenére máig egyenes úton hol röpítette, hol vonszolta ennek az életnek szekerét? Egy reménytelen, viszonzatlan, viszonozhatatlan szerelem. A néphez, melynek
ezeréves látható története, és talán még jobban nyelvében, dalában élő több ezeréves
láthatatlan élete ellenállhatatlanul vonz magához vérségi kötelék nélkül is…” – írja a
Egyházak és kultúra
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Visszatekintés című prózai írásgyűjtemény előszavában. A „vérségi kötelék nélkül” –
nyilvánvalóan azt jelenti, amint ezt Kodály 1965-ben egyik nyilatkozatában megfogalmazta: ősei apai ágon ﬂamand takácsok voltak, akik valamikor a hugenotta időkben
Brüggéből Brno környékére, majd Magyarországra települtek át, anyai ágon pedig a
családi hagyomány szerint lengyel nemesek voltak az ősök, akik az ország egyik felosztása után költöztek át Dél-Magyarországra.
Kodály zeneszerzői pályájának – hazai szerepvállalásának – alakulását a családi vonatkozásokon túl nagyon sokféle tényező befolyásolta.
Érdemes itt megemlíteni egy érdekes – bár elemeiben egymástól független, mégis
sajátos összefüggést. 1886-ban Hubay Jenő – Liszt Ferenc tanácsa ellenére: „Ne menjen
a Lajtán túlra!” – ott hagyja jól jövedelmező brüsszeli stallumát, és Trefort Ágost kultuszminiszter hívására elfoglalja a budapesti Zeneakadémia hegedűtanszékét – húsz
évvel később, Kodály 1906-ban Riedl Frigyes irodalomprofesszor, doktori vizsgájának
„cenzora” buzdítására, hogy „maradjon itthon, ne menjen külföldre” – természetesnek tartja, hogy honi földön szolgálja egy „félbemaradt nép” kultúrájának érdekeit.
„Mosolyogtam magamban, annyira feleslegesnek éreztem, annyira nem gondoltam
rá, hogy valaha is külföldre szakadjak…” – olvashatjuk ugyancsak a Visszatekintés
előszavában. Pedig Ady Endre ebben az időben riasztó hangokat hallat: „Menekülj,
menekülj innen” – kiáltja a Vér és arany kötetének egyik versében (1907). Mondván
és értelmezvén: „Sósabbak itt a könnyek / S a fájdalmak is mások. / Ezerszer Messiások / A magyar Messiások.” Bár akkor még nem tapasztalhatta: „mit ér az ember, ha
magyar”, Kodály itthon marad, s vállalja a küzdést – mint tudjuk – egy egész életen
át. Teljes tudatossággal építi pályáját, s általa, annak meghatározó alkotó részeként
az új magyar zenekultúrát – nem a tegnapot, hanem a holnapot érkezett fölépíteni.
Olyan új magyar műzene létrehozásán fáradozik Bartókkal együttműködésben, amely
magában hordozza népi s nemzeti gyökereit, mégis európai.
Nem szeretnék semmit belemagyarázni a két zeneszerző, Hubay Jenő és Kodály
Zoltán elhatározásának indítékaiba, de szembetűnő, hogy a 19. század végén és a 20.
század elején – a kiegyezést követően és a millennium utáni esztendőkben – feltétlenül léteznie kellett egy olyan különös szellemi erőnek, kulturális atmoszférának,
erkölcsi kihívásnak, amely magyar honba vonzotta Hubayt, Kodályt pedig itthon
tartotta, s ami mindkettőjükre vonatkozóan igaz: „vérségi kötelék nélkül” is. Vélhetően ez a vonzerő a remény és a hit lehetett abban, hogy egy a „magyar ugar” világát
meghaladó élhetőbb és boldogabb Magyarország megvalósítható. Igaz ez akkor is,
ha egyébként nem sok olyan dolog lehetett, amiben egyetértettek volna egymással.
Mindenekelőtt a néphagyományhoz való viszonyukban és ebből következően zeneszerzői felfogásukban különböznek egymástól: míg Hubay a népi romantika útját
járva – az európai posztromantika áramlásával érkezik a magyar zenekultúrába, Kodályt a néphagyomány hiteles folytatójának tekinthetjük: „Számomra mindig az volt
a legfontosabb, hogy hallhatóvá tegyem népem hangját. Ezért kellett mindig azon
fáradoznom, hogy felkutassam a népi dalokat és dallamokat, és hogy megpróbáljak
azok szellemében tovább dolgozni.”
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Ha Kodály Zoltán életének fundamentumát nézzük, a magyarság sorskérdéseivel
való azonosulásának összetevőit vizsgáljuk, azt látjuk, nagyon sok oldalról építkezik.
A néphagyomány megismerése, a népdalgyűjtés a Felvidéken, Erdélyben és más tájakon művészetének „eredeti tőkefelhalmozását” jelenti, miközben mindent megtanul,
amit a korszak ismert hazai és európai mestereitől művészetként és tudományként
megtanulni érdemes. Járja az országot és járja Európát: „1914-ig minden nyarat külföldön töltöttem. Azután 13 évig egyet sem.” Elmélyül a magyar zenekultúra – a középkor, a verbunkos korszak és a romantika korának – értékeinek tanulmányozásában,
de a nyugati zenekultúra új hajtásaira is odaﬁgyel: többek között R. Wagnerre, akinek
művészetét elismeréssel, de tőle idegen színpadi pátosznak minősíti; Richard Straussra, akit „egynapos forradalmárnak”, elsősorban technikai újítónak nevez; továbbá Cl.
Debussyre, akinek művészete – Kodály értékítélete szerint – a szabadság és szépség útja
felé vezet, s ez hat saját zeneszerzői szemléletére is.
Ami a társadalmi-kulturális viszonyokat illeti, hazai vonatkozásban jól ismert, hogy
a huszadik század első évtizedeinek új szellemiségét elsősorban az 1908-ban meginduló Nyugat című folyóirat köré csoportosult írók elszánása, különösen pedig Ady
Endre költészete határozza meg, amely a maga valóságában akarja bemutatni a hazát,
a népet, a nyomort, a szerelmet, a hitet – a „magyar ugar” világát, helyreállítani, újrateremteni az igazlátás és igazmondás becsületét. Miközben a „nótás-kedvű” Magyarország politikai intelligenciája nagyon sokszor „magyarkodva” éli a maga megszokott
életét. Elegendő itt és most – úgy hiszem – Móricz Zsigmond vagy Krúdy Gyula regényeire, novelláira utalnunk… Az első világháború utáni trianoni sokk természetesen
csak erősítette a „nemzethalál” vízióját a megmaradt országban.
Ebben a sajátos magyar világban kellett Kodálynak megértenie és megtalálnia a
maga útját, és elfogadtatnia küldetésének céljait. A cél pedig – mint már az előbbiekben érintettük – a magyar zenekultúra megteremtése: a zenekultúra által pedig
öntudatra ébreszteni, öntudatában megerősíteni a magyarságot. Nemzeti önismeret
nélkül ugyanis nem lehet kitűzni és elérni nemzeti célokat. Rendkívüli adománya, áldása sorsának, hogy ebben a küzdelemben Bartókban hűséges barátra és társra talált, s
olyan tanítványok és azok tanítványai követték, és követik ma is az úton, akik képesek
folytatni a missziót. Mert a küzdelemnek még nincs vége…
Nem lehet feladatom, hogy Kodály életművének valamennyi állomását feltárjam és
elemezzem, vagy, hogy műveinek sorát egyenként számba vegyem. Az talán viszonylag
könnyen belátható, hogy műveinek döntő többsége a magyarság sorskérdéseihez kapcsolódik. A legizgalmasabb kérdések egyike az, ahogyan Kodály kitör a magányból és a
néphagyományból feltörő népdal-feldolgozásokon s a romantikus életérzésből születő
műdalokon át, amelyeket Balassi Bálint, Berzsenyi Dániel, Csokonai, Kölcsey, Ady
Endre, Balázs Béla verseire komponált, továbbá hangszeres művein, az I. és a II. vonósnégyesen, a Csellószonátán, majd a Triószerenádon át eljut a nemzeti közösséghez.
A döntő fordulatot ezen az úton, Kodály zeneszerzői pályáján a Psalmus Hungaricus, a
Magyar Zsoltár jelenti, melyben a szerző sorsa beteljesedik: a magyarság és Kodály sorsazonossága véglegessé, szétszakíthatatlanná válik. A Psalmus Hungaricusszal kapcsolatEgyházak és kultúra
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ban számos értekezés, tudományos dolgozat és esszé íródott. Közülük is talán a legismertebb Tóth Aladár tanulmánya, amely a Pesti Napló 1923. november 20-i számában
jelent meg. A legnagyobb szabású tudományos értékű Bónis Ferenc Kodály Magyar
Zsoltárának születése című értekezése, amely a szerző Hódolat Bartóknak és Kodálynak kötetében (1992) olvasható. A legérzékenyebb elemzések egyike pedig a Psalmus
Hungaricusról Szabolcsi Bencétől származik, akinek 1924-ben írt rövid tanulmányában egyebek között a következőket olvashatjuk: „Mint a XVI. század számos magyar
verse, ez a zsoltár is tele van az üldözött költő keserű önvallomásával, és robusztus,
izzóerejű, gazdag nyelve ennek a csodálatos ígéretekkel teljes, vívódó magyar századnak irodalmában is külön helyre állítja. Nem véletlen, hogy ez a zaklatott életű század
annyira mélyére hatolt a magyar sors lényegének – és nem véletlen, hogy Kodály épp
ebben a korban találja meg legnagyobb alkotásának szövegét.” Szabolcsi Bence a történelmi analógiát érzi fontosnak, Tóth Aladár egy 1942-ben megjelent tanulmányában
a társadalmi vonatkozásokat emeli ki: „A magányos próféta hangja összecsendült a
magára hagyott nép hangjával… A Psalmus Hungaricusban éppen a hangoknak ez a
szimbolikus összetalálkozása nyitotta meg Kodály művészetének új perspektíváját. Az
a töretlen emberség – melyet eddig magányos embersorsok magányos utakon idéztek – most egyszerre az utak és sorsok összetalálkozásának víziójában, mint valami
nagy beteljesedés bontakozott ki.” Kodály zenéjének esztétikai sajátosságait tekintve, a
fentiekkel összhangban a népdalok világa, a pentatónia és a középkori zsoltáros dallamok összeölelkezésének tanúi lehetünk a magyarság sorsszerű katarzisában. Filozóﬁai
megközelítésben pedig azt látjuk, hogy a Psalmus Hungaricusban a doxológia – a
keresztény istendicséret fohásza – a nemzeti azonosulás érzéseivel párosul. Egyedülálló
pillanat ez a magyar zene történetében: amikor a nemzeti eszme és a keresztény hitvallás
művészi szimbiózisában – transzcendentálisan egyesül a lélek.
Kodály minden további alkotásának hátterében a Psalmus Hungaricus áll. Megkezdődik a magyar népdalok világának beáramlása – műzenévé –, művészetté válása, pontosan
úgy, ahogyan ezt Bartók Béla A parasztzene hatása az újabb műzenére című tanulmányában, 1931-ben az Új Idők lapjain megfogalmazta. A Háry János – Garay János versei
nyomán – a népmesék mítoszából bukkan elő, hogy a népdalok csodáival – az álom és
a valóság szinesztéziájában – a népi képzelet, a humor és a történelmi valóság sajátos
fényében és fénytöréseiben meghódítsa a színpadot, s hogy eszméltessen, mert mint
Kodály 1926-ban Háry János hőstettei című írásában olvashatjuk: „Minden magyar álmodozó. A századok óta szomorú valóság elől kezdettől fogva az illúziók világába menekül.
Háry hazudozása azonban sokkal inkább álmodozás. Vagyis költészet…” Majd hozzáteszi: „Nem állítom, hogy így van ez jól. Épp ellenkezőleg: ebben gyökerezik sok nemzeti
bűnünk, a múlt magyar politikájának sok végzetes hibája. A műalkotásnak azonban nem
az a feladata, hogy oktasson, ítélkezzék, vagy meggyőzzön, csak az, hogy ábrázoljon.”
Háry János hazaﬁas hitvallása Kodályé; a mesehős mátkájának, Örzsének szerelmi dalai a magyarság népdalokba szőtt szerelmi lírájának felmagasztalását hordozzák,
utánozhatatlanul… Az Intermezzo muzsikájának szövetében a verbunkos tánczene
heves indulata a szerelmi népdal melódiájával egyesül…
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A következő nagy mű a Székely fonó, amely egy hatalmas és csodálatos népdalrapszódia, a népi szenvedély: az öröm és a bánat balladás emanációja, melyben a magyarság sorsának drámája, mint valami természeti törvény jelenik meg a maga élet-halál
harcában tüneményesen, egy transzcendentális színpadon. Kodály a Székely fonóban
tulajdonképpen meghatározhatatlan műfajú zeneművet alkotott, melynek „szövegkönyvét nem egy ember írta, hanem a nép. Helyét: a fonót a nép életkedve választotta. Idejét: a téli alkonyatot a munka, mely elveszi a nappalt és a nyarat. A történetet is
maga a népdal írta, melyben minden megtörténik, ami a néppel megtörténhetik…”
írja Németh László 1932-ban, a bemutatót követően. A Székelyekről szólván tágabb
értelemben pedig a következőképpen fogalmaz: „A székelyek világát hegyek veszik
körül, melyeket itt-ott tör át egy hágó vagy folyó… Zene és szó, mint a székely folyók,
egy zárt katlanból tör elő… Az emberbarátok azt mondják, el kell tolni a Hargitát,
mert akadályozza a népek testvéri ölelkezését”. Kodály ebben a műben már túllép az
álmodozó magyar, az álomlátó Háry János meséin, valóságos küzdelem zajlik – a lélekben is – a megmaradásért. Az Elmegyek, elmegyek expozíciójától az Én Istenem, add
megérnem ﬁnáléjáig, mert érzi és tudja, hogy csak a nemzetté vált közösség mentheti
meg a magyarságot itt a Kárpát-medencében.
Alkotói pályája egészét tekintve, a kórusművek kiemelkedő jelentőségűek Kodály életművében. Egyrészt azért, mert a kórusének szinte valamennyi műfajában és műnemében
a vokális polifónia lehetőségeit kitágítva és kihasználva a Palestrinától és korától számítható európai és magyar kórusművészetben szinte egyedülállóan maradandó autonóm kóruskultúrát hozott létre, másrészt azért, mert nemzeti létünk történetének, a
magyarság lélektörténetének ethoszát az emberi élet teljességében emeli művészetébe.
De profundis: a magyar lélek mélységeiből hozza fel azokat az értékeket, amelyek építőköveivé váltak és válhattak a huszadik század magyar és európai kórusművészetének.
Kodály maga is sajátos társadalmi szerepet tulajdonít a kóruséneklésnek. Idevonatkozóan a harmincas évekből két megállapítását idézzük. Az egyik: „Ha egyrészt igaz
is, hogy fejlett karéneklés csak nagymértékben szolidáris társadalomban lehetséges,
másrészt kétségtelen, hogy a karéneklés fejleszti a társadalmi szolidaritást.” A másik:
„Azokban az országokban, ahol a karének virágzik, több a tevékeny szeretet”. Németh
László Kodály szándékainak megítélésében továbbmegy, és azt állítja: „A népzene feltárt
mélységeiben ő a bűvös ragasztóanyagot kereste, a kórusszerző alkotásaival az egész magyar ifjúságot akarta egy milliós kórusként talpra állítani, a népet újra egybeénekelni.”
Kodály Zoltán kórusműveit – melyeknek számát Breuer János a Biciniumokat és a
Triciniumokat nem számlálva százharmincöt körül jelöli meg – többféleképpen csoportosíthatjuk, és sokféle szempontból elemezhetjük. A magam részéről én itt kizárólag a tartalom, a mondanivaló oldaláról közelítek. Gyermekkaraival kapcsolatban
azt tartom a legfontosabbnak, hogy azok – a Villőtől a Pünkösdölőn, az Angyalok és
pásztorokon, a Lengyel Lászlón át a Vízkeresztig – a gyermeklélek teljes univerzumát
a maga sokszínűségében, játékosságában, humorában, egyszerűségében és bonyolultságában megszólaltatják. A profán és a vallásos tartalom kézen fogva járnak, a természeti és az egyházi ünnepek az élet világából emelkednek kórusműveibe a hit, a transzEgyházak és kultúra
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cendencia és a valós élet jelentésvilágának, szimbólumrendszerének ethoszaként, az
emberi világ pozitív szemléletében.
Nőikarainak szépsége és bája, érzékenysége és ezoterikus szeretet-sugárzása szinte
páratlan az európai kórusművészetben. Közülük is talán a Hegyi éjszakák a legkülönösebb, ahol a természet és a lélek találkozásának transzcendenciává lényegülő metamorfózisa jelenik meg, ahol már nincsenek mérhető arányok az éjszakák és hajnalok,
az alkonyok és esték között, ahol már megszűnik a hangok anyagisága, megszűnik a
határ a lét és nem-lét világa között, ahol a formák végleg elveszítik jelentőségüket,
ahol felsejlik és megzendül a menny, ahol eltűnik a tér és az idő… Egyetlen dimenzió
létezik: az út lélektől lélekig. A másik ilyen csoda: a Négy olasz madrigál 3. darabja, a
Chi d’amore sente, amelyről tudjuk, hogy a világhírű itáliai karmester, Arturo Toscanini leánya Budapesten tartott esküvőjére íródott, melynek hangjaiban, harmóniáiban
az égi és a földi szerelem szimbiózisának ethosza szól, s bár a madrigál szövege a XIV.
századból, Giovanni Fiorentinótól származik, Kodály zenéjében elveszíti időbeli és
nemzeti jellegét, egyetemessé válik.
Férﬁkarainak döntő többsége hazaﬁas ének, hazaszeretetének ethoszát zengi, s az sem
véletlen, hogy szinte valamennyi a harmincas évek második feléből és a negyvenes évek
első feléből való, abból az időből, amikor nemzeti létünk mind veszélyesebb irányba
fordul. A Husztban Kölcsey szavaival azt kérdezi: „és mondd: Honﬁ, mit ér epedő kebel
e romok ormán? Régi kor árnya felé visszamerengni mit ér?” A válasz: „Messze jövendővel komolyan vess öszve jelenkort, Hass, alkoss, gyarapíts! A haza fényre derül!” Az
Isten csodájában a pianissimo feszültségével mondja Petőﬁvel: „Isten csodája, hogy még
áll hazánk!”, hogy majd a mű utolsó frázisával belekiáltsa a világba, hirdetvén: „Emberségünkből álljon fenn hazánk!” Nem kevesebb ez, mint a több száz éven át végigvonuló
jóslatokban megjelenő „nemzethalál” víziójának visszautasítása. Amikor pedig minden
invenciójával egy új magyar jövő képét keresi, Ady Endre Fölszállott a páva című versének szimbólumait rajzolja az égre: „Kényes büszke pávák, napszédítő tollak, Hírrel
hirdessétek, Másképpen lesz holnap!” Nincs belenyugvás: „Várjuk már, várjuk az új
magyar csodákat… Vagy lesz értelmük a magyar igéknek, Vagy marad régiben a bús
magyar élet…” A népért való felelősség ethoszát emeli magasba la-pentatonból dúros
színezetbe: a vármegye házára fölszálló valóságos és szimbolikus pávák képében.
Amikor a továbbiakban vegyeskarairól szólunk, előbb Kodály gondolatait kell megidéznünk: „Lesz-e elég művelt karvezetőnk, aki látja, mi köthet egyedül minket Európához?” – kérdezi Excelsior című írásában, 1936-ban. A válasz: „A kultúra közössége,
amely minden nemzet nagy alkotóinak, a nagy alkotók nemes anyagból, időálló formába öntött műveinek nálunk is állandó otthont ad. Ezt a célt csak fejlett vegyeskari
kultúrával érhetjük el… Az élet teljességét hirdető művek az emberi hangok teljességét igénylik.” Kodályt eme meggyőződése vezette – s ezt többször megfogalmazta –
egész életében: nemzeti létünk sorskérdéseinek s az élet teljességének ethoszát hirdető
művészetbe emelésével. A Psalmus Hungaricus megírása után több mint negyven
vegyeskari művet alkotott. Közöttük olyanokat, mint a Székely keserves (1934), az
Akik mindig elkésnek (1934), a Liszt Ferenchez (1936), A magyarokhoz (1936), az
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Ének Szent István királyhoz (1938), a Zrínyi szózata (1954), a Sík Sándor Te Deuma
(1961), továbbá: a Mátrai képek (1931), a Jézus és a kufárok (1934), a Szép könyörgés
(1943), a 150. Genﬁ zsoltár – és még sorolhatnánk.
Már a művek születésének időpontja is ﬁgyelemre méltó, többnyire a magyar
nemzet nehéz óráiban fogantak. A Székely fonó kapcsán már idéztem Németh László
szavait, a Székely keservest énekelvén vagy hallgatván eszünkbe juthatnak az író által
emlegetett katlanok, hiszen igaz lehet, hogy Kodály jóvoltából „a katlanok peremhegyeit áttörte a zene”, de ez Trianon szomorúságát nem feledtetheti… Ady Endre
Akik mindig elkésnek című versének zenébe foglalása ugyancsak lázadás a sors ellen,
amikor a kórusének csúcspontján felkiált: „Meghalni se tudunk nyugodtan. Amikor már megjön a halál, lelkünk vörösen lángra lobban…” Vörösmarty Mihály Liszt
Ferenchez című ódájával – a zeneköltő halálának 50. évfordulóján – egyik oldalon
„felszólítja” a zeneszerzőt: „Zengj nekünk dalt, hogy mély sírjainkban őseink is megmozduljanak…”, a másik oldalon a magyarságot: „És a nemzet, mint egy férﬁ álljon,
Érc karokkal győzni a viszályon…” S a végén Kodály hite, hitvallása: „Van még lelke
Árpád nemzetének.” Ez a szenvedély – ha lehet, még erősebben szólal meg az Ének
Szent István királyhoz című kórusművében, amikor kérdezve felkiált: „Ah, hol vagy
magyarok tündöklő csillaga?” A kórus középső részében kérleli: „Nézz már István
király bánkódó hazádra…” A mű végén a forte pianóvá szelídül: „Egész Magyarország sír és panaszkodik… óhajt, fohászkodik…” – Talán a legdrámaibb e műveknek
sorában a Zrínyi szózata, melyet a magyar társadalom történetének egyik legsötétebb,
legelviselhetetlenebb korszakában írt Kodály, nyilvánvalóan azzal a céllal, hogy ráébressze a magyarságot: van értelme a diktatúra elleni harcnak.
Zrínyi Miklósnak, a Szigeti veszedelem című barokk-eposz költőjének A török áﬁum
ellen való orvosság című prózai munkájából válogatta össze szövegének minden mondatát. Hadd idézzek közülük néhányat: „Én csaknem mintegy néma felkiáltok, ha kiáltásommal elűzhetném ezt a dühös sárkányt, kiáltván: Ne bántsd a magyart!”, „Sehol
másutt Magyarországot meg nem találjuk”, „Az mi nemes szabadságunk az ég alatt sehol sincs, hanem Pannóniában…” – s végül: „Egy nemzetnél sem vagyunk alábbvalók!”
Történetﬁlozóﬁai és esztétikai szempontból az említett művek a mindennapi gondolkodás szintjéről szemlélve megközelíthetetlen magasságba emelkednek, más kórusművei, melyekről az alábbiakban kívánok szólni – erkölcsi megközelítésben –,
újabb magaslatok meghódítását jelentik.
Immanuel Kant, német ﬁlozófus etikájának, A gyakorlati ész kritikája című munkája zárszavában a következő mondatot olvashatjuk: „Kedélyemet két dolog tölti el egyre
újabb és fokozódó csodálattal és tisztelettel, minél gyakrabban és kitartóbban gondolok rájuk: a csillagos ég fölöttem és az erkölcsi törvény bennem.” Ha belegondolunk,
a művészetek és a tudományok története az igazság, a jóság és a szépség az esztétikum
és az ethosz szimbiózisának a története is egyben, hiszen az emberi kultúra élete szinte
kezdettől fogva ethosszal telített. Az ethosz magyar fordításban – mint ismeretes –
erényt jelent. Arisztotelész például kétféle erényt különböztet meg egymástól: erkölcsi
és észbeli erényeket, s hozzáteszi: mindkettő a jó cselekedet forrása. Ami pedig a zenét
Egyházak és kultúra

 ﱻ83 ﱾ

illeti, azt mondja: „A zene gyönyört, az erény pedig igaz örömöt, szeretetet és gyűlöletet ad: így világos, hogy semmit sem kell annyira megszoknunk, mint azt, hogy helyesen ítéljünk, s örüljünk a tisztességes erkölcsöknek és a nemes cselekedeteknek…”
Kodály Zoltán művészetfelfogását és etikai nézeteit a Zeneakadémia évzáróján 1953ban elmondott beszédének egy Robert Schumanntól származó idézete testesíti meg
legszemléletesebben: „Az erkölcs törvényei a művészetével azonosak.” Schumann eme
egyetlen mondatának sugárzásával Kodály egész életművét átvilágíthatjuk. A csúcson –
véleményem szerint – természetesen más művekkel együtt a Jézus és a kufárok és a Sík
Sándor Te Deuma című kórusműveket találjuk. A Jézus és a kufárokban örökérvényű
igazságokat vizionál az Újszövetség evangéliumainak szövegére. Már az indítás maga
klasszikus szinesztézia a képiség és a zene találkozásában: „Elközelge húsvét, és felméne
Jézus Jeruzsálembe, a templomba. És ott találá ökrök, juhok, galambok árusait, és ott
terpeszkedtek a pénzváltók…” Mire Jézus „kötélből ostort fonván kihajtá őket a templomból”, mondván: „Ne tegyétek atyám házát kereskedés házává”, mert „írva vagyon,
az én házam imádságnak háza, minden népek között, ti pedig mivé tettétek? Rablók
barlangjává!” Kodály e mondatokkal az örök emberinek, az örök emberi léleknek üzen
a zene ethoszával. Aki pedig járt Jeruzsálemben, mint e sorok írója is, és ismeri Zakariás
próféta könyvének bekezdéseit, olvashatja: „Jeruzsálem igazság városának neveztetik, a
Seregek Urának hegye pedig szent hegynek…” – megértheti Kodálynak az utókor számára szánt üzenetét: a művészet ethoszának templomában nem kívánatosak a kufárok.
Kodály a Budavári Te Deum születésétől számítottan huszonöt év elteltével, 1961ben írja meg érzelmileg talán a legmegrázóbb hálaadó énekét a jeles pap-költő versére
a Sík Sándor Te Deumát. „Téged Isten, dicsérlek, És hálát adok mindenért…” – férﬁhangokon, a tenor és a basszus szólamok összecsengésével kezdődik az ének, majd a
női szólamok – a szoprán és az alt – bekapcsolódásával a teljesség hangján folytatódik:
„Hogy megvolt mindig a minennapim, És nem gyűjtöttem a másnapra valót.” Utána
sorra veszi az élet legnagyobb, legszebb ajándékait, amelyekért hálaéneket mond. Íme,
néhány közülük: „Hála légyen. Hogy boldoggá tett minden, ami szép… Hála légyen,
hogy akik szerettek, szépen szerettek, és nem kellett nem szépen szeretnem… Hála
légyen. Hogy ember lehettem, amikor az emberek nem akartak emberek lenni…” A
kórusmű a „Hála légyen, Uram, hála légyen” fokozásával végül áhítatos pianissimóval
zárul. Lehet-e ennél csodálatosabb hálaadó ének?
A magyar kultúra történetében évszázadokon át az irodalomé, s ezen belül a költészeté volt a vezető szerep, a költészet volt az a progresszív szellemi erő, amely a
legérzékenyebben és legbátrabban fejezte ki a nemzeti érdekeket; sokszor a költészet
helyettesítette a politikát és a bölcseletet is. A XIX. század költői című versében Petőﬁ
úgy véli, az Isten „lángoszlopoknak” rendelé a költőket, „hogy ők vezessék a népet
Kánaán felé.” Bartók Béla és Kodály Zoltán megjelenésével azonban változik a helyzet; Bartók és Kodály – Németh László kifejezésével élve – „tudós agya” képes volt a
magyarságban megtalálni Európát, európai rangra emelni a magyar zenekultúrát, s általa megerősíteni nemzeti önismeretünket, és a magyar költészet, a magyar irodalom
legjobbjainak társaiként vállalni a nehéz küldetést. Amikor 1965-ben a bécsi egyetem
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a zeneszerző Kodály Zoltánt és az író Németh Lászlót egyszerre tünteti ki a Herderdíjjal: szemléletes bizonyíték.
Értekezésem elején az 1943-as galántai dalos ünnepen elmondott Kodály-beszédből
idéztem: „Én egy egész országot, egy egész birodalmat találtam itt Galántán…” – Tény,
hogy Kodály nemcsak bejárta ennek a birodalomnak különféle tájait, vidékeit, falvait,
hanem el is foglalta azokat a szó etikai és kulturális értelmében. „Meghódította” Magyarországot: a Felvidéket, Erdélyt, a Marosszéket, a Tiszántúlt, a Dunántúlt – és Európát… De mi történik velünk, mai magyarokkal, akik gyökérszakadtan sodródunk a
globalizáció zavaros világában? Szabolcsi Bence az 1940-es évek elején A zene története
hetedik könyvének egyik fejezetében a következőket írja: „Magyarországnak, úgy rémlik, mindig a maga válságos óráiban volt igazán szüksége a zenére. Nagy zenei felocsúdásai mind ilyen megpróbáltatásos időszakokra esnek: a török háborúk korára (Tinódi
és a históriás ének), a múlt századi abszolutizmus idejére (Erkel és a többi romantikusok) és a két világháború kitörése közötti negyedszázadra (Bartók és Kodály). Minden
ilyen fellobbanás korábban készül elő, s végső kihunyása is továbbtart, de tűz-magva
valamennyinek maga a politikai válság, a sors fordulója az élet megpróbáltatása.”
Kérdezem hát – napjaink erkölcsi megpróbáltatásai, szellemi, kulturális válságai
közepette különösen –: „Ah, hol vagy magyarok tündöklő csillaga? Hol?”
Végül Kodály Zoltán zenepedagógiai koncepciójáról szeretnék röviden szólni,
amely nemzeti nevelési rendszerünknek, a magyarság sorskérdéseinek meghatározó
fundamentuma. Kodály zenepedagógiai elgondolásai szorosan kötődnek zeneszerzői
és zenetudományi munkásságához. Abból a tényből indul ki, hogy „A zene múlhatatlan része a műveltségnek”, s hogy „A lelki gazdagodás hatalmas forrásai erednek a
zenéből. Azon kell lennünk – mondja Kodály –, hogy minél többek számára megnyíljanak… Az iskolában úgy tanítani az éneket és a zenét, hogy ne gyötrelem, hanem
gyönyörűség legyen a tanulónak, s egész életre beleoltsa a nemesebb zene szomját.”
Rendkívül időszerűnek vélem értelmezni a populáris zene jelenlegi vad forgatagában
a nemes zene fogalmát. Mintha a mai zenepedagógia adósa lenne ennek tisztázásával.
Az említett kodályi megközelítést egyébként a neveléstudományban – mint ismeretes
– élménypedagógiának nevezzük. Ami pedig a módszertani kérdéseket illeti, nyilvánvaló, hogy minden edukációs folyamatnak megvannak a maga sajátos módszerei.
A Kodály-koncepció módszertanát mindenekelőtt Ádám Jenő, Bárdos Lajos, Szőnyi
Erzsébet, Forrai Katalin, Lukin László, Ugrin Gábor és Szabó Helga, Kardos Pál dolgozta ki, s a következő nemzedék fejlesztette tovább. Úgy hiszem, a Kodály-iskola
képességfejlesztő iskola, ha úgy tetszik: pedagógiai Hungaricum.
Befejezésül – Kodály Zoltán egyik legszebb kórusműve, az Öregek című vers költőjének, Weöres Sándor A teljesség felé prózaverséből idézek: „Aki a teljességet eléri, az örök
mértékkel azonosul: ahogy a tűznek nem erénye, hanem természete a világosság, éppúgy a teljességgel azonosult lénynek nem erénye, hanem természete az örök mérték.”
Továbbá: „Bontsd szét személyedet, beléd tódul a világ. Bontsd szét a személyeddé vált
világot és beléd tódul a teljesség”. Kodály Zoltán életműve: a teljesség maga.
(Kodály Zoltán 50 éve, 1967. március 6-án hunyt el)
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Lengyel Gyula

Dosztojevszkij: A Karamazov testvérek
Először Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkij életét futjuk át röviden. Hatvan évet élt. A gyökerei
nem éppen szerencsések. Durva, iszákos, katonaorvos apa, aki középnemesből feltornázta magát, és
egy mélyen Istenbe kapaszkodó, romantikus lelkű
édesanya gyermeke. Édesanyját már 16 évesen elveszítette. Néhány évvel később pedig apját a saját
jobbágyai verték agyon, annyira gonosz, fösvény,
kegyetlen emberré vált. Hét testvére volt, ő volt a
második gyermek, s az apa úgy döntött, hogy a két
Lengyel Gyula
idősebb ﬁút hadmérnöki pályára adja.
Irodalmi pályáját 24 éves korában kezdte, Honoré
de Balzacnak egy művét fordította orosz nyelvre, elég nagy sikert aratott vele. Utána
megírta első művét Szegény emberek címmel, ezzel tört be az írói világba. Belekeveredett egy baloldali utópisztikus értelmiségi körbe, a Petrasovszki-körbe. Ő maga nem
lázadó, nem akarja I. Miklós cárt megbuktatni, de mint a kör tagját ﬁgyelték és letartóztatták. Már kikötötték a kivégzési fához, már a szemén is ott volt a kendő, hogy
golyó által kivégezzék, amikor a parancsnok kicsit gúnyosan azt mondta, most pedig
felolvasom a jóságos cár kegyelmét, aki kényszermunkára változtatja a halálos ítéletet.
Dosztojevszkij erről annyit írt, hogy életem legboldogabb napja lett.
Besorozták katonának, ez is a büntetés része, és 1849-től 54-ig öt évet töltött Szibéria lágereiben és emberségében rendkívül sokat változott. Egyetlen könyvet vihetett
magával, ez a Biblia volt, ekkor vált még inkább bibliás emberré. Epilepsziás betegsége egyre jobban elhatalmasodott rajta, ez A Karamazov testvérek egyik hősének is
betegsége lesz.
Házasságot kötött Marija Dimitrejával, aki hét évvel később tüdővészben meghalt.
Tizenkét évvel az írói munkássága megkezdése után kapta vissza nemesi rangját. Ekkor végleg leszerelhetett és Szentpétervárott élt. 1862-ben a műveiből összegyűjtött
egy kis pénzt és európai körútra ment. Németország, Svájc, Ausztria, Franciaország az
útvonala, egy jó év alatt bejárta ezeket az országokat és ekkor ismerkedett meg a rulettel, nagy játékszenvedélyével, aminek sokáig rabja maradt, amit A játékos című művében meg is örökített. Ennek színpadi változatát jelenleg a Radnóti Színház játssza.
1864-ben jelent meg Feljegyzések a holtak házából. Tolsztoj azt mondta erről a
műről, hogy nem írtak jobbat ennél az egész orosz irodalomban. Közben sorba jönnek nagy szerelmei, de ezek egyoldalúan, az ő részéről. Marta Braun és Apollinaria
Prokofjevna Szuszlova, akit Párizsba is elvitt magával, aki tudtával megcsalta az
írót, ennek ellenére Torinóba is elvitte. Aztán vége lett a nagy lángolásnak. 1864-
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ben már teljesen eladósodott, sőt a család minden adósságát is magára vállalta. Ez
a mélypont az életében.
A fordulópontot 45 éves korában hozza meg számára egy uzsorásnak a segítsége: felkérést kapott, hogy írjon meg egy művet, ez lesz A játékos, amit 25 nap alatt írt meg.
Éjjel-nappal diktált, az uzsorás kirendelt mellé egy gyorsíró kisasszonyt, aki 25 évvel volt
ﬁatalabb nála, ő Anna Grigorjevna Szvitnyina, akit feleségül is vett. Ő rendezi többi
írását is, és mivel anyagilag jól állt ez a hölgy, minden adósságát kiﬁzette az írónak.
Megnyugszik, és ezután jönnek a nagy művei, A játékos, az Ördögök, a Bűn és
bűnhődés. 1868-ban megszületett második lánya – az elsőt három hónapos korában
elvesztette –, ’71-ben pedig ﬁa született. 1869-ben írta meg A félkegyelműt, ami
az eszményi szépségű ember portréja. Ebben Dosztojevszkij idealizmusa csapódik
le. Életműve csúcspontján áll az egy jó egy év alatt, 1879 és ’80 között megírt A
Karamazov testvérek, aminek folytatását is tervezte, de 1881 januárjában tüdőtágulásban meghalt.

PSZICHOLÓGIA DOSZTOJEVSZKIJ REGÉNYEIBEN
Jelena Stakensneider, aki egy jó nevű építésznek volt a lánya Szentpéterváron, és a
család jó barátságot ápolt Dosztojevszkijjel, vallotta ezt az íróról: „Pszichológusnak
mondják, igen az volt, de ahhoz, hogy valaki ilyen pszichológus legyen, nem kell
nagy írónak lennie, csak ahhoz kell érteni, hogy közel férkőzzék felebarátja lelkéhez.
Az kell, hogy neki magának jóságosan mély, egyszerű és megvetést nem ismerő lelke
legyen. Nem büszke lélek kell hozzá, hanem lágy, simulékony, olyan, mely tud megalázkodni, meghajolni, behatolni a másiknak a lelkébe. Akkor azután már megértheti,
mi fáj annak a léleknek, mi a vágya, kívánsága.” Majd így folytatja Stakensneider:
„Hogy nem ezért nagy pszichológus Dosztojevszkij, annak semmi köze írói mivoltához. Noha nagyszerűen tud erről írni, vagy pontosabban szólva ennek semmi köze
ahhoz, hogy valaki tehetséges regényíró.”
Kiemelném, hogy ilyen jelzőket használ: jóságos, mély, egyszerű és megvetést nem
ismerő a lelke. Egy nagy gyereklélek volt Dosztojevszkij. Önmagáról egyik naplójegyzetében a ’70-es évek végén ennyit vall: „Pszichológusnak neveznek, nem igaz.
Csak realista vagyok a szó legmagasabb értelmében, mert az emberi lélek legmélyebb
mélységét ábrázolom.” Megtalálni az emberben az embert. Ez az ő hitvallása.
Freud lobogtatta A Karamazov testvéreket, hogy lám, az az ő Vater und die
Vatertötung művének csodálatos regénybeli megjelenése, az oidipuszi komplexus bemutatása. Valóban a mű tartalma utal erre. Magyar vonatkozásról is beszélhetünk, az
1910-es években Apáthy Jolán, ő is pszichiáter volt, tanulmányt írt Dosztojevszkijről.
Jermakov szintén tanulmányt írt A Karamazov testvérekről, ő szintén neofreudista
vonalon haladt.
Amikor még Szemipalatyinszkben katona volt, egy Frankel nevű báró pénzelte a
szibériai évek után visszatérő írót. Megvásárolta neki Karl Gustav Carus német pszichiáter művét. Tehát nem Freud, hanem ez a bizonyos Carus használta a világon a
pszichiátria irodalmában elsőként ezt a fogalmat, hogy tudattalan. Az ő műve volt
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nagy hatással Dosztojevszkijre. Ő is vallja Carus alapján, hogy a test és lélek elválaszthatatlan. A világ sem dualista, nem anyag és szellem, egyben kell nézni. A kozmosz
egy nagy organizmus, egy élő szervezet, nem mechanikus, nem órásmester az Isten.
Amit Carus alapján vall: az önmegismerés útján kell mindenkinek haladni. Van a
bensőnkben egy szoba, amelynek kilincsét csak mi érjük el. Belső kilincse nincs az
ajtónak, és ott találjuk meg a lelkünk mélyén az Istent. A bátrak ki merik ezt az ajtót
nyitni, Isten soha senkire nem tör rá.
Elítéli a racionalizmust, vallja a platóni és arisztotelészi tanokat. Élesen bírálja a
panteizmust, vagyis hogy a világ egy nagy isten, összekeverik az istenit meg az istenséget. Istentől ihletett és Istenhez emelkedő állapotban kell élni, hogy az előbbi úton
az ajtót ki tudjuk nyitni. Bírálja viszont a misztikusokat, akik a 1800-as évek végén
egyoldalúan vizsgálták a lelket. Nemcsak Istennel kapcsolatban kell nézni a lelkünket,
hanem a tudattal is.

A REGÉNY
A könnyen ki nem ejthető Szkotoprigonyevszk a történet helyszíne, ami egy kitalált
város. Jelzem, hogy az ezer oldalas regény 716. oldalán olvassuk csak ezt. Magyarul
annyit jelent: Baromvásárhely. Ne felejtsük el, hogy A játékos című regénye pedig
Rulettaburgban játszódik, ami megint csak kitalált név.
Oroszország, 1870-es évek vége. A cselekvési szabadság eléggé be van zárva, az embereknek egy kifutása van, a családi vonal. Ez egy családregény. II. Miklós cár idején
indul az orosz nép nagy várakozása, hogy jön egy új korszak, ami aztán sajnos nem
úgy sült el az 1917-es események miatt, ahogy szerették volna. Dosztojevszkij alapvető
elve, hogy négy típusú ember létezik. Van az ösztön, a szív, az értelem és a lélek eleme
az emberekben. Van, akiben az egyik nagyon domináns, van, akiben arányosan mind
a négy megvan.
Dosztojevszkij nem elemez, realistán bemutat. A regénye messianizmusáról és idealizmusáról árulkodik. Nagy utazásokat tett, járt Németországban, Franciaországban,
és nem volt elragadtatva Európától, azt mondta, hogy az orosz ember képes egy olyan
új világot teremteni e négy típus keverékében, hogy felépítsék az igazi embereszményt.
Nagyon sokan a tékozló ﬁú parabolájaként emlegetik a regényt. Az általam nagyon
tisztelt Pilinszky János úgy nyilatkozott: „úgy érzem, minden igaz mű kimondatlanul
a tékozló ﬁú történetének a megismétlése”.
A regény alapﬁgurája Fjodor Pavlovics Karamazov, az édesapa. Ő az ösztön embere. Nagy étvággyal fogyasztja az életet. Pénz van, ital, nők. Rendkívül nagy az egója,
mindig szeret a központban lenni, sokszor felelőtlenül játszik mások érzéseivel. A
ﬁait is szereti úgy összeveszíteni, hogy az ő önös érdekei szerint történjenek a dolgok.
Miuszov, Karamazov unokaöccse úgy jellemzi őt: maga, mondja neki, a szó szoros
értelmében bemocskol mindent, amihez csak hozzáér.
Két házassága volt, az első feleségét elvesztette nyolc év után. Tőle van a legidősebb
ﬁa, Dimitrij. A két másik testvér, Iván és Alekszej, Aljosa, a második feleségtől, és van
egy törvényen kívüli gyermeke is.
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A legnagyobb ﬁú tehát Dimitrij, vagy Mitya oroszos rövidítésben. Benne is a
karamazovi féktelenség, nyerseség dolgozik. Az egyik sztarec, Paiszij így jellemzi: a
karamazovi őserő, szilaj, ősi és bárdolatlan. Egy nyers, rusztikus ember. Érzelmileg
labilis, a szívével élő ember. Van egy menyasszonya, Katyerina Ivanovna, de közben
beleszerelmesedik Grusenykába, aki nem áll az erkölcs magaslatán, és akinek négy
évvel korábban volt egy nagy szerelme, egy lengyel katonatiszt. Kitartottja volt egy
gazdag orosz uzsorásnak, aki aztán meghalt, de anyagilag ebből a kapcsolatból elég jól
jött ki Grusenyka.
Dimitrij a ﬁúk között az, akinek a fejlődése pozitív. Morális érzéke erősödik. Amikor megtörténik az apagyilkosság, őt vádolják. Ő tudat alatt sokszor meg akarja ölni
az apját, de morális érzéke erősebb, mint az ösztöne. Amikor egy mozsárütővel fejbe
üti Grigorijt, a háziszolgát, Dimitrij azon izgul, hogy csak meg ne haljon, hiszen ott
hagyta vérbe fagyva. Amikor vádolni kezdik, hogy ő apja gyilkosa – holott nem ő, ő
csak virtuális gyilkos –, akkor kezd krisztusi emberré válni. Kirkegaard mondja vele
kapcsolatban, hogy a rossztól való szorongás abban nyilvánul meg, hogy az individuum a megváltásban keres menedéket. Mennyi embert a saját aljassága, a padlóra
kerülése szokta Krisztushoz emelni. Amikor padlót fogunk, akkor jön Isten az életünkbe. Akkor ki merjük nyitni az ajtót és Isten nem azt mondja, hogy szégyelld
magad, hanem tékozló ﬁúként visszafogad. Ezt mondja többek között közvetlenül az
ítélet előtt Dimitrij, hogy mindnyájan kicsiny gyermekek vagyunk. Vagy egy kicsivel
korábban: csak hát ezek után ha mindent szabad, mi az ember? Mármint Isten nélkül.
Ez azt jelenti, hogy most már minden meg van engedve. Mindent szabad. Ez a 21.
század bűnös szlogenje. Dimitrij ezt alapjaiban, mint szívember, elutasítja.
A következő ﬁú Ivan Fjodorovics Karamazov. A Radnóti Színpadon, amely tudvalevőleg egy erősen liberális gyökerekkel bíró színház, Valló Péter rendezésében liberális
oldalra ment el a darab, ott Ivan a nagy Ő. Ivan a legravaszabb. Az ész, a felvilágosult
értelem típusa. Ő van a legmesszebb az atyai háztól. Mindhárom ﬁú elkerül otthonról
(a tékozló ﬁú története). Dimitrij a legkevesebb szeretetet kapja az apjától, mert már
kiskorában kilöki. Az a bizonyos Miuszov nevelte fel. A regényben ebből indulnak
a problémák, soha nem adja meg az apa elsőszülött ﬁának azt az anyagi biztonságot,
amit a másik kettő felé, főleg Iván felé megad.
Ezzel szemben Ivan az a típus, aki Istent szeretné hinni, de nem személyes számára
Isten. Ő felelősségre vonja Istent, hogy a történelemben miért halnak meg mindig a
jók, miért szenvednek mindig a gyerekek? Miért szenvednek az árvák? A válasz a regény egyik legszebb része, A nagy inkvizítor címszó alatti rész, amelyet sokan Shakespeare-i irodalmi magasságúnak tartanak. Ez Dosztojevszkij Karamazov-regényében is
a legnagyobb mélységek szerinti, és a legemberibb bemutatás, ami arra akar kilyukadni, hogy az embernek mindig kell, hogy meghajoljon valaki előtt, aki nagyobb nála.
Az embernek szüksége van a misztikumra, a titokra, amit nem fejt meg. Maga az élet
egy csodálatos misztikum.
A csoda és a misztikum mellett a harmadik legfontosabb a tekintély. Ivan bűne, hogy
mindezt ő az észben tudja, érti meg. A francia forradalom lecsapódása a rezon, az ész,
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amikor 1789-ben a Notre Dame-ban is lesöpörték az Oltáriszentséget, megtaposták és
egy utcanőt anyaszült meztelen odaültették és tettek a testére egy papírt, hogy ő az ész
istennője. Előtte hajoltak meg. A 21. század is sok ember számára az ész és az értelem
diadalútja, amelyben negatív utat jár be Ivan. De egyszer csak a saját lelkiismeretével, a
saját moralitásával találja szemben magát. Annyira érzi, hogy lehetne szent is, de ő már
sátáni, s ebbe belebolondul. A regény egyik kiemelkedő pontja, amikor az ördöggel
beszélget. Az ördög Ivan legaljasabb énje. Ez egy skizofrén, tudathasadásos dialógus,
s később a legkisebb, az angyal, Aljosa jelenik meg, s ő ébreszti tudatára, hogy ez egy
belső víziója volt Ivannak. Benne van az ördög. Tébolyulttá válik, ugyanakkor ő tudja,
hogy ki az igazi gyilkos, de már annyira elborult elmével beszél a tárgyaláson, hogy a
bíróság nem veszi beszámíthatónak. Önmagán kívül és az értelmen kívül senkit nem
szeret. Talán Aljosát azért tűri meg, mert mellette biztonságban érzi magát. Egy cizellált megoldása a regénynek, amikor már több napja nem alszik Iván, s épp az ördöggel
folytatott párbeszédet, megjelenik Aljosa és alighogy vált vele pár szót, le tud feküdni
és el tud aludni. A szent közelsége megérinti ezt az Istentől elrugaszkodott embert.
A következő, a harmadik ﬁú a földre szállt szent. Ő Alekszej Fjodorovics Karamazov.
Ő húszéves, Iván 24, Dimitrij 28. Aljosa kolostorban nevelkedik, ő a lélek embere,
földreszállt angyal. Zoszima sztarec a lelki apja, aki a regényben a nagy megtérő. Tanítója, aki néhány év után, amit Aljosa a kolostorban tölt, kéri, ﬁam, hagyd itt a kolostort, menj ki a világba, nősülj meg. Érdekes módon egy fogyatékos lány szerelmes
Aljosába, a tolószékhez kötött Lise. Iránta a gyermeki, angyali lelkű Aljosa a gyermeki
lelkű, tolószékes Lise iránt érez tiszta szeretetet. De ez inkább egymás kölcsönös sajnálata, hogy egy szívtelen, lelketlen világban vagy te, mint tolószékes lány, és vagyok
én, mint egy kolostorból a világba, a disznók közé kidobott lelki ember, fogjunk össze
és becsüljük meg a lelki tisztaságot.
Ez egy plátói kapcsolat. Aljosa soha senkit nem ítél el, mindenkiben a jót látja.
Végsőkig hisz Dimitrij ártatlanságában. Mindvégig gyermek tud maradni. Ő az, aki
így vall: „A bátyáim a vesztükbe rohannak. Az apám is. És másokat is vesztükbe sodornak.” Az egyik legszebb mondása, amit Rakityinnak mond – aki napjaink egyik
leggyakoribb résztvevője a társadalomnak, karrierista, mint Joszif Visszarionovics
Sztálin, a kispapból lett diktátor –: „Én Isten ellen nem lázadok, csak a világot nem
fogadom el.” Az embereket pontosan úgy kell gondozni – ezt meg Lisenek mondja –, mint a gyermekeket. Némelyeket pedig úgy, akár a kórházban. Vagyis Aljosában
kimondja Dosztojevszkij, hogy a világ egy nagy kórterem.
Ezt egyébként a 20. században Anton Gots atya mondta. Ő Nyíregyházán működött kamilliánus szerzetes, van egy könyve, az Igen, Uram. Rengeteg műtétje volt,
fél lábára nyomorék volt, óriási lélek. Ő mondja a könyvében, hogy a világ egy nagy
kórház, ahol Jézus doktor rendel. Ne féljünk elmenni hozzá, s nem kell kilépni magunkból, mert a rendelő a szívünk legbenső bugyra. Az embereket tehát Aljosa gyermeknek tekinti.
Végül itt a zabigyerek, Szmergyakov. Minden településen, városon van ilyen félkegyelmű ember. Lizbeta Szmergyakovacsaja félkegyelmű lány volt szegény, akit az apa,
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Fjodor Pavlovics Karamazov teherbe ejtett, aki volt annyira önkritikus a félkegyelműségében, hogy „véletlenül” Karamazov kertjébe ment el, amikor szülnie kellett. Ott
szülte meg a gyermeket és Fjodor Pavlovics nem dobta ki az utcára, ott élt vele, mint
szolga. Apjával szemben elfojtott gyűlölet és félelem élt benne. Érdekes, hogy Valló
Péter a rendezésében azt meri mondani Szmergyakovról, hogy nem bűnös, hanem
csak dühös. Hát ezt nem merném így kijelenteni.
Számomra Szmergyakov a nihilizmus megtestesítője. Törvényen kívüli vagyok, szeretnék visszakapaszkodni a törvényes világba, alanyi jogon nekem is járjon majdnem
annyi, mint a három féltestvéremnek. Ez soha nem sikerült neki, mindenkire irigy
és dühös. Epilepsziás beteg. Dosztojevszkij saját betegségét alázatból ebbe a nihilista
emberbe tette bele. Látja a világ igazságtalanságait és állandóan a ﬁúk között sertepertél. Iván mindig arról beszél, ha apánkat megölné Dimitrij, vagy bármelyikünk, akkor
milyen béke állna be. Ő ennek a késztetésére azon a szörnyűséges estén azt mímeli,
hogy epilepsziás rohama van. Dimitrij betör alkoholizált állapotban az apja házába,
Grigorij inast fejbe üti mozsártörővel, az összeesik, a pincében viszont mindent hall
Szmergyakov. Dimitrij nem tesz mást, mint a Szmergyakov által elpletykált helyen
megtalálja az odatett borítékot a háromezer rubellel. A keze véres lesz Grigorij fejbeütésétől, de nem az apja vérétől. Így megy el Grusenykához és így dorbézol.
A lényeg, hogy ezután feljön a pincéből Szmergyakov. Grigorij még nem tért magához, a felesége alszik. Fjodor Pavlovics beengedi Szmergyakovot és ő üti fejbe az apját
egy tárggyal, ő a tényleges gyilkos. Bizonyítási vágy hajtja mindig, felülemelkedni a
helyzetén. Gyilkossága után viszont ő is szembekerül a lelkiismeretével. Ahogy Iván
sem tudta elviselni, megtébolyodott, Szmergyakov még gyengébb. Ő a regénybeli Júdás, annak parabolája. Júdásnak nem volt a bűne nagyobb, mint Péter tagadása. Péter
viszont bízott abban, hogy az Isten megbocsát neki. Júdás nem tudta elfogadni Istenről ezt. Szmergyakovnak nincs Isten-élménye. Nincs Isten-képe, ő csak és kizárólag
a törvénytelenség és a majd én megmutatomság. És ahogy törvényen kívül született,
törvényen kívül hal meg, hiszen az öngyilkosokat akkor a temető mellett, az árokparton kaparták el. Hiába hivatkozik Szmergyakovra a bírósági tárgyaláson Iván, az
értelmiségi, középső ﬁú, mivel már tébolyodott állapotban van, nem veszik komolyan
a vallomását, azt mondják, hogy nincsenek tanúk, nincsenek jelek, és kényszermunkára ítélik Dimitrijt.
A történet vége az, hogy Dimitrij menyasszonya, Katyerina Ivanovna, a vagyonával
szervezni kezdi szöktetését, és amikor Szibériában az őrhelyeken váltják a lovakat,
amivel viszik az elítélteket a száműzetésbe, leﬁzeti a katonákat, tízezer rubelt ad nekik,
ami horribilis összeg, így megszökteti Dimitrijt, aki Grusenykával elmegy Amerikába.
Az volt az író terve, hogy ezt a történetet egy újabb regényben megírja, de 1881
januárjában meghalt.
Zoszima sztarecet hagyom a végére, hiszen a zene is akkor szép, amikor szépen
fejeződik be. Ő számomra a legemberibb az egész regényben. Lehet, hogy ez a pap a
papnak örül alapja. Mi a sztarecség? Az író mindig úgy jelenik meg a regényben, mint
mesélő. „A szerzetesek orosz földünk megváltásának forrásai.” Innen érthető DosztoEgyházak és kultúra
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jevszkij messianizmusa, hogy csak felülről, az istenes emberek által nyílik egy új irány.
Ma Európa sajnos ennek vesztében fetreng. Nem akarok bölcselkedni, de ha már egy
Isten utáni társadalom van, egy posztmodern utáni modern, amiben nem az a kérdés,
hogy van-e Isten, vagy nincs, hanem hogy végre mit kell csinálnunk, hogy nincs Isten.
A sztarec az az ember, aki saját lelkébe olvasztja a lelkedet és az akaratodat – ezt
megint az író mondja. Ez a lélek benne az Istené. Nem születtünk szentnek, bűnösök
vagyunk. Ez Zoszima élete. Korábban katona volt és Afanaszij volt a szolgája, akit egy
napon megalázott és jól meg is verte. Nem sokkal később látókörébe került egy Mihail
nevű idegen, aki arra a vidékre vetődött, aki nagyon megsértette őt. Zoszima kihívta
párbajra ezt a titokzatos Mihailt, akiről kiderült, hogy egy többszörös gonosztevő. A
párbaj reggelén megtörténik Zoszima nagy megtérése. Nem szégyelled magad, mondja
magának, hogy bántál a szolgáddal és most elmégy párbajozni? Mi értelme? A lelkedben van háború. Magadban van a jó meg a rossz. Madách Az ember tragédiájában írt
a két golyóról, a fehér és fekete golyókról, és hogy a küzdés maga a lényeg. Életünkben
minden reggel választunk a fehér és fekete golyó közül, melyik fog ma győzni.
Zoszima bocsánatot kér a szolgájától, elmegy a párbajra. Ő lőhet először és tudatosan mellé lő. Ez Mihailt nagyon megtörte, ő is mellé lő és abbamarad a párbaj. Utána
egy erős bűnbánat, alázat következik és elindul az Isten felé ez a ﬁatal katonatiszt és
sztarec lesz belőle. Mint sztarec mondja: „Az engedelmesség – mármint Istennek –, a
böjt, az imádság. Gyakran emiatt gúnyolják a szerzetest, holott csakis ezek biztosítják
az utat a valódi, immár igazi szabadsághoz.”
Óriási bölcsesség jellemzi ezt a sztarecet. „Aki önmagának hazudik, az tud megsértődni a legtöbbet.” Dosztojevszij a legnagyobb író számomra. Ez a mondata is
briliáns: „A cselekvő szeretet az mindig fájdalmas: az ábrándozó szeretet gyorsan végrehajtható és látványos hőstettre vágyik.” Végül a szeretet, mondja a sztarec, nagy
tanítómester, de érteni kell hozzá, hogyan szerezzük meg, mert nehéz szert tenni rá.
Drágán lehet hozzájutni, hosszú munkával és hosszú idő múltán. Mert nemcsak pillanatnyilag, alkalomszerűen kell szeretni, hanem örökre.
De hol vannak a női szereplők? Dosztojevszkijnek nem sok jó élménye volt a nőkkel.
A nők nála mindig keresik önmagukat és a francia mondás – cherchez la femme – a
regényben is igazolódik valamiképpen. A bonyodalmak a két nő, Katyerina Ivanovna
és Grusenyka körül bonyolódnak, és a regény legalja is egy nőnek a zabigyermeke,
Szmergyakov.
Akik olvastuk ezt a regényt, talán közelebb jutottunk ahhoz, hogy magunkat is
megismerjük, aki pedig nem olvasta, biztatom, hogy szánja rá magát, sokak szerint
a világirodalom egyik alapműve ez, amiben a lényeg, ahogy maga Dosztojevszkij
mondta, keresem az emberben az embert. Jó emberkeresést és megtalálást kívánok!
(Az április 20-án a Fráter György Katolikus Gimnáziumban tartott előadás
szerkesztett változata)

 ﱻ92 ﱾ

Miskolci Keresztény Szemle



2017/2. (50. szám)

Dobos Marianne:
A mezítelen Lázár feltámasztása
Wojciech Topoliński a háború kitörése, vagyis Lengyelország lerohanása előtt
néhány héttel, 1939 nyarán indult Magyarországra. Onnan pedig tovább,
Krakkó és Gdańsk felé. Ha ismerte is a veszélyt, legyőzte. Emiatt az emberi
győzelme miatt adatott meg neki, hogy a posztulátorinál fontosabb hivatása
gyakorlása közben halhasson meg.
Wojciech Topoliński attól a perctől fogva,
hogy nevét olvastam, és megtanultam a helyes
kiejtését, a hőst és az áldozatot szimbolizálta számomra. Pedig akkor csak annyit tudtam róla,
amit P. Mónay Ferenc minorita rendi áldozópap
kis könyvecskéje – P. Kelemen Didák, a FelsőTiszavidék apostola (1683–1744) – záró soraiban
olvashattam: „1939 nyarán Adalberto Topoliński
a rend szentté avatási ügyek általános római kérelmezője el is ment Miskolcra, hogy a helyszíni
szemlét megejtse, és a található iratokat összeszedje. Az eljárás befejeztével az iratokat magához véve továbbment Lengyelország felé, ahová
a krakkói bíboros érsek hívta, Nagy Lajos királyunk leánya Hedvig királynő ügyének hasonló
kivizsgálására. Szeptember elsején azonban a
németek elkezdték Lengyelország elfoglalását. Topoliński egy német gyűjtőtáborba
került, ahol úgy ő, mint az iratok eltűntek.”
Kezdetben abban bíztam, hogy ezeknek az iratoknak a nyomára lehet bukkanni.
Azután a második világháború hatmillió lengyel halottjának sírja között kezdtem
keresni, hol lehet a posztulátoré. Eleinte teljesen reménytelenül és bizonytalanul.
Mégis, a krakkói emléktáblán nevére, a Lengyel Nemzeti Archívumban fényképére találva egyre biztosabb voltam abban, hogy meg kell, meg lehet találni. Főként,
hogy nemcsak vértanú halála, de életműve is – amelyről a kutatás során reméltem,
hogy megismerhető, és dokumentálható lesz – minden bizonnyal méltó arra, hogy
a sírjánál fejet hajtsunk. A személyének kijáró tisztelet mellett egyben a lengyel nép
mártíriuma előtti tisztelegve.
2008-ban kezdtem a kutatást. A legteljesebb reménytelenségben is hittem a munkám fontosságában és abban, hogy tevékenységem nem hiábavaló, mert úgy éreztem,
hogy a mártír fogja a kezem, és vezet az úton. Nem találtam tévutaknak a kitérőket.
Mielőtt saját mártírhalála helyéhez „elvezetett” volna, „megmutatta” a tömegsírokat,
Egyházak és kultúra
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melyek az 1939 ősze és 1940 tavasza között tarkón lőtteket rejtik. Őket, a „rendkívüli rendteremtő akció” (ausserordentliche Befriedungsaktion) félholtra vert, megkínzott, megcsonkított áldozatait, akik gyakran még élve kerültek a sírba. A lengyel elit
megsemmisítése során a Wejherowo környéki Piasnica erdeiben 12–14 000 embert
gyilkoltak meg a németek. Ezt a vérengzést szokták a pomerániai, vagy a második
Katyńnak is nevezni. Szomorú, hogy még a hazai szaktörténészek közül is kevesen
ismerik a huszadik század poklainak egyik legiszonyatosabbját.
Az atya 1939 nyarán indult el Rómából. Október végétől volt Świeciében. Gyönyörű kolostor van itt. Talán meglátogatta, talán ott is tartózkodott. Egy alkalommal saját
szemével látta, hogyan gyilkolják meg az áldozatok egy csoportját. Ezért tartóztatták
le először. Erről a helyszínről szállították át a bydgoszczi Gestapóra, ahonnan azután
engedték ki, hogy megígérte, jelentkezik lejárt amerikai útlevelével a danzigi Gestapón a kiutazási engedélyért. Świecie polgármesteri hivatalának 1948. március 2-án
kelt, a pelplini püspöki kúriának címzett leveléből megtudható, hogy Mariankában
töltötte a szabadulása utáni éjszakát. Valószínűleg unokahúga családjánál. Itt számtalan újságkivágáson kívül mást nem hagyott hátra, mikor másnap továbbutazott.
Ezeket vitték el az ezt követő házkutatás alkalmával, amikor is azt mondták a háziaknak az atyáról, hogy kém. Bőröndjében a ruhái, a reverendája és a személyes holmik
mellett számos igazolt eredetű ereklye volt.
1939. november 9-én, ahogyan azt előző letartóztatásakor megígérte, bement a Gestapóra. Soha többé nem tért vissza. Bement, önszántából, bármennyire ellenezték azt a
vendéglátói és a pallotin atyák, akiknek a templomában mutatta be a napi szentmiseáldozatot. Arra kérték, hogy keresse fel az amerikai konzulátust, és annak segítségével
azonnal meneküljön el az országból. Nem tette… Évek, évtizedek telnek el, míg a
lengyel minorita rend két háború közötti történetéről 2011-ben megjelent könyvből,
Zdiszlaw Gogola professzor munkájából megtudjuk, hogy Sztumban, a börtönben
halt meg, 1940. április 19-én. Fürdőkádban fojtották meg. Ki tudja, mit próbáltak
megtudni tőle, miért kínozták, és egyáltalán miért akartak megszabadulni tőle, miért
akarták meggyilkolni azon kívül, hogy szerzetes, hogy lengyel értelmiségi volt?
A német császársághoz tartozó országrészben, tehát porosz állampolgárként született 1885-ben. Egész életében hazátlan. Lengyel állampolgár sohasem lehetett, de
mindhalálig lengyel katolikus hazaﬁ volt. Születése idején nem létezett független
Lengyelország, hiszen egy évszázaddal korábban három részre szakították a környező
nagyhatalmak. Az Egyesült Államokba kivándoroltak, a lengyel emigráció misszionáriusa akart lenni, ezért kérte felvételét a minorita rendbe, és lett szerzetes, aki Rómában tanult. Majd az Egyesült Államokba, a Páduai Szent Antal lengyel tartományba
került. A német Szeplőtelen Fogantatás tartományból azért vált ki ez a lengyeleket
gondozó misszió, hogy a hazájukat elhagyni kényszerült kivándorlók katolikus hitüket anyanyelvükön gyakorolhassák, továbbadhassak az idegenben is gyermekeiknek.
1928-ban visszatért Itáliába, előbb Loretóba, majd Rómába. Angol és lengyel nyelvű gyóntató, a Seraphikum, a Nemzetközi Teológiai Egyetem professzora. 1935-től
posztulátor. Amint az ezzel kapcsolatosan írt levelei bizonyítják, igen nagy lelkesedés-

 ﱻ94 ﱾ

Miskolci Keresztény Szemle



2017/2. (50. szám)

sel, hozzáértéssel és szorgalommal készítette elő a múlt idők hitvallóinak és szent életű
példaképeinek boldoggá és szentté avatását. Többször járt Magyarországon és hazájában. Azok az ügyek, melyekkel foglalkozott, a háború miatt, illetve halálával jó időre
megszakadtak, de végül – tudomásom szerint – valamennyi szentté, illetve boldoggá
avatással fejeződött be Szent II. János Pál pápasága idején. Csak egyetlen nem zárult
le közülük, és ma is folyamatban van: Isten Szolgája, Kelemen Didák ügye. A Történelem Ura úgy akarja talán, hogy a két ezeréves keresztény népnek egyszerre legyen
oltárra emelt példaképe a XX. századi lengyel és a XVIII. századi magyar minorita?
Akik a történelemnek más-más nehéz korában, de egyaránt a hit és a szeretet erejével
álltak Isten népe szolgálatában.
Amikor ’39-ben visszatért szülőföldjére, hazája földjén nácik és kommunisták osztozkodtak. E történelmi megaláztatásnak is szimbóluma az ő mártíriuma. Az a föld, amelyért és amelyen meghalt, ma már a lengyel nemzet jogos otthona. Immár hazai földben
nyugszik tehát. Kezdetben csak hittem, amit most már bizonyítani tudnak az élete
összecsomózott szalagjából a keresés évei során megtalált és kibogozott aranyszálak is.
A földi zarándoklatra kiszabott, négy nap híján 55 évnyi életről már két évvel halála
előtt kimondhatta az igazságot (bár nem sejthette még, mi minden vár rá): „Az Úr Isten vezet engem a kereszt útján” – ahogyan olvashatjuk az 1937. február 5-én a Lengyel
Minorita Rendtartomány provinciálisának írt levelében.
Jézus feltámasztotta barátját, a negyednapos halott Lázárt, akinek keze-lába pólyával volt körültekerve, az arca pedig kendővel bekötve. Keresztútja utolsó állomásán,
1940. április 19-én az embertelen gyűlölet, egy kád vízben fojtotta meg ezért őt, Jézusnak ezt a feltámasztott barátját, hadd nevezzem így: a mezítelen Lázárt. (Jó néhány év
a háború után előkerült egy túlélő rabtárs, aki visszaemlékezett arra, hogyan „biztatta”
hóhéra az atyát, hogy most szabadul.)
Wojciech Topoliński, a XX. századi Lázár, Isten világon szétszórt (lengyel) ﬁainak
összegyűjtéséért, a világegyházért és lengyel hazájáért dolgozva élt és halt. Halála szabadulás volt! Szabadulás a börtönből. Szabadulás az örök életre!
Minden halál fulladásos halál… Miközben az életösztön zihálva kapkod levegőért,
lehet, hogy a haláltusát az oxigénhiány gyönyörű víziókkal enyhíti.
A Mezítelen Lázárnak – szerintem – nem vízió voltak. Mint Péter apostol börtönét,
azt a helyiséget is, melyben a víz alá nyomták, fény árasztotta el. Nem látomás. Bárha
annak tűnt. Az angyal, ott a fényben, valóságos… Nem a földi, de az örök szabadságra vezette.
1939. augusztus 10-én, amikor a niepokalanowi kolostorban egy esti rekreációban
Woiciech Topoliński a rendtársaknak beszélt, fő témája a szentségre való törekvés
volt. Szavai prófétikusnak bizonyultak. Többekkel együtt, akik ott, akkor hallgatták,
és akiket már az oltár dicsőségére emeltek, ő is, ha boldoggá nem is avatták eddig, a
minorita vértanúk sorába lépett. Hitvalló életet zárt a mártír halála 1940. április 19-én.
Szülőföld Kiadó, 2017.
D. M.

Egyházak és kultúra

 ﱻ95 ﱾ

A szerkesztőbizottság:
Alakszainé dr. Oláh Annamária, Demjén Péter,
Gróf Lajos, Papp András, Rácsok András, Sasvári István,
Várhelyi Krisztina, Zsugyel János

Lapalapító: Gróf Lajos
Tipográﬁa: Keglovics János

Kiadja a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége
miskolci csoportja,
az Eszmék és Értékek Alapítvány támogatásával
Felelős kiadó: Alakszainé dr. Oláh Annamária
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E számunk szerzői
Dobos Marianne író, újságíró
Gróf Lajos újságíró
Dr. Gyulai Éva a Miskolci Egyetem Történettudományi Intézetének igazgatója,
egyetemi docens
Dr. Havasi Virág egyetemi docens, Miskolci Egyetem
Kalna Zsolt minorita tartományfőnök, plébános
Kojsza Péter újságíró
Lengyel Gyula esperes, erdőtelki plébános
Makláry Ákos görögkatolikus parókus, a KÉSZ országos elnöke
Máger Ágnes festőművész
Mikolai Vince főesperes, diósgyőri plébános
Sándor Frigyes a miskolc-belvárosi evangélikus gyülekezet lelkésze
Dr. Tóthpál József címzetes főiskolai tanár, a ﬁlozóﬁai tudományok kandidátusa
Tőkéczki Ilona tudományos kutató, TIREK püspöki hivatala

A

Miskolci
Keresztény
Szemle
MÁR INTERNETEN IS OLVASHATÓ.
A keresztenyszemle.hu oldalon
friss eseményekről láthatunk képes és videós beszámolót,
az Archívum aloldalon
a korábbi Szemle számok is visszakereshetők.
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