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Hevesi Attila

Ha nincs Ötvenhat
Zsille Gábor azonos című verse mellé
Ha nincs Ötvenhat csaknem elfeledtük volna
hány piros meg ezüstfehér sáv van
Magyarország címerpajzsának bal felében,
s ha még-többen elmentek volna
novemberben és decemberben
alig maradt volna magyar a maradék hazában;
november, december meg magyar ember…
Maradtunk 19-en, 56-an, 10-en és 23-an:
add össze, szorozd össze, hála Istennek még
elegen; s az elmentek java is „ittmaradt”…
Ha nincs Ötvenhat talán már számolni
sem tudnánk magyarul.
S megvannak most is számlálva napjaink…
ha hagyjuk. Csak éppen anglo-amerikaiul.



Vers
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Lévay József (–)

Itt születtem
Itt születtem, itt lakom én,
Hol a Sajó kanyarog,
Hol a földet ezer éve
Túrják a jó magyarok.

De midőn a hegytetőről
A szép völgyet nézdelem,
Eszembe sem jut az ínség,
Az áldatlan küzdelem.

Jutalmazza néha bőven
A hű munka sikere;
Néha izzadás fejében
Soknak szűk a kenyere.

Elterítve csak azt a sok
Szépet és jót látom ott,
Melyet az ég jó kedvében
E vidékre halmozott.

Nem csügged, nem zúgolódik,
Csak türelmesen sohajt:
A mit elvesz egy sovány év,
A másik megadja majd.

Csak azt érzem, hogy a végzet
Hűn ápol itt engem is,
Adott egy kis enyhe fészket,
Pár gyümölcsfát nékem is.

S mint harmatcsepp tükörében
A napot szemlélgetem.
Szülőföldem szerelmében
A hazámat szeretem.

Hazám
Hazám, nyomorgatott hazám!
Édesem vagy, nem mostohám.
Aggódom, szánlak, féltelek,
Azzal fekszem, azzal kelek.
Bár hangosan nem zajgok érted,
Szívem dobogását megérted.

Sohsem valék, jól tudhatod,
Eget verő hős dalnokod.
Szerelmed hajt, emészt, ragad:
De a szó torkomon akad,
Midőn vásári zaj tiporja
Neved dicsőségét a porba.

Dal helyett csak imádkozom,
Néma érzéssel áldozom:
Félek, a szó kimondva ránk,
Az égbe nem hat már imánk
S hibáinkat újra meg újra
Tűrni már az isten is únja.
(A költő halálának századik évfodulója ez év július 4-én volt.)
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 ÜNNEPEK – ALKALMAK 

Tudósítás a 2018. évi
Miskolci Nemzeti Estélyről
ÖRÖKSÉG  DALOK ÉS TÁNCOK CSÍK VÁRMEGYÉBŐL
Mint 1956-ban a rádióban,
ismét felhangzott Beethoven
Egmont-nyitánya október 22én a Művészetek Házában,
ahol a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége miskolci csoportja immár tizennegyedik
alkalommal rendezte meg az
1956-os forradalom és szabadságharc emlékünnepségét, a
Miskolci Nemzeti Estélyt. Az
ünnepélyen átadták a Kartal–
Veczán-díjat is, melyet minden
évben olyan miskolci személynek ítélik, aki keresztény, nemzeti értékelvű munkássága, közéleti szerepvállalása
alapján mindannyiunk számára követendő példa lehet. Ebben az esztendőben a díjat
dr. Majorosné dr. Hortai Rita házi gyermekorvos kapta.
Arany János A walesi bárdok című költeményét Balázs István előadásában hallhatta a közönség, majd Farkas Erzsébet, a Szent István-rádió műsorvezetője, az est
háziasszonya kérte fel Szakács Árpád újságírót, a Mediaworks főszerkesztőjét, ünnepi
beszéde megtartására, melyet e tudósítást követően olvashatnak.
Az ünnepi beszéd után következett a Kartal–Veczán-díj átadása. A kitüntetett laudációját dr. Várhelyi Krisztina, a miskolci KÉSZ-csoport vezetőségének tagja olvasta fel.
Az elismerést Veczán Pálné és Kalna Zsolt, a minorita rend tartományfőnöke adta át
a díjazott lányának, Molnárné Majoros Évának, aki felolvasta édesanyja köszönőbeszédét, melyet e tudósítás után olvashatnak.
Az ünnepség, a nemzeti estély második részében a Hargita Nemzeti Székely Népiegyüttes műsorát láthatták a termet zsúfolásig megtöltő hallgatók. Az együttes történetét Farkas Erzsébet olvasta fel:
Örökség – Dalok és táncok Csík vármegyéből.
A kijelölt úton járni, a vállalt feladatot becsülettel végezni. Tenni a közösségért,
amely táplál, tisztelettel lenni mindazok iránt, akik tehetségükkel, munkájukkal alaÜnnepek – alkalmak
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pot adtak a magyar népi kultúra fennmaradásához, továbbadásához. A Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes 1990 óta ennek szolgálatába igyekszik állítani színpadi
munkáját, hétköznapi tevékenységét és ünnepeit.
Erdélyi Prímások Találkozója, Ezer Székely Leány Napja, Csűrdöngölő – gyermek
és ifjúsági néptánc találkozó. Hagyaték – mezőségi népzene- és néptánc találkozó –
ezek az ünnepek, amelyeknek szervezője, kezdeményezője.
Erdély, Székelyföld, Csíkszereda – a hely ahonnan vétetett, s a város, amely fenntartja.
A magyar népi kultúra feltárása, hiteles bemutatása, népszerűsítése és átörökítése.
Arról ismerszik meg a Hargita Együttes hivatása, hogy e célt nem téveszti szem elől.
Kodály Zoltán írja: „ódon
tűzben ragyogó ékszerek a
székely dalok [...] A székely
dalokból és a hozzájuk többékevésbé közelálló más régi dallamainkból lassankint feldereng egy egységes magyar zenei
nyelv képe, egy régi tradíciótól
keményre csiszolt, monumentális stílusé, amely, ha darabokban hevertéből összeszedjük és
eggyé illesztjük, még nagy fejlődés indítója lehet.”
Mi mást képviselhetne jobban a csíkszeredai Hargita Együttes, mint amire most
bemutatandó előadásának címe utal: Dalok és táncok Csík vármegyéből. Bartók Béla
és Kodály Zoltán XX. század eleji gyűjtéseiből származó népdalokhoz kapcsolódnak a
környék – Csík, Gyergyó, Gyimes – táncai.
Az Örökség az élet jeles pillanataiból merít, a több szerkezeti egységgel alkotott
darab mintegy visszatekintés az életre. A néző pedig e megidézett világban, felismerheti nagyszülei, dédszülei életének meghatározó sorskérdéseit: miként a párválasztás
keserédes pillanatát, úgy a súlyos katonáskodást is. Levél a frontról – Lőrincz Antal
utolsó levele 1915-ből. A műsor egyik alkotója, a levélíró dédunokája, de sokunk dédapja lehetne. Az első világháború századik évfordulója kapcsán az előadás emléket állít
tehát, a nagy háborúban hősi halált halt katonáinknak is.
Rendező-koreográfus: Varga Zoltán. Zenei szerkesztő: Kelemen László. Dramaturg és jelmeztervező: Lőrincz Beáta. Vendégművészek: Györﬁ Erzsébet és András
Orsolya énekes szólisták, valamint Mihó Attila és zenekara. Igazgató, művészeti vezető: András Mihály.
A mintegy másfélórás műsort szűnni nem akaró ovációval, tapssal fogadta a hálás
közönség.
(gróf )
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Szakács Árpád

1956 üzenete az elfogadhatatlan realitás
„A nemes ország szabadítására feles
számú százan kiállottak, felkötötték
mellettünk fegyvereket” – írta II. Rákóczi Ferenc a miskolciakról, néhány
hónappal a felkelés kezdete után. A
szabadságharc idején két ízben tartózkodott hosszabb ideig Miskolcon,
1704-ben, illetve 1706-ban. Mindkét
alkalommal innen irányította államának életét és hozott a városban a
szabadságharc társadalmi, politikai,
gazdasági, vagy éppen diplomáciai Szakács Árpád
(Fotó: Fojtán László)
vonatkozásai szempontjából fontos
döntéseket. Miskolcon állította fel Rákóczi az udvari haditanácsot, amely egészen a
szécsényi országgyűlésig látta el Rákóczi államának legfőbb végrehajtói, illetőleg tanácsadói feladatát. A fejedelem Miskolcról is nagy erővel folytatta korábbi erőfeszítéseit, melyek az önálló magyar államiság intézményeinek megteremtésére irányultak.
Itt fogalmazta meg a svéd, a porosz és a török udvarba küldendő követei számára a
kuruc mozgalmat az európai nagyhatalmi politikába bekapcsolni kívánó utasításait.
A miskolciak áldozatkészsége, a szabadságharc ügye melletti elkötelezettsége jutott
abban is kifejezésre, hogy Rákóczi egy nagy, 11 mázsás török rézágyút ajándékozott a
városnak, harangöntés céljaira – olvashatjuk a történelemkönyvekből.
Miskolc polgársága élénk ﬁgyelemmel kísérte az 1848. március 15-ei eseményeket.
Március 17-én Szemere tudósítását olvasták fel a „roppant nép” előtt, szörnyű tapsvihar, tombolás követé azt, s örömkönnyek csillogtak a szemekben – jegyezte fel Szűcs
Sámuel naplójában. A lelkesedés hatására mintegy kétszáz miskolci szándékozott csatlakozni a nemzetőrséghez, de a diákságot, tiltakozásuk ellenére, nem fogadták. Az
első nemzetőrök feladata elsősorban a közbiztonság fenntartása volt. A lényegében a
reguláris haderő céljára felállítandó nemzetőrség szervezése Batthyány Lajos miniszterelnök május 16-i rendelete után kezdődött, Miskolcról 250 jelentkezőt soroltak be.
„1956-ban, amikor kitört a forradalom, Miskolcon koncerteztem, a Filharmónia
kocsijával utaztunk oda. Utolsó ráadásnak a Rákóczi indulót játszottam.” – mesélte
néhány napja Vásáry Tamás, a Nemzet művésze. Hozzátette: amikor elhangzott az
utolsó akkord is, valóságos népünnepély tört ki. Ennyire nem játszottam jobban,
mint máskor, csodálkoztam el a hatalmas sikeren. A végén tudtam csak meg, hogy
már a koncert közben megjött a hír, kitört a forradalom Pesten.
Hölgyeim és Uraim! Forradalmaink, szabadságharcaink mindig azért törtek ki,
Ünnepek – alkalmak
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hogy azok lehessünk, akik lehetnénk. Időnként felcsillan a remény, és összegződnek
a magyar akaratok, lehetnénk többek, jobbak, akár hasznosabbak is, noha ezzel a
hasznosság szempontjával a magyar forradalmak idején senki nem törődik, csak azzal,
hogy teremtsünk magunknak saját világot. A magyar forradalmak kezdetükkor ezért
békések és vértelenek, mert nem az ellenség, a zsarnokság gyűlölete lendíti a lábakat
a menetelésre, a karokat az esküvésre, hanem a remény, hogy majd kiteljesíthetjük
legjobb szándékainkat, a tehetségünket. Képtelen túlzás, mégis igaz, szorgalmunk lehetőségéért rohanunk a barikádokra, hogy úgy lehessünk szorgoskodók, ahogy akarjuk. Forradalmaink ama március 15-e óta a tehetség forradalmai is, és október 23-án
a tehetség nevében kiáltottuk, hogy ruszkik haza, és hogy nem állunk meg félúton, a
sztálinizmus pusztuljon!
Forradalmainkból a vért mindig az ellenoldal, az idegenség váltja ki, a fegyvert a
kényszer adja a kezünkbe, és a hősiesség azért válik kötelezővé, mert az eredeti felbuzdulás, a tehetség akarásának hátszele fúj a forradalmi tömeg zöld lódengallérja alá
– írja Csurka István az egyik nagy esszéjében.
Trianonon kívül a magyar történelem egyetlen eseményével kapcsolatban sem hangzott el többször az a kifejezés, hogy el kell fogadni a realitásokat. Az 1945 utáni hazaáruló, baloldali diktatúra történetírásának, politikájának, töpörtyűlelkű szolgái ezt
honosították meg, ezt hirdetik ma is minden fórumon. Aki ezzel nem értett egyet a
kommunizmus időszakában, azt tönkretették, kitelepítették, vagy megölték. Az elfogadni a realitásokat szép lassan rátelepedett a mindennapi életünkre. Lassan már mindenben elfogadjuk a realitásokat. Igazi lefegyverző szó, aki ma már nem fogadja el a
realitásokat, szalonképtelen, súlyosabb esetben szélsőséges. Bizonyos dogmák megkérdőjelezése esetén akár börtönbe zárják. Egyes kérdésekben a gondolkodást is büntetik.
A tömegtársadalom lényege a világkép nélküli, öntudat nélküli ember. Tömegember
igazából nem tartozik a nemzethez, nem ismeri a múltját, nem is érdekli. Nincs nemzet
iránti felelőssége, a nemzetéhez tartozó emberekkel semmilyen szolidaritást nem vállal,
ha kell, megtagadja őket, például a kettős állampolgárságról szóló népszavazáson. Cserébe a tömegember mindent megnézhet a tévében, de arra már nincs képessége, hogy a
híreket, a részleteket összerakja, lássa, értelmezze. De hát ez is a cél. Nézze, de ne lássa.
Elfogadni a terrort, elfogadni a migrációt, elfogadni a másságot, elfogadni a perverziót, ez a realitás. Ez a beteg társadalom, elfogadva a realitást, önfeladást jelent.
A realitás az, hogy az ember elfogadja, hogy beteg – kérdezte Csurka István a már
említett nagy esszéjében. Nincs pótolhatatlan ember, harsogják sokszor a munkahelyi
vezetők, a főnökeik, meg azok felettesei, szándékosan sugallva azáltal azt, hogy nélkülözhető vagy, bármikor lecserélnek, amit tudsz, azt bárki el tudja végezni, fogd be a
szádat, maradj a helyeden, ne ugrálj, mert pórul jársz. Az öntudat és gondolat nélküli
ember a példakép. Fogadd el a realitásokat. Ha nem, akkor pórul jársz. Kiszorítanak a
politikából és minden területről, ahol zavart tudsz okozni. Csurka István már idézett
munkájában azt írja: „pedig az emberiséget, ha vitte valami előre, csak az vitte, hogy
nem fogadta el a realitásokat”. Hogy mindig támadnak olyan célkitűzők, akik nem
fogadták el az elfogadhatatlant, és a milliók, ha lassan és vonakodva is, az ő elszánt
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mozdulataikat követték, mígnem végül a társadalom legkisebb sejtje is kikelt önmaga
realitásából, és megpróbálta megalkotni a maga ideális jövőképét, a magyar jövőképet.
Hölgyeim és uraim! 1956 üzenete az elfogadhatatlan realitás. De vajon mi ma az
elfogadhatatlan realitás? Csurka István az Új magyar önépítés című nagyesszéjében
majdnem 30 évvel ezelőtt azt írta: „A mai magyar társadalom kultúrája egy vesztes,
agonizálgató, ugyanakkor önkizsákmányoló és idegbeteg társadalom kultúrája, egy
úgynevezett kvázi-kultúra. Ennek a kultúrának éppen az a legjellemzőbb tulajdonsága,
hogy kvázi mivoltában maga is besorol, s nem is az utolsó helyen, a társadalom betegségei közé. A kultúrának ez a kvázi mivolta fejezi ki leginkább a nemzet vesztes voltát,
függetlenség- és szabadsághiányát. Mint a halálos beteg, akinek vannak jobb napjai,
világosabb pillanatai, ez a kultúra is képes ragyogó teljesítményekre, kiállít magából
értékes alkotásokat, de a kérdés nem ez, hanem az, hogy ez a kultúra milyen erővel
fejezi ki, hatja át a társadalmat, és megadja-e a korszerű válaszokat. Egy egészséges
nemzeti kultúrának sajátosnak és összetéveszthetetlennek kell lennie, saját kérdésekre
saját válaszokat kell adnia. A mai magyar kultúra nem működik rendeltetésszerűen.”
Harminc évvel ezelőtt írta ezt Csurka István. Azóta a helyzet rosszabb lett. A kultúra ma már nyomokban sem tartalmaz magyar jelleget, magyar sajátosságot, magyar identitást. Hajdani dicsőséges forradalmainkat, eszmeiségben előkészítő színházi
és irodalmi világunk kozmopolita semmit mondásról szólnak, képzőművészetünk a
legaberráltabb exhibicionisták terepe, ﬁlmiparunk értéktelen, olcsó, amerikai utánzat. Tisztelet azoknak, akik ezen változtatni próbálnak, mert nem fogadják el a realitásokat, nem fogadják el, hogy ez legyen a magyar kultúra. David C. Korten a Tőkés
társaságok világuralma című könyvében így fogalmaz: „A tőkés társaságok uralják a
tömegmédiát. Bejutnak az iskolákba is és ezáltal növekvő mértékben ellenőrzik és
alakítják a kulturális újratermelődést biztosító alapintézményeinket. Emiatt folyamatosan erősítik az elidegenedett fogyasztói társadalom értékeit és a tőkés libertianizmus
tanait, a tőkés érdekekhez igazítva a kultúra főáramát.”
A magyar kultúra, a nemzeti létünk, nemzeti identitásunk legfontosabb tartópillére. Most a háborúkat döntően ideológiai fegyverrel vívják, a kultúránkat bombázzák
idegen eszmékkel, amik ellen kulturális óvóhelyekkel lehet védekezni. Keressük egymás társaságát, egymás köreit, ez erőt ad. Terjesszük mi a magyar kultúrát, sokszor
elég a szűk környezet, a család. Keressük a lehetőségeket, vegyünk részt keresztény
egyházaink életében, higgyék el, nincs kárba veszett energia. Ki tudja, kire leszünk
olyan hatással, aki majd szemberöhögi a realitást, majd amikor az meg akarja állítani,
egy laza mozdulattal lesöpri az útból – néha ilyen egyszerű.
1956 után a kultúra forradalma kell következzen. Vissza kell szereznünk gyarmatosított életterünket, vissza kell szereznünk gyarmatosított kulturális élettereinket. Mi is a
költővel azt kívánjuk: „Adjál Isten a magyarnak / Kevés sóhajú napot, / Ősszerelmes
éjszakákat, / Szabadságos holnapot. / Kérek nagy Magyarországot, / Hancúrozó sok
gyereket / Rázd fel szép magyarjaidban a / Szundikáló életet.” (Sértő Kálmán)

Ünnepek – alkalmak

ﱻ9ﱾ

A 2018. évi Kartal-Veczán díj átadása
VÁRHELYI KRISZTINA: LAUDÁCIÓ
Dr. Hortai Ferenc és Mádai Éva házasságából két gyermek született, Zoltán és Rita.
Édesanyja már leány korától nagy tisztelője volt Szent Ritának, így elhatározta, hogy
ha valaha leánygyermekkel áldja meg a jó Isten, Ritának fogják hívni. Szent Rita
végtelen türelemmel viselte szenvedéseit, a kétségbeejtő helyzetbe került emberek, az
anyák, illetve a meddőségtől szenvedők védőszentje. Hortai Rita pontosan Szent Rita
emléknapján született 1956-ban. Tanítónő édesanyja és jogtanácsos édesapja nagy szeretetben nevelték gyermekeiket. Legfőképpen becsületre, hazaszeretetre és istenhitre
tanították őket, ami akkoriban nem volt veszélymentes.
Iskolai tanulmányait Miskolctapolcán kezdte, majd a Szilágyi Dezső Általános Iskolában folytatta, ahol édesanyja is tanított. Az ő példája nyomán ismerte meg az
önzetlen munka örömét és gyümölcsét. Édesapja humánusan, szilárd értékrendet követve végezte munkáját.
Kitüntetettünk 1974-ben felvételt nyert a Földes Ferenc Gimnáziumba, majd érettségi
után a Debreceni Orvostudományi Egyetemre. Tanulmányait kiváló eredménnyel végezte.
1981-ben kötötte össze életét dr. Majoros Gézával, aki az egyetem elvégzése óta Alsózsolcán végzi szolgálatát, elkötelezetten, nagy szaktudással, mint háziorvos.
Első munkahelye a Szent Ferenc Kórház volt, ahonnan első gyermeke, Edit megszületése után a megyei kórház koraszülött osztályára, majd a Gyermek-egészségügyi
Központba került. Ez meghatározta azt az utat, amely mindig is vonzotta, a gyermekek gyógyítását. 1983-ban második gyermekének Évának adott életet.
A szakvizsgát megszerezve először Encsre került, majd a sajóládi gyermekkörzet
megalakulása után a mai napig ott teljesíti hivatását. Háziorvosi munkája mellett
rendszeresen különböző egészségfejlesztési programokat szervez. Harmadik gyermeke, Géza megszületése erre az időszakra esett. Gyermekeik már felnőttek, akikre a
szülők nagyon büszkék. Lányai családot alapítottak és négy kis unokával örvendeztették meg a nagyszülőket. A szülők példája nyomán ﬁuk az orvosi hivatást választotta.
Az egészségügy és a család mellett nagy szerepet játszik életében az irodalom, a versek
szeretete. Már gyermekkorában is gyakran szavalt ünnepségeken. Több évi kihagyás után
ismét visszatért ehhez a lélekemelő küldetéséhez. A 2008-ban alakult Éltető Lélek Irodalmi Kör egyik alapító tagja. Tavaly óta az általa alapított Versbarátok körének vezetője.
A keresztény értékrend, és a magyar nyelv ápolása, a magyar kultúra terjesztése határozza
meg a magas színvonalú zenés irodalmi műsorok tartalmát. Önzetlen szeretettel végzi
irodalmi misszióját, így adja át a szüleitől kapott értékeket. Jelenleg az Eucharisztikus
Világkongresszusra való készülődés jegyében a katolikus költők életét, verseit mutatják
be, ebből állítják össze a havonta ismétlődő zenés irodalmi estjüket.
Nagy tisztelettel és odaadással gondoskodik 90 éves édesanyjáról, akivel közös ház-
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tartásban élnek. Gyermekei és unokái szintén közel vannak a szülői házhoz. Örömmel
teljesíti küldetését, az orvosi munkában, a nagycsaládban és az irodalom területén.
Most is önkéntes szolgálatot teljesít Böjte Csaba ferences szerzetes gyermekmentő
otthonaiban. Egy miskolci orvoscsoport – amelynek tagja dr. Hortai Rita is –, rendszeres szűrővizsgálatokat végez és gyógyítják a beteg gyermekeket Erdély több településén. Ezért nem lehet jelen a mai ünnepségen.
Életútja és életpéldája alapján a Kartal–Veczán közéleti díjra javasoltuk.

Majorosné Hortai Rita

A köszönet szavai
Nagy megtiszteltetés számomra,
hogy ezt a rangos díjat megkaptam.
Saját berkeimben mindig szerettem szervezni-rendezni, tenni valamit, amivel a gyógyításon túl többletet adhatok a környezetemnek.
Néhány éven keresztül egész iskolát megmozgató egészségügyi vetélkedőket szerveztem sajóládi gondozottaimnak, majd kirándulásokat
azzal a céllal, hogy a Magyarországról leszakított „nagy-magyarországi” Molnárné Majoros Éva (Fotó: Fojtán László)
települések kultúrájával, földrajzával, történelmével ismertessem meg azokat, akik ezeket az ismereteket otthonról nem
hozhatták. Mindig élt bennem a vágy, hogy a szüleimtől kapott elveket, eszméket
továbbadjam.
Körülbelül 10–11 éve visszataláltam ﬁatalkorom szenvedélyéhez, a szavaláshoz, a
versekhez. Ráébredtem, hogy ez az az eszköz, amit a jó Isten a kezembe adott, amivel
megvallhatom a hitemet, a hazám iránti elkötelezettségemet, szeretetemet, és talán
a költők sorain keresztül irányt mutathatok hallgatóimnak, és remélem a közvetlen
környezetemnek, családomnak is. Külön öröm, hogy ebben a szándékomban segítőkre találtam, méghozzá olyan személyekre, akik egyenként is példaértékű, kiváló
emberek, a Versbarátok köre tagjai.
Köszönöm nekik, hiszen nélkülük valószínűleg ma nem vehetném át ezt a díjat, de
köszönet azoknak a barátaimnak is, akik bíznak bennem és bíztatnak. Nem utolsósorban nagyszerű kis családom tagjainak, akik elfogadták ezt az időigényes és energiát
sem kímélő tevékenységemet.
Hála és köszönet mindazoknak, akik rám gondoltak, akik érdemesnek találtak a
Kartal–Veczán-díj átvételére.
Ünnepek – alkalmak
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Herpainé Velkey Klára

A 25. jubileumi Veczán Pál
Egyházzenei Kórustalálkozó
ÉLMÉNYFORGÁCSOK  KARVEZETŐK, ZENÉSZEK SZAVAIVAL
2018. OKTÓBER 1014.
Már nem tudom pontosan, hogy mikor kapcsolódott bennem össze a Városház
tér sarkánál felém közeledő, számomra ismeretlen, rám mégis kedvesen tekintő ember képe a Veczán Pál névvel. Aztán eltelt egy jó pár év, és akkor lett ez újra érdekessé
számomra, amikor feleségem - még a megismerkedésünk elején - népes családjának
miskolci kötődéséről, a „távoli” miskolci lelkész rokonról mesélt. Különös módon,
egy pár mondat után egyből tudtam kiről van szó, pontosan emlékezve arra a futó
találkozásra, pedig személyesen sohasem beszélgettünk, és még látásból is csak alig
ismertem őt. Személye iránti tiszteletemet a kórustalálkozót síron túli szeretettel
ápoló Jutka néni, és a találkozókon fellépő kórustagoktól hallott emlékek csak tovább növelték – emlékezik vissza Flach Antal csembalóművész. - Az elmúlt évek
során végül magam
is részese lettem e
látnoki lelkülettel
megálmodott eseménynek.
Nem
akármilyen életminőséget jelent ma
egy kórusnak, mint
egyfajta szeretetközösségnek kitartóan
tagja lenni. Ahol ez
a szeretetközösség
csodálatos módon
megvalósul,
ott
mindjárt a lelki háttér is megismerszik,
amit a szakrális zenével való foglalkozás jézusi szelídséggel, szinte észrevétlenül táplál és formál, felekezettől függetlenül. Mindezt azon tapasztalataim alapján írom,
amit több miskolci kórusban is volt szerencsém átélni. Úgy gondolom, hogy az Úr
áldása mellett mindebben valamelyest ott van Veczán Pál is a maga sugalmazott
ötletével, évről-évre újabb alkalmat adva mindehhez a csodához.
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5 NAP A 25. ALKALOMBÓL…
Majdnem ugyanolyan volt az idei találkozó is, mint az elmúlt 24 évben – vallja
Murvainé Bodnár Ildikó - : felkészülni a saját kórussal, időpontokat egyeztetni, műsort összeállítani, közös számot gyakorolni, majd hallani és megcsodálni azt, hogy
mások hogyan csinálják; esetleg megismerni újabb zeneműveket, és találkozni, énekelni, beszélgetni egymással...
Ez a 25. azonban még jobban összekovácsolta Miskolc egyházi zenét művelő kórusait,
sőt, az iskoláit is. A jubileum kapcsán – a „. napon” - megrendezett zsoltáréneklési
verseny olyan sikert aratott,
amelyre nem is számítottunk.
Reméljük, hagyománnyá válik, mint az is, hogy a kórustalálkozó minden napján énekeltek meghívott, a városunkhoz
csak távolabbról kötődő kórusok, akiknek a vendégszereplése nagy élményt nyújtott,
csakúgy, mint a meghívott
hangszeres művészek produkciói. Sőt, mi kórusvezetők is
alakítottunk egy kamarakórust, melynek még a próbája is
nagy öröm volt számunkra. Egy kötetlen-kötött együttlét a lélekben még mindig „főszervező” Veczán Pali bácsi szellemében.
Az idei találkozó tehát több szálon futott, programokban összetettebb volt, s nagyobb közönséget is vonzott, mégis volt valami, ami összetartotta, egységgé formálta:
a szeretet és a zene iránt érzett alázat, s a közösségben megélt hit. Talán ezért is viselheti a rendezvény méltón Veczán Pál nevét.
A Veczán Pálról elnevezett 25. Egyházzenei Kórustalálkozó kiemelkedő nyitánya
volt a Miskolc egyházi iskoláinak meghirdetett zsoltáréneklő verseny, ahol Halmainé
Újvári Mária, Balásné Molnár Ildikó látta el a zsűri feladatát Gergely Péter Pál zsűrielnöki szolgálatával.
„Zárdakápolna. A padok és szívek csordultig telve. Hétévesek, maturandusok egyaránt a szent zene ügyében készülődve. – Emlékezik vissza Váraljai Réka a Veczán Pál
kórustalálkozóhoz kapcsolt zsoltáréneklő verseny kezdetére - . …és órákon keresztül
zeng a gregorián, a gyülekezeti ének és szebbnél-szebb zsoltárok, ősi imádságok. Felekezet nem számít. A közösségélmény leírhatatlan öröme tölt el mindnyájunkat. A
gyermekhangok az egekig hatolnak, - csak utólag eszmélek a kegyelem áradásán.”
Gergely Péter Pál így emlékszik vissza erre az alkalomra: „A versenyzők teljesítménye – nyilvánvalóan tanáraiknak is köszönhetően – imponáló volt. Fegyelem, alázat,
tiszta intonáció és mindezeken át sugárzó belső tűz jellemezte a kis énekeseket, mely
Ünnepek – alkalmak
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nagy hatást gyakorolt a nagy létszámú hallgatóságra. Egy-egy gyönyörű megszólalás
után eltűnődtem: ezek a gyerekek képesek lesznek majd a legkiﬁnomultabb polifóniában is tájékozódni. A gregorián korálok, a zsoltárok és archaikus népi imádságok
mély ismerete pedig a szakrális zenekultúra megújulását eredményezheti. Szeretném
remélni, hogy ez a kezdeményezés a jövőben tovább folytatódik. Magam a kiváló
produkcióknak köszönhetően igen sokat épültem, lélekben gazdagodtam.”
Halmainé Ujvári Mária számára is nagy élményt jelentet a verseny, s a kórushangversenyek is: „A . napon csodálatos produkciókat hallottam a zsoltáréneklő versenyen a gyermek és ifjúsági kategóriákban, a kiváló felkészültségen átragyogott a
versenyző ﬁatalokból áradó mély átéltség. A zsűriben ülve komoly fejtörést okozott
nekünk, hogyan tegyünk különbséget a szebbnél-szebb előadások között. Ugyanezt a
mély lelkiséget éreztem akkor is, amikor a jobbnál-jobb kórusok mutatták be műsorukat a következő napokban más-más helyszíneken. Örülök, hogy tevékeny részesei
lehettünk a szombati és vasárnapi koncerteknek, mert óriási lendületet kaptunk a
folytatáshoz. Az idei 25. alkalom minden szempontból kiemelkedett a korábbi rendezvények közül, és mindnyájunkra lélekemelő hatást gyakorolt.
A találkozó első napján, csütörtökön, a Forrás kamarakórus angyali hangjai nyitották meg a hangversenyt a Mindszenti templomban, amely után Kerényi Lászlóné tolmácsolásában Túrmezei Erzsébet Célhoz ért című versével Veczán Pál alakját
idéztük, akinek kivetített fényképét látva úgy érezhettük, hogy most is ott van velünk. Az önkormányzat részéről Kiss János alpolgármester úr nyitotta meg a jubileumi találkozót, aki úgy fogalmazott, hogy egy olyan gondosan ápolt zenei és kulturális hagyomány részesei lehetünk, ahol ott él a város közössége. A zene művelése
és hallgatása egyedülálló élmény, olyan összetartó erő, amelyből minden jelenlévő
lelke gazdagodhat.
Az idei fesztivál különlegessége volt, hogy a közösen énekelt összkari mű a hangverseny elején hangzott fel, amelyet ez alkalommal Dr. Farkasné Sajó Márta vezényelt.
A résztvevők javarészt az egyházi iskolák kórusai voltak. Meghatotta a közönséget a
Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola 3.b osztályos Szeretet Kiskórusa, akik műsoruk végén Pali bácsi fényképét tartották magasba. Ez alkalommal a mezőkövesdi
Szent László Kamarakórus volt a ’távolabbi’ vendég, akik – bár évek óta részt vesznek a találkozón – újra meg újra nagy élményt nyújtanak gyönyörű hangzásukkal. A
koncert végén – mint a következő négy napon is – közösen énekelte az Erdő mellett
estvéledtem… kezdetű népdalt a közönség és a kórusok – ez esetben Balásné Molnár
Ildikó vezetésével. Ezen a napon, mint a következőn is, Farkasné, Sajó Márta konferált az est háziasszonyaként.
A találkozó második napján, pénteken a Miskolc-Belvárosi Nagyboldogasszony
Görögkatolikus Székesegyház adott otthont a hangversenynek. Ez alkalommal a
résztvevők elsősorban gyülekezeti énekkarok voltak, akiknek alázata, igyekezete, egységes hangzása éreztette, hogy milyen fontos napjainkban is az egyházi közösségekben
a zene, a szolgálat. A kóruséneklés mellett a népi imádságok hangvételét idézte a
jezsuita gimnázium Szellőrózsa együttese és a vendég-kórus a debreceni Vox Antiqua
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Kamarakórus adott különleges, elmélyülésre és
lelki feltöltődésre is lehetőséget nyújtó gyönyörű
műsort a koncert végén.
A találkozó harmadik és negyedik napjára
Flach Antal csembalóművész emlékezik vissza:
„A szombati hangversenyre csembalóművészi
minőségben is felkérést
kaptam. Műsoromon Louis Couperin: C-dúr Passacaglia, Froberger: Lamento IV. Ferdinánd halálára és Händel: G-dúr Chaconne c. művei
szerepeltek. A két ünnepélyes hangvételű variációs mű közötti Froberger darabot Veczán
Pál emlékének szántam, záró ütemében egy, az elszálló lelket szimbolizáló C-dúr skálával.
Előttem, utánam szebbnél szebb kórusművek, köztük ismertek és (számomra) ismeretlenek egyaránt, de ezúttal mintha még az ismertek is valami sajátos varázserővel
hatottak volna. Szeretnék erről az alkalomról egy pár felvillanyozó jelenséget megemlíteni. Kezdve a szombati alkalom nyitó-együttesének, a Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium Bodzavirág Énekegyüttesének egységes, tiszta hangzásával, ami a mezőcsáti Egressy
Béni Nőikart is jellemezte. Üde színfolt volt a koncert első részében a Cantus Agriensis
Kórus, a Cantus Firmus Énekkar, a Miskolci Cardinal Mindszenty Kórus, az Eszterházy Kórus a Luther Kórus és a Szent Ferenc kórus tagjaiból, valamint egy pár hangszeres
előadó összességéből alakult oratórikus együttes. A Luther Kórus és a Cantus Firmus
Énekegyüttes előadását hol a szenvedély és dráma, hol a szemlélődő áhítat jellemezte. Kétórányi elsőrangú kóruszene emlékezetes előadásán már csak a budapesti Szent
Efrém Férﬁkar tagjai tudtak túltenni. A koncertet a magyar református egyházzene
meghatározó képviselőjének, a Liszt- és Kossuth-díjas Berkesi Sándornak Magyar ének
c. orgonakíséretes vegyeskari műve zárta le, amit másnap, immár a Kossuth utcai Református Templomban összegyűlt kórusok élén maga a szerző vezényelt.
Vasárnap, egy-egy mű erejéig több olyan kórus is fellépett, akik az előző napok
során már szerepeltek Akadtak improvizatív elemek is a műsorban, mint pl. a karvezetőkből összeállt együttes Regős Zsolt vezényletével, valamint a kb. tíz perces
harangszó alatti hirdetés, melyben megtudhattuk, hogy nem csak kórustalálkozó,
hanem alapítvány is viseli Veczán Pál nevét, amelyen keresztül ezúttal egy daganatos kisﬁúnak próbálnak segíteni. Az ominózus harang (amit egy időzítő szerkezet
működtet) épp a vasárnapi nap vendég együttese, a Debreceni Kollégiumi Kántus
Kamarakórus egyik műsorszámának utolsó akkordján szólalt meg, mintha épp az Úr
válaszolt volna rá... A kiválóan felkészült együttest Arany János és Berkesi Sándor
vezényelte, orgonán közreműködött a Debreceni Egyetem Zeneművészeti Karának
Ünnepek – alkalmak
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művésztanára, Sárosi Dániel. A jubileumi találkozó másik, immár teljes rendezvényt
lezáró összkari művét, a fájdalmas Szűzanyát ábrándos békességgel ábrázoló Stabat
Matert felkérésre Kerek Gábor Közeledő írta (vezényelt Szűcs Sándor, orgonán közreműködött Regős Zsolt). Ezen a két napon Herpainé Velkey Klára – a megbetegedett Dr. Farkasné Sajó Márta helyett – konferált. A rendhagyó jubileumi alkalmat
további kísérőelemek tették még emlékezetesebbé úgy, mint Üveges Tamás: Izajás
nyomdokán c. verse a költő előadásában, amely bekerült a „Szól az ének, zeng a
hála” c. emlékkönyvbe is, benne számos, a jubileumi évhez és Veczán Pálhoz kötődő
visszaemlékezéssel. Az egész rendezvényt állófogadás zárta a templom gyülekezeti
termében, ahol a szervezők részéről (Tánczos Tamás és Madácsi Ágnes – Miskolci
Kulturális Központ) köszönetek hangzottak el mind a fellépők, mind a támogatók
felé. Az elismerésül is szolgáló bársonymappás emléklapot Máger Ágnes festőművész
alkotásával illusztrálták. Veczán Pálné köszöneteihez kapcsolódóan Papp Ferenc városi kulturális főreferens mondott ünnepélyes záróbeszédet, amit egy versidézettel
zárva, további huszonöt esztendőt kívánt e nagy múltú rendezvénynek.”
Felkavaró, egyszerre lelki és zenei élményeket adó a hallgatóra-résztvevőre nagy
hatást gyakorló alkalom volt ez a koncertsorozat Regős Zsolt karnagy úr számára is.
„Az énekkarok zenei szolgálatát nagyon magas hitbeli töltés jellemezte, ami egyszerre
volt tanúságtétel és evangélium-hirdetés – vagy, ha úgy tetszik – zenés prédikáció.
Zenei értelemben soha nem hallott magas színvonalon szólaltak meg a művek, tiszta
intonációval, jó megfogalmazásokkal, élményszerű előadással.
Hálásak vagyunk Veczán Pálnénak az ötletekért, a szellemi örökség fáradságot
nem ismerő ápolásáért, az előadóknak az élményt jelentő hangversenyekért és a kórustalálkozó életben tartásáért, amelyhez jelenlétükkel évről évre hozzájárulnak. Köszönet a szervezőknek a háttér-szervezésért és a határtalan türelemért, köszönet a
helyet biztosító és lelkesítő lelkipásztori gondoskodásért. Sokáig és sokaknak minta
lehet és lesz ez a találkozó.

(Fotók: Fojtán László)
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Peth Judit

Tanévnyitó igehirdetés a miskolci
Evangélikus Kossuth Lajos Gimnáziumban
Nem tudta ugyanis, hogy mit beszél, mert nagy félelem fogta el őket
(Mk 9,6).
Mondanám, hogy képzeljétek el, hogy féltek valamitől,
de azt hiszem, hogy ezt így a tanév elején nem nagyon kell
külön kérnem … Ahogyan nő a félelmünk, és szorongássá válik, úgy kerülünk bele abba a helyzetbe, amibe Péter
és társai kerültek: „Nem tudta ugyanis [Péter], hogy mit
beszél, mert nagy félelem fogta el őket.”
A testünk ilyenkor elkezd változni. Például rohamosan
emelkedik a pulzusunk, nyugalmi állapotban is. Ahogyan
a szorongás egyre gyorsabban szorítja össze a szívünket,
egyre több és több funkciót kell cserébe csökkentenie
bennünk, hogy máshová helyezze át a hangsúlyt. Péter
példájával élve mondjuk az első lépcsőfok egy létrán az,
hogy össze-vissza kezdünk el beszélni. Aztán halad-ha- Pethő Judit
lad felfelé a pulzusunk, és még nyugalmi állapotban is
el tudjuk érni sajnos a 180-as rémálom-határt. Mondjuk ez a létra teteje. Amikor
ekkora sztrádán hasít a pulzusunk, akkor a pszichés funkcióink gyakorlatilag már
nem nagyon működnek. Mit jelent ez? Nem tudunk például logikailag összefűzni
dolgokat, hogy mi mihez kapcsolódik. Aztán nem működik a rövid távú emlékezetünk, tehát tényleg nem tudjuk meghallani, illetve feldolgozni azt, amit nekünk
mondanak. Sorolhatnám tovább, de inkább úgy fogalmazok, hogy 180-as pulzusnál
már zombi-üzemmódban vagyunk. (Amikor dühösek vagyunk, illetve veszekszünk,
ugyan ez történik velünk.) Mintha be lennénk kényszerítve a létra alá, összegörnyedve. Mintha be lennénk zárva egy ketrecbe a saját fejünkben.
Péter is nagyon félt, amikor ebbe a megrendítő helyzetbe került bele. Sőt! Képzeljétek el, hogy Péterről tudjuk a tizenkettes tanítványi körből a legcikibb történeteket. Mintha mágnesként vonzotta volna magához őket. De mégis ő lett az, aki
a legnagyobb és legismertebb lett közülük. Az, aki minden über-ciki helyzete és
gyakori félelmei ellenére is Jézus felkérésére lett az egyház alapja. Hogy lehetséges
ez? Legyőzte a félelmeit?
Nem. Lehet persze ezt csinálni, de akkor csak felrúgjuk a létrát, ami aztán újra és
újra fel fog állni magától. Helyette megmozdult Péter. Állandóan tanulta azt, hogy
a félelem a barátunk lehet, hogyha megfelelően használjuk. Hogy miért? Azért,
Ünnepek – alkalmak
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mert erő van benne. Ha pedig erő van benne, akkor használhatom ezt az erőt. A
létra ketrece helyett lehet egy olyan kettőslétrám, mint a festőknek, akik annak a
tetején bárhová el tudnak lépegetni, és nagyobb magasságokba érnek el, mint a
földön állók.
Ezt énekelték az előbb hallott klipben a Pál utcai ﬁúk is: „Mért élnél? Mért félnél? Ha nem egy álomért?” Mert a félelem lehet a létra az álmodhoz, hogyha jól
használod!
Mozdulj meg a kettőslétra felé! Ennyit jelent ez. Amikor érzed, hogy félsz, akkor
észreveheted magadon, hogy önkéntelenül összefonod a karjaidat, begörnyeszted a
válladat, összekulcsolod a lábaidat, amennyire csak lehet, összecsomagolod magadat.
Mozdulj meg! Ha nincs éppen lehetőséged nagy lendülettel kitárni a karjaidat és a lábaidat, akkor csak húzd ki a válladat, nyisd szét az összefeszülő karjaidat, és mozdítsd
meg a lábaidat! Eddigre megértetted, hogy most félelem van rajtad. Innen pedig már
csak egy apró lépés az, hogy a szobalétra bezártsága alól a futkosós festőlétrára képzeld
magadat: nem azért félsz, mert szívat az élet, vagy gyenge vagy, hanem azért félsz,
mert azáltal kaptad meg azt az erőt, amire éppen most szükséged van. Amit a testedben megélsz a félelem hatására, az ezt jelenti: készen van benned az erő a cselekvésre.
Így válhat a barátoddá és a segítőddé a félelem. Ahogy mondani szokták: Minden,
amit szeretnél, a félelmeid túloldalán vár rád.
Péter megérezte, hogy a félelemből való megmozdulás legjobb módja az, hogy Jézus
váró és vágyakozó karjai felé mozdul. A kezek felé, amiken ott vannak a kereszten
szerzett sebhelyek: ő tudja, hogy mit jelent szenvedni. Azért tett meg mindent, hogy
Téged már ne bezárjon a saját életed kínja, hanem tágas teret adjon Neked: az igazi
életet. Ha pedig megmozdulsz Jézus felé, akkor a felkínált kézből életet megváltoztató
ölelés lesz. Gyerekként és felnőttként is.
Amikor tehát tetten éred magadban a félelmet, megállíthatod, hogy bekapcsoljon
a zombi-üzemmód. Helyette megmozdulhatsz a testeddel a kinyílás felé, és megmozdulhatsz a lényeddel Jézus felé is. Félreértett, megvetett és kiközösített a félelem.
Olyan, mint ahogyan mi is szoktuk érezni magunkat: jót akarunk, csak esélyt sem
adnak rá. Pedig milliónyi kincset hordozunk. És Jézus pontosan tudja ezt.
Ámen.

 ﱻ18 ﱾ

Miskolci Keresztény Szemle



2018/4. (56. szám)

Freund Tamás

Agyhullámok, tanulás, kreativitás
Nagy örömmel jöttem, köszönöm
a meghívást, tanévnyitón még úgy
sem tartottam előadást, pláne nem
egy bazilikában, úgyhogy nekem ez
egy egészen különleges esemény.
„A zene odafent van. Minden korszakban csak néhány kivételes ember
rendelkezik megfelelő antennákkal,
hogy ezt felfogja, dekódolja és mindenki számára hozzáférhetővé tegye.”
Ez az idézet nem mástól, mint Vukán Freund Tamás
Györgytől hangzott el, aki zseniális
Kossuth-díjas zongoraművész, zeneszerző, kiváló dzsesszista volt. Ő fogalmazta ezt meg,
de én úgy gondolom, hogy nemcsak a zenére, hanem minden művészeti ágra igaz lehet.
Amikor pedig a tudomány, nevezetesen az agykutatás a legmagasabb rendű agyi
funkciókat, például a művészi alkotás folyamatát próbálja megismerni, akkor netán
bepillantást remél abba is, ami odafent van?
A tudomány a létező anyagi világot, az abban zajló folyamatokat vizsgálja, míg
a művészetek valamennyi ága nem létező dolgok megalkotásán munkálkodik. Az
újat megteremteni képes emberi agy megismerése, az emberiség, a tudomány, korunk legnagyobb kihívása. Miért mondhatjuk ezt? Azért, mert az emberi agy nem
más, mint az anyag evolúciójának csúcsa, legkomplexebb terméke. Fel is tehetjük
a kérdést, hogy megismerheti-e valaha is önmagát maga a megismerő szerkezet,
hiszen tulajdonképpen erről van szó.
Megismerhetők-e a legmagasabb agyi funkciók, mint például a művészi alkotási
folyamat, gondolkodás, kreativitás? Az újat megteremteni képes emberi agy megismerése tehát a legnagyobb kihívás. Ezek a legmagasabb rendű idegműködések
mind-mind az agykéregben zajlanak. Ezért ha tanulás memóriafolyamatról, a kreativitás alapjairól szeretnénk minél többet megtudni, megérteni, akkor az agykéreg
szerkezetével és működésével kellene önöket megismertetni. Azt hiszem, egy néhányhetes kurzus sem lenne rá elég, ezért – ha megengedik – én néhány percben
tényleg csak a legelemibb dolgokat mondanám el, amelyek alapvetően szükségesek
ahhoz, hogy a következtetéseim szilárd természettudományos alapokon álljanak.
Lehet, hogy néhány ezek közül a következtetések közül már mindegyikük agyában
kikristályosodott, különösen a pedagógusok agyában, de látva, érezve ezt, természettudományos bizonyítékokkal alátámasztva talán nőhet a magabiztosságunk,
hogy jó irányba haladunk.
Ünnepek – alkalmak
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Melyek is ezek az alapvető, elemi szerkezeti és működési részletek, amelyekkel
tisztában kell lennünk ahhoz, hogy hitelessé váljanak ezek a konklúziók? Agykérgünk 3–4 milliméter vastag szürkeállomány, ami alaposan fel van tekervényezve,
hogy be lehessen préselni a koponyánkba. Ha ezt kiterítenénk, 1,2 négyzetmétert is
elérhetne. Ennek a területe arányos a kognitív kapacitással. Ebben az agykéregben
körülbelül százmilliárd idegsejt van. Ennek a százmilliárd idegsejtnek az összehangolt működése az, amely a már említett, hihetetlen izgalmas funkciókat ellátja,
tanulás, memória, kreativitás, gondolkodás, cselekvések eltervezése, elindítása, levezénylése. Itt találkoznak az érzelmek a bevitt információkkal, érzelmi motivációs
alapon, itt súlyozódnak ezek az emlékképek stb.
Hogyan képes százmilliárd idegsejt halmaza ezeknek a hihetetlenül érdekes funkcióknak ellátására? Ehhez az szükséges, hogy ezek nagyon komplex hálózatokat
alkotnak. Akkor komplex egy hálózat, ha annak minden eleme minél több másik
elemével össze van kötve. Ha úgy néznének ki ezek az idegsejtek, mint a májsejtek,
azok hány másik májsejttel tudnak kapcsolódni? Azok gömbölyded, vagy dobókocka alakú sejtek, ha minden oldalához egy másik hozzáfekszik, akkor hat darabbal
tud kapcsolatot létesíteni, hogy összefekszik a határoló membránokkal. Az idegsejtek ezzel ellentétesen, egy idegsejt akár százezer másik idegsejttel is képes membránmembrán kapcsolatot alkotni, ettől olyan hihetetlen komplex az agykéreg idegsejt
hálózata, ettől olyan hihetetlen nagy a feldolgozó kapacitása.
Hogy képesek erre az idegsejtek? Úgy, hogy rendkívül komplex nyúlványokat
növesztenek. Kétféle nyúlvány rendszere van minden idegsejtnek, az egyik az, amelyik antennaszerűen felveszik más idegsejtektől az információt elektromos impulzusok formájában, a másik nyúlványrendszere pedig továbbítja. Tehát beérkezik
az antennákon a rengeteg elektromos impulzus, információtartalommal rendelkeznek, a sejt testénél – ezek olyanok, mint egy fa –, a törzsében, a sejttestben
egyesülnek az ágak, azokon beérkeznek az információk, ott összegződik és eldől, hogy elérte a beérkező információ mennyisége a kisülési küszöböt, izgalomba
tudja-e hozni ezt a sejtet. Ha igen, akkor ez a sejt továbbítani fogja az impulzusokat a másik nyúlványrendszerén, amin keresztül akár 20–30–40 ezer másik idegsejtet is el tud érni. Képzeljenek el egy komplex hálózatot az agykéregben, amelyeknek mindegyike, minden egyes sejtje körülbelül tíz-húszezer másiktól kap
információt és ezt 40–60 ezer másiknak továbbítja. És ilyen sejtekből van körülbelül százmilliárd. El lehet képzelni, hogy egy ilyen hálózat tárolókapacitása gyakorlatilag végtelen.
S akkor még nem beszéltünk arról, ami még ennél is fontosabb, hogy azok a
kapcsolatok, amelyekről beszéltem, amiről 10–20 ezret kap egy sejt, 40–60 ezret
ad – ezeket a kapcsolatokat szinapszisnak hívják, amin keresztül egyik idegsejtről a
másikra átugrik az impulzus –, ezek az úgynevezett szinapszisok nem állandó erősségűek, hanem használattól függő módón képesek tartósan megerősödni. Ez pedig
nem más, mint a memória elemi egysége. Egyetlen szinapszisnak tartós megerősödése a memória elemi egysége.
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Mi kell ahhoz, hogy egy szinapszis megerősödjön? Hogy az impulzust továbbító
és azt fogadó idegsejt hajszálpontosan egyszerre süljön ki. Ez a hajszálpontosan
azt jelenti, hogy 2–3 milliszekundum pontossággal, tehát a másodperc ezredrésze
pontosságával kell, hogy ezek egyszerre kisüljenek. Akkor ez a szinapszis tartósan
meg fog erősödni.
Persze a memórianyom nem egyetlenegy megerősödő szinapszisban lakik. Nincsenek nagymama szinapszisok, ahogy nincsenek nagymama idegsejtek sem, amelyek aktiválódnak. Még a legegyszerűbb emlékképet is több millió, több százmillió
idegsejtből álló hálózatok kódolják, amely hálózatoknak minden tagja tartósan
megerősítette egymással a kapcsolatát. Így kell ezt felfogni, ebben a hihetetlen
komplex hálózatban, mátrixban, így égetődnek be a memórianyomok, hogy hatványozott kapcsolatokon keresztül egymással kommunikáló sejtek alkotnak ilyen
mini hálózatokat.
Mi kell ehhez? Hogy hatékonyan tanuljunk, hatékonyan tudjuk megerősíteni ezeket a szinapszisokat? Az kell, hogy ezek az idegsejtek egyszerre süljenek ki.
Hogyan lehet szinkronizálni ezeknek a működését? Hogyan lehet összehangolni
ezt a százmilliárd idegsejtet, hogy néhány milliszekundum precizitással egyszerre
szólaljanak meg, amikor nekik meg kell szólalni. Erre jó a gátlás. A gátló idegsejtek
azt csinálják, minden egyes gátló idegsejt néhány ezer serkentősejtet képes beidegezni. A gátlás azt jelenti, ellentétben a serkentéssel, hogy nem közelebb viszik
a kisülési membránfeszültséghez a sejteket, hanem eltávolítják. S ha eltávolítják
egyszerre a membránfeszültségét a sejteknek, elengedik őket, onnantól fogva ezek
a sejtek egyszerre jönnek ki a gátlásból és egyszerre fognak kisülni. Mivel ez minden egyes sejtnél szinkron, ezek a hullámok összegződnek, és egy agykéreg felszínen is elvezethető hullámtevékenységet eredményeznek. Hiszen ez a gátlás ritmikus. Ritmikusan gátlom őket, majd elengedem. Gátlom, elengedem, s így elkezd
hullámozni az idegsejtek membránfeszültsége, de hajszálpontosan egyszerre. Ezek
tehát az agyhullámok, nincsen bennük semmi misztikus, nem arról szól a dolog,
hogy a kutatók olyan hullámokon keresztül manipulálják az emberek agyát, mint
ahogy néhányszor már megkérdezték tőlem különböző interjúkban. Nem, ezek
nem az éterben terjedő rádióhullámok, ezek az agykérgünkben keletkező hullámok, melyeknek a feladatát már önök is tudják, össze kell hangolni valamennyi
idegsejtünk kisülését, működését ahhoz, hogy képesek legyenek egymással megerősíteni a kapcsolataikat, ezáltal memórianyomok vésődhessenek be ezekbe az
idegsejt-hálózatokba.
Mint említettem, egy ilyen gátlósejt csak ezer-kétezer serkentőt tud összehangolni, nekünk viszont több százmilliót, milliárdot kell összehangolni. Hogy oldja
ezt meg az agykéreg? Úgy, hogy vannak olyan sejtek, egy bizonyos ritmusgeneráló központban, egy pacemaker-központban, amelyek elküldik a nyúlványaikat
az egész agykéregbe, de ott már nem foglalkoznak a sokmilliárd serkentősejttel,
nekik bőven elég, ha szelektíven azokat a gátlósejteket idegezik be, amelyek ezt a
ritmikus oszcillációt végzik. Ezek tehát pacemaker-sejtek, ritmusgeneráló sejtek, és
Ünnepek – alkalmak
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képesek ritmikusan összehangolni a teljes agykéreg működését, a gátlás gátlása, azaz
gátlástalanítás révén.
Képzeljék el, hogy önök itt egy hatalmas úszómedencében úszkálnak, én egy
polip vagyok, amelyiknek az a feladata, hogy összehangoljam mindenkinek a lélegzetvételét. Ennél mi sem egyszerűbb, sok karommal mindenkit a víz alá húzok,
majd egy-két perc múlva egyszerre fölengedek. Garantálom, hogy az első lélegzetvétel tökéletesen egyszerre fog történni, ahogy kijönnek a víz alól. S ha ezt ritmikusan ismételgetem, akkor valamennyi lélegzetvételt szépen össze lehet hangolni.
Így lehet gátlás útján szinkronizálni. De mivel egy polip csak ezer-kétezer ember
működését tudja összehangolni, ez nem elég. Hogy oldja ezt meg az agy? Képzeljük el, hogy sok-sok medence van és minden medencében ezer ember, azokat egyegy polip szinkronizálja. A medencék között is kell szinkronitás. Erre jó egy szuperpolip. „Szuperpolip”, amely valamennyi medence fölött áll és mindegyik medencébe kinyújtja egy-egy karját, de ott már nem az emberekkel foglalkozik, neki
bőven elég az, ha az ott lévő polipok működését szinkronizálja. Így valósul meg
a szinkronitás a teljes agykéregben. Van-e egy ilyen szuperpolip az agyban? Igen,
amint említettem, ezek a pacemaker-sejteket, ritmusgeneráló sejteket tartalmazó
ősi központ. Ezekből több is van. Ezeknek az ősi központoknak van egy-két izgalmas közös tulajdonsága. Ezek a pacemaker-központok csak néhány tízezer sejtből
állnak, s mégis rendkívül hatékonyan befolyásolják a teljes agykéreg működését, a
maguk többmilliárd idegsejtjével. Az alvás, ébrenlét fázisait meghatározzák, a szelektív ﬁgyelmet meghatározzák, hol legyen a legnagyobb amplitúdójú ez a hullámtevékenység. Ha éppen az akusztikus információra ﬁgyelnek, amikor én beszélek,
akkor nyilván itt a hallókéregben lesz maximális ez az oszcilláció. De ha az ábráimat ﬁgyelnék, akkor a látókéregben lenne maximális ez a hullámtevékenység. A
szelektív ﬁgyelem mechanizmusa. Hihetetlen, hogy ilyen kevés sejtnek a markáns
kontrollja alatt álljon.
Egy másik, még fontosabb közös tulajdonsága ezeknek a központoknak, hogy
érzelmekről, motivációról és általános élettani állapotunkról szállítanak impulzusokat. És itt jön a lényeg, ami talán az előadásom legfontosabb mozzanata. Ugyanis
érzelmeink és motivációink, melyeket több ezer éves kulturális örökségünk határoz
meg, ezek együttesen jelentik belső világunkat. A belső világunk az, amely ezeken a pályákon keresztül képes radikálisan meghatározni a tanulás hatékonyságát.
Mennyire vagyunk képesek elraktározni a külső környezeti információkat. Milyen
hatékony lesz az előhívás? Ugyanis, mint az előadás elején említettem, a tárolókapacitás gyakorlatilag végtelen, százmilliárd idegsejt hihetetlen komplex hálózataival,
ráadásul hatványozható szinapszisok által összekötve, végtelen a tárolókapacitás.
Miért nem jut eszünkbe minden?
Mai elméletek szerint minden, amit eddig tapasztaltunk, az maradandó nyomot
hagyott az agyunkban, a szűk keresztmetszet az előhívás. Nem tudjuk ezeket az
emlékképeket adresszálni, megszólítani, berántani a tudatos gondolkodási folyamatokba. Ezekre kell kapaszkodó. Mi ez a kapaszkodó? Mi teszi rá ezt a kapaszkodót?
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Belső világunk üti rá azt a pecsétet ezekre az emlékképekre, információcsomagokra, amelyek révén ezek hozzáférhetővé válnak, tudatos gondolkodási folyamataink
számára.
Ez tehát a kulcsmomentum. Ha ezt mind elhitték nekem – elhiszem, hogy ez
mind nem egyszerű– akkor a két legfontosabb feladat, nevelési, vagy önnevelési
feladat, a kreatív gondolkodóképesség szempontjából az, hogy meg kell teremteni
az igényt és a feltételeit annak, hogy maradjon idő, maradjon agyi kapacitás a belső
világunk részvételének biztosítására a tanulási folyamatokban, hogy ez a belső világ
az impulzusai révén, a szinkronizáció összehangolása segítségével hatékonyabbá tegye a tárolást, és fokozza az előhívhatóságot.
A másik, legalább olyan fontos feladat, hogy ezt a belső világot folyamatosan
fejleszteni kell. Az érzelemgazdagság, motiváció, pozitív gondolkodás, megismerni
vágyás, erkölcsiség növelésével, a kulturális hagyományok jobb átörökítésével.
Az információrobbanás korát éljük sajnálatos módon, annak minden negatív következményével. Hogyan befolyásolja mindez azokat a tendenciákat, vagy óhajtott
stratégiákat, amelyeket említettem? Nem marad idő és agyi kapacitás a belső világ
impulzusainak bevonására a tanulási folyamatba. Mit csinál a ﬁatal, amikor valaminek utána akar nézni a Google-ban? Leül a számítógép elé, rendelkezik a primer
motivációval, és érzelmi viszonyulással a megismerni vágyott tananyag, vagy egyéb
ismeretanyag felé. De miközben keres, talál valamit, ami kicsit jobban érdekli.
Gondolja, most ennek utána nézek, majd később visszatérek az eredeti gondolatmenetre. De arról aztán megint valami más dolog jut az eszébe, s más irányba kalandozik, ezért hívják ezt szörfölésnek az interneten. Csak miközben szörföl, elveszti a primer motivációt és az érzelmi viszonyulást. Ha megkérdezzük tőle egy-két óra
múlva, hogy most mégis miért ültél le, mit keresel a számítógépen, az interneten,
már fogalma sincs róla.
Ez pedig felületes információszerzéshez vezet, ezekből a felületesen, felszínesen
tárolt ismeretanyagokból nem támadnak eredeti gondolatok, ezeken nincsenek rajta a kapaszkodók, nincs rajta érzelemvilágunk, ezeken a téglákon nincs rajta érzelemvilágunk habarcsa, ami lehetővé tenné, hogy ezekből az ismeretvilágból új falat
építhessek. Ezek csak egymás mellé pakolt téglák, amiből soha nem lesz eredeti
alkotás. Ezeket be kell vonnunk belső világunk habarcsával, amihez idő kell. Ehhez
motiváció és érzelmi viszonyulás kell. Ezt veszíti el az, aki enged a csábításnak, és
csak gondtalanul szörfözget az interneten.
Ilyenkor ahhoz is hozzászokik az ember, hogy kikapcsolja az érzelmeit, hiszen
ennyi mindenhez, amivel egy szörfölés során találkozik, ennyi mindenhez nem lehet érzelmileg viszonyulni, egy idő után komolytalanná válik, elsikkad, és ez egyfajta lelki elsivárosodást eredményez.
További következménye az információrobbanásnak, hogy adaptációs nyomás alá
kerül az emberi agy. Mi az adaptációs nyomás? Biológiaóráról mindenki tudja, ha
megváltozik egy faj számára a környezet, egy faj szervrendszere számára, akkor az
adaptálódni kénytelen, méghozzá úgy, hogy a fajban jelenlévő, vagy akkor keletkeÜnnepek – alkalmak
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ző genetikai variánsok közül a természetes szelekció kiválasztja az új környezethez
legjobban adaptálódott egyént. Minél nagyobb ez a környezetváltozás, annál nagyobb adaptációs, vagy szelekciós, vagy evolúciós nyomásról lehet beszélni. Agyunk
számára az információ is egyfajta környezetként fogható fel, hiszen ez a szervünk az,
amelyiknek meg kell birkóznia a komplex információmennyiségnek a tárolásával,
feldolgozásával, felhasználásával. Ebben az információs környezetben zajlott le az
elmúlt száz évben egy drasztikus, brutális változás. Ehhez kellene az agyunknak
adaptálódnia. Hogy miért beszélek száz évről? Kezdődött a telefonnal, a rádióval,
televízióval, mobiltelefon, internet, facebook és a többi. Hihetetlenül kitágult a
világ mindenki számára, s az információ végtelen forrásai nyíltak meg, amelyeknek
persze élvezzük a hasznát, de sajnos meg kell birkóznunk a káros hatásaival is. Egy
drámai környezetváltozásról van szó. Ehhez biológiailag adaptálódni lehetetlenség,
hiszen mindenfajta biológiai adaptáció genommal adódik tovább, amihez tízezerszázezer évek kellenek. Itt meg száz évről beszélünk. Száz év az evolúciós időskálán
egy pillanat. Nem létezik biológiai adaptáció. De szerencsére tudatos lények vagyunk és képesek vagyunk felfogni ezt a problémát, és tudatosan, viselkedésben
adaptálódni. De ehhez a problémát fel kell fogni, be kell látni annak súlyosságát.
Ha mi nem teszünk az adaptáció érdekében, akkor az agyunk önjáróvá kezd válni,
és maga próbál adaptálódni, az esetek többségében zsákutcába szaladva. Hogyan
próbálkozik ilyenkor az agyunk? Az alkoholizmus és a drogok lila ködébe burkolózik. Befelé fordulva próbál a túléléshez szükséges örömérzethez jutni. Leereszti a
rolót, mert nem bírja már ezt a mennyiségű információt feldolgozni. Ez nyilván
egyfajta evolúciós zsákutca lenne.
Az sem működik, ha az ember elhiteti magával, hogy igenis képes ilyen menynyiségű információ feldolgozására. Ez senkinek nem megy, tisztelet a kivételnek.
Ezért az embert folyamatosan kudarcélmények érik. Sikertelenség élmény, ami
krónikus stressz állapothoz vezet, ami a melegágya a depressziónak, szorongásnak,
pánikbetegségnek. Ezek a betegségek, talán megtapasztalták, rohamosan terjednek
a mai, civilizált társadalmakban. A WHO kimutatásai szerint is a 2020-as, 30-as
évek egészség-gazdasági szempontból legsúlyosabb betegségei éppen a szorongás, a
depresszió és ezek szomatikus következményei lesznek.
Terjednek a drogok, az alkoholizmus, a pszichiátriai és neurológiai betegségek. A
kulturális örökségünk továbbadása is egyre rosszabb hatásfokú. Hogyan működik
ez? Gyorsan elmondok egy biológiai példát. Létezik egy fonálféreg faj, amely meleg
vizű hőforrásokban él. Ennek a hőforrásnak a hőmérséklete gyakran megváltozik
a mély talajrétegekben valami más ér is bekapcsolódik a forrás táplálásába. Egy
néhány fokos hőmérsékletváltozás egy ilyen egyszerű élőlény számára drasztikus
környezetváltozás. Erre úgy reagál a fonálféreg, hogy felpörgeti a mutációs rátát.
Az örökítő anyag véletlenszerű változásainak a gyakoriságát. Miért jó ez a fajnak?
Azért, mert bár a változás, a mutáció a génekben véletlenszerű, de a nagy számok
törvénye alapján nagyobb valószínűséggel keletkezik egy olyan új genetikai variáns,
amelyik jobban alkalmazkodik ehhez a megváltozott környezethez. Ez valóban így
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is működik. Viszont mivel a mutációk véletlenszerűek, rengeteg torzszülött keletkezik. S itt a lényeg.
Agyunk számára drasztikusan megváltozott a környezet, és emberi társadalmakban nyilván nem genetikailag adódnak tovább a viselkedésmintázatok, azok öröklődnek, hasonló törvényszerűségeket mutatva. De ezeknek a viselkedésmintázatoknak az átörökítése ugyanúgy sérül. Pontosan a környezetváltozás hatására, és ennek
is megvannak a torzszülöttei. Ezek közé sorolom én a terrorizmust, a vallási szekták
szaporodását, az elmagányosodást és az önzést.
További probléma az internetes kommunikáció, a Facebook, rendkívül hatékonnyá válása, és ezzel nem tudunk sajnos megfelelő módon élni. Miért nem?
Mert a ﬁatalság, de talán a korunkbeliek is minél gyorsabban mennek haza az
iskolából, ahelyett, hogy társaikkal valamilyen csoportos foglalkozásra mennének, szakkörökbe, vagy sportolni. Rohannak haza, mert otthon a számítógépről,
például a Facebook-on keresztül nem azzal a két-három gyerekkel tudnak kommunikálni, hanem vagy százzal legalább. De milyen ez a kommunikáció? Milyen
szinten képes például érzelmeket közvetíteni? Még az is jobb lenne, ha telefonon
felhívná az illetőt, mert akkor legalább a hanglejtéséből ki tudna olvasni valamifajta érzelmi viszonyulást. De nem, az internetes kommunikációban egy vigyorgó ikonnal, vagy lefelé görbülő ikonnal jelzik azt, hogy ezt most komolyan
gondolta, vagy viccnek szánta. A mi ﬁnoman gradált érzelmi skálánkat lebutítjuk,
egy néhány fokozatú skálára. Mi ez? Megint csak érzelmi elsivárosodás. Kikapcsoljuk számos érzékszervünket. Megfosztjuk magunkat a látás, a szaglás, tapintás
információjától. Pedig milyen fontos, hogy személyesen kommunikáljunk, mert
a szemekből érzelmeket lehet kiolvasni. A feronomok illatát érezzük, ez párválasztásnál rendkívül fontos. Megérinthetjük a partnerünket, akivel kommunikálunk.
Nem másról van szó, ha nem élünk kontrolláltan a Facebook lehetőségeivel, vagy
bármi más internetes kommunikációs lehetőséggel, az mind szenzoros deprimáció, és az érzelmek gyakori kikapcsolása, vagy az érzelmi skála lebutítása lelki
elsivárosodást okoz.
Ma már a munkavégzés is jelentős százalékban otthonról működik. De még a bevásárlást is sokan otthonról végzik, különböző webshopokon keresztül, ami szociális izolációt eredményez. Szellemi és ﬁzikai leépülés fenyeget és személyiségtorzulás.
Ma már sajnos internet addikcióról kell beszélni. Ezt a fogalmat 1994-ben hozták
be a köztudatba és viccnek szánták. Mára kiderült, hogy ez halálosan komoly dolog,
egy igen veszélyes pszichiátriai kórkép, amit igen jól lehet deﬁniálni és osztályozni
is. Legsúlyosabb foka az obszesszió, amikor az illető álmodozik, fantáziál, visszatérő gondolatai támadnak az internethasználatról, és internet hiányában szorong
és depressziós lesz. Kicsit enyhébb fokozat az elhanyagolás, amikor mindennapi
teendőinket, munkánkat, a tanulást és szociális kapcsolatainkat is elhanyagoljuk a
számítógép-használat, az internetes kommunikáció miatt. A kezdeti fázis, amiben
az itt jelenlévők jelentős százaléka is már szenved, az a kontrollzavar. Amikor az
internetezéssel töltött időt nem tudjuk úgy szabályozni, ahogy eredetileg terveztük,
Ünnepek – alkalmak
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még valami eszünkbe jut, és még egy félórát, órát, két órát ott ülünk a számítógép
előtt, amit esetleg sokkal hasznosabban is eltölthettünk volna.
Hogy mennyire súlyos probléma az internetfüggőség, internet addikció, ezt egy
pécsi kutatócsoport munkáiból tudjuk, amit már nemzetközi folyóiratokban is
leközöltek, nagy visszhangot váltott ki. Ők ugyanis a különböző szintű internetfüggők agyát vizsgálták MRI-vel. Gondolom mindenki tudja, mi a funkcionális
MRI. Egy ilyen készülékkel nyomon lehet követni azt, hogy milyen agyterületek
milyen szinten aktiválódnak különböző tevékenységek során. Azt tapasztalták,
hogy obszesszióban és kontrolzavarban szenvedőknél egy olyan régió jelentősen
megnövekedik méretében, amely a különböző sztereotípiákat, automatizmusokat
kontrollálja. De még fontosabb, az öröm- és kielégültség-érzés központja is jelentős
mértékben megnő. Mit jelent ez? Tudjuk jól, hogy ha ebben az öröm- és kielégültség-érzés központban dopamin nevű anyag szabadul fel, akkor jutunk örömérzethez, valami fajta kielégültség-érzethez. Miért találta ezt ki az agy az evolúció
során? Azért, mert itt ﬁziológiás körülmények között dopamin szabadul fel, olyan
tevékenységek során, amelyek elengedhetetlenek a faj túléléséhez, fennmaradásához. Ilyen a táplálkozás és a szexuális aktivitás. Ezek mind dopamin felszabadulást
váltanak ki. Akkor is dopamin szabadul fel, ha keményen megdolgozunk valami
sikerért, és elértem, megvan, megírtam a doktorit, megvédtem stb. Vannak olyan
tevékenységek, amiken az ember hosszú ideig dolgozik, és a végén eléri. Vagy végre
sikerült megvernem azt a barátomat teniszben, akit már évek óta próbáltam, de
csak most sikerült. Ezek is dopamint szabadítanak fel.
Az ember megtanulta, hogyan lehet kémiai úton dopamint felszabadítani. Ugyanis az összes ma ismert kábítószer így működik. Ebben a központban
dopamint szabadít fel, egyszerű, direkt, kémiai úton. Heroin, kokain, amfetamin-származékok, kannabisz, alkohol, nikotin. Ezek mind-mind dopamint szabadítanak fel. Mennyivel egyszerűbb elszívni egy füves cigit, mint megírni egy
doktori disszertációt, nem? Csak az a probléma, hogy ezek az idegsejtek úgy
reagálnak a különböző anyagokra, például a dopaminra, hogy ha túl sok dopaminnal nyakon öntik őket, azt mondják, hogy nekem ebből ennyi nem kell, és
a dopamint érzékelő fehérjéket eltüntetik a membránjukba. Ezek a dopamin receptorok. Ezután hiába jön a dopamin, sokkal kevesebb receptort talál, sokkal
kevésbé tudja befolyásolni az idegsejtek működését. Kisebb lesz az örömérzet. Mivel jár ez? Azzal, hogy már normális ﬁziológiai úton nem jön az az érzés, nem
jön az a kielégültség-érzet, ami motiválná az embert. Ennyi normális táplálkozást már nem fogja motiválni. Jön a túltápláltság. Normális szex már nem
motiválja, jönnek az aberrációk. A különböző szakmai tevékenység már nem
motiválja, jön a céltalanság, alulmotiváltság, kiüresedés. El lehet képzelni, hogy
milyen tragikus állapotba kerül egy társadalom, ha például legalizálják a marihuánát, és fű, fa, virág elkezdi füstölni, és teljesen kiüresedett, céltalan, alulmotivált
emberekből fog majd állni a társadalom. Ezekből nem lehet együttműködő társadalmat építeni.
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Sajnos ugyanez a változás játszódik le az internetfüggők agyában is. Nemcsak a
kielégültség-érzés központja megnövekedésével lehet ezt bizonyítani, hanem egy,
még talán ennél is súlyosabb változással, a prefrontális kéreg, agykérgünknek ez a
része adja az érzelmi kontextust mindenféle élményhez, eseményhez, amit el akarok
tárolni az agyamba, ez zsugorodik az internetfüggők agyában. Hiszen hozzászoktak ahhoz, hogy nem igazán viszonyulnak érzelmileg az ismeretanyaghoz. Lelki
elsivárosodás, mint már említettem. Ennek ma már bizonyíthatóan strukturális
következményei is vannak. Agyunkban zsugorodik az a régió, amelyiknek ezzel
kellene foglalkozni. Tehát igen súlyos dologról van szó, nem szabad bagatellizálni
az internetfüggőséget, mint új pszichiátriai kórképet.
Mint az előadás elején említettem, hagyjunk időt, kapacitást az agyunknak,
hogy bevonja a belső világ impulzusait az agy tudattartalmának kialakításába. De
legalább ilyen fontos, hogy gazdagítsuk ezt a belső világot. Hogyan lehet gazdagítani? Katarzis révén. Miniszterelnök úrnak is elmondtam már, hogy nagyon jó
dolog a mindennapos testnevelés, de legalább ilyen fontos a mindennapos katarzis.
Olyan élményszerű oktatása a különböző tananyagoknak, amelyek akár katartikus
élményekhez is vezethetnek. Természettudomány terén ez jóval nehezebb. Kevesen vannak sajnos olyan karizmatikus pedagógusok, akik mondjuk egy Szentágotai
Jánoshoz hasonló módon, vagy Öveges professzor karizmájával képesek katarzist
elérni a nebulók oktatásában. Még a kémia, ﬁzika, anatómia oktatásában is, de hála
Istennek, remélem ilyen irányba megy az oktatók képzése ma az egyetemeken, ilyen
tanáregyéniségekre lesz a jövőben szükségünk. De ennél jóval egyszerűbb a művészetoktatás révén katarzist elérni. Művészeti nevelésre igen nagy hangsúlyt kellene
fektetni, mert a zene, a tánc, a ﬁlm, a különböző képzőművészetek, irodalom, költészet, ezek játszanak a mi lelkünk húrjain a legközvetlenebb módon.
Sokkal hatékonyabbá teszi a művészetek általi érzelemvilág-gazdagodást, ha aktívan részt veszünk ezekben az alkotási folyamatokban, az értékteremtésben. Különböző szakkörök stb. Erkölcs-, etikaoktatás, példaadás és a média felelőssége. Ezt
is nagyon fontos kiemelni, és a kisközösségek alakítása. Mik azok a tevékenységek, amelyek mindezt magukban foglalják? Az alkotás, értékteremtés közösségben.
Kóruséneklés, kamaramuzsikálás, színjátszó körök, tánc, néptánc, költői estek,
ﬁlmklubok, művésztelepek. Ide sorolnám még a csapatsportokat is. Ezek azok a
tevékenységek, amelyekre igen nagy hangsúlyt kellene fektetni. Nem kell okvetlenül az egyetemi anyagot megtanítani a gyereknek matekból, ﬁzikából, azt majd az
egyetemen megtanulja. Középiskolában az agy befogadóképességét kell leginkább
fejleszteni, hogy szivacsként szívja magába majd a tudást, és legyen mihez kötni,
legyen fejlett az a belső világ, amely az agyi hullámtevékenység működtetése révén,
szinkronizáció révén teszi majd ezeket az emlékképeket könnyen előhívhatóvá és
ezáltal fokozza a kreativitásunkat. Legyen vastag az a habarcs, amivel mi ezeket az
ismerettéglákat bevonjuk.
Amikor éppen azt gondoltam, hogy milyen izgalmas dolgot fedeztünk fel a belső
világ révén, s annak hatása révén a kreativitásra, akkor olvastam egy Kodály Zoltán
Ünnepek – alkalmak
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idézetet, és rá kellett döbbenjek, hogy ezt Kodály Zoltán már régen megmondta.
Azt írta, hogy „a zene rendeltetése belső világunk jobb megismerése, felvirágozása és kiteljesedése. S ahol az emberi megismerés határait éljük, ott a zene még
túlmutat rajtuk, olyan világba, melyet megismerni nem, csak sejteni lehet.” Miről
is szól például egy tudósnak a hivatása? Toljuk ki a megismerés határait, amenynyire csak lehet. Használjuk ehhez a kor rendelkezésre álló legújabb technikáit,
és mindezeket bevetve próbáljuk a megismerés határait minél messzebbre kitolni.
De ott újabb falakba fogunk ütközni. S mikor tudjuk a legjobb továbblépési lehetőséget megtalálni? A legjobb módszert, ami a továbblépéshez elvezet, akkor, ha
e falak mögé tudunk pillantani. Hogyan tudunk mögé pillantani? Például a zene
az, ami ezeken a falakon túlmutat, de bármi más művészeti élményre ugyanezt
érvényesnek tartom.
(Az egri bazilikában augusztus 29-én, az egyházmegyei tanévnyitón
elhangzott előadás szerkesztett változata)

ﱙﱣﱙﱙﱙﱢﱙ
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Szelenge Judit

A Szentlélek szele feszítse ki vitorláidat!
ELEK LÁSZLÓ SJ PAPSZENTELÉSE
Augusztus 25-én pappá
szentelte Elek László jezsuitát Ternyák Csaba
egri érsek Miskolcon, az
Isteni Ige templomban.
Elek László kilenc éve
jezsuita, és másfél évtizede készült a papságra.
Laci az egyház ölén nőtt
fel – mutatta be Vízi
Elemér SJ tartományfőnök a szentmise kezdetén
–, hiszen családjában, a
Regnum Marianum közösségben és a piaristáknál formálódott, majd az esztergomi szemináriumban és Rómában tanult. 2009-ben lépett be a jezsuitákhoz, magisztériumát Miskolcon végezte, majd
Bostonban speciális tanulmányokat folytatott, 2017 óta pedig a Fényi Gyula Jezsuita
Gimnázium és Kollégium iskolalelkészségén szolgál.
Itt, a gimnázium mellett álló Isteni Ige templomban kapta meg az egyházi rend
szentségét. Nagyon sokan jöttek el Miskolcra, hogy részt vehessenek László szentelésén. Jelen volt Jelenits István, aki a piaristáknál nemcsak Laci, de az édesapjának is
tanára volt, és Kaposvárról Balás Béla püspök atya. (Mint az egyik regnumos vendég
elmondta, a Regnum Marianum kisszámú küldöttséget tudott csak küldeni, mert
sajnálatos módon ugyanebben az időben vezetői találkozót tartottak.) Természetesen
nagy számban érkeztek a rendtársak, a jezsuiták „apraja-nagyja”, aki csak el tudott
jönni szolgálati helyéről. Sokan jöttek el régi és jelenlegi jezsus diákok, a gimnázium
tanárai és munkatársai, és számos padsort töltött meg László kiterjedt családja, szülei,
testvérei és családtagjai, köztük pap nagybátyja, Kemenes Gábor atya, és szerzetes
nagynénje, dr. Kemenes Ágnes szociális nővér, több rendtársnővel együtt.
Bár a templomot zsúfolásig megtöltötte az ünnepi ruhás gyülekezet, mégis családias és meghitt volt a hangulat, hiszen szinte mindenki rokon, barát, tanár, tanítvány
vagy kolléga volt. Az egybegyűlteket Vízi Elemér SJ köszöntötte, felidézve László
papi jelmondatát, melyet a Filippiekhez írt levélből választott: „Örüljetek az Úrban
mindenkor! Ismét mondom: örüljetek! Jóságotok legyen ismert minden ember előtt!
Ünnepek – alkalmak
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Az Úr közel van!”. Az evangélium után, mely Szent Máté könyvéből kifejezetten a
papokhoz szól, provinciális atya szólította a szentelendőt, és e szavakkal tanúsította
alkalmasságát az áldozópapságra: „rengeteg próbatétel után, melyeket kiállt, és az őt
ismerő illetékesek véleménye szerint is, mely hozzám eljutott, bebizonyosodott, hogy
hűséges az elhívásához, és méltónak bizonyult az áldozópapságra”.
Ternyák Csaba érsek úr homíliájában László papi jelmondatának kapcsán a keresztény örömről beszélt, mely sokkal több a szomorúság vagy reménytelenség hiányánál,
hiszen örömünk Jézus Krisztusban van: Ő örömünk oka, neki köszönhetjük megváltásunkat és életünket. Ez az öröm az, melyet Jézus ad nekünk, aki mindent elkér
tőlünk, de sokkal többet ad cserébe. Az érsek úr kiemelte, hogy az életszentség útján,
melyre Jézus meghívta, Laci is az életet és a boldogságot kereste. Nem azonnal talált
rá jezsuita hivatására, hanem lelkében hosszasan érlelődött a döntés, új próbatételeket
állt ki, és kész volt hivatásáért áldozatot hozni. Idézte László bemutatkozó szavait:
„Találkoztam az Istennel, aki annak ellenére – sőt éppen azért és úgy – szeret és meghív, hogy gyenge és esetlen vagyok. Arról álmodom, hogy mások is találkozzanak vele.
Talán munkáimon, sőt rajtam keresztül.” Az érsek úr méltatta László munkáját, melyet a zsolozsma mobilalkalmazás kifejlesztésével végzett, s megerősítette, már eddigi
munkáinak segítségével sokakat hozzásegített az Istennel való találkozáshoz. Ternyák
Csaba kifejtette, hogy Jézus kemény szavai a farizeusokhoz és az írástudókhoz szóltak,
a papokhoz, akiktől elvárja a Mester, hogy ne legyenek képmutatók, hatalmaskodók,
hanem éljenek testvériségben és kölcsönös szolgálatban. A keresztség által minden
hívő részesül a királyi papságban, valamennyien papok vagyunk. Néhányan pedig – a
diakónusok, áldozópapok és püspökök – meghívást kapnak a szolgáló papságra. Az ő
feladatuk, hogy megújítsák a világmegváltó áldozatot, és szeretetben élve szolgálják,
és az igével táplálják, a szentségekkel megerősítsék a királyi papság tagjait. Végül az
egybegyűlt jezsuitákhoz is szólt: köszönetét fejezte ki, hogy a rend jelenlétével és szolgálatával, a plébánia és a gimnázium fenntartásával kiemelkedő missziós központtá
fejlesztette a városnak ezt a részét. Befejezésként érsek úr hálát adott Istennek a felszentelendő jezsuitáért, hogy meghívta a papi életre, és megköszönte mindenkinek,
szüleinek, pap nagybátyjának, szerzetes nagynénjének, tanárainak, lelkipásztorainak
és rendtársainak, hogy idáig segítették. A homíliát követően a Mindenszentek litániája következett, melynek során a szentelendő arccal a földre borulva feküdt, ezzel is
kifejezve teljes önátadását, majd az érsek magához hívta, szíven ütő bensőségességgel
kedves ﬁának szólította, és megkérdezte szándéka felől, hogy valóban akarja-e az áldozó papság rendjét. László szilárd hangon válaszolta: „Akarom! Akarom, Isten segítségével!”, majd engedelmességet fogadott rendi elöljárójának és megyéspüspökének.
A papszentelés csúcspontja a kézrátétel, a papság szentségének átadása, mely egészen
az első apostolokig visszavezethető.
Ternyák Csaba érsek úr Szent II. János Pál pápától kapta meg ezt a lelki hatalmat
és küldetést. A szentelési ima és beöltöztetés után krizmával, azaz szent olajjal is megkenték az új pap kezét, valamint megkapta az Eucharisztia bemutatásának eszközeit,
a kenyeret a paténán, valamint a borral és vízzel előkészített kelyhet. Aztán az érsek

 ﱻ30 ﱾ

Miskolci Keresztény Szemle



2018/4. (56. szám)

úr köszöntötte Lászlót békecsókkal, majd a tartományfőnök atya, és sorban az összes
paptestvérek. Ezután az oltár mögött foglalta el a helyét, s az új pap koncelebrálásával
folytatódott a szentmise, ahol a gimnázium Parázs lelkiségi csoportjának tagjai is segédkeztek. A szentelési mise egyik legszebb pillanata volt, amikor az érsek szárnyaló
hangjával egyszerre tucatnyi zengő-dörmögő papi hang, köztük Laci – immár – atyáé
is, mondta az átváltoztatás szavait. Mint azt előre sejteni lehetett, a szentmise csodálatos zenei élményt is nyújtott: Bellovics Gábor SJ orgonált, és a Rorate Schola férﬁkar
működött közre, akik gimnazista korukban a varázslatosan szép hajnali roráték hagyományát megalapozták. A szentmise zárásaként Vízi Elemér köszönetet mondott
érsek úrnak, a jelenlévőknek, illetve mindenkinek, aki Lacit idáig elkísérte és segítette. Azt kívánta, hogy a papság által még jobban kifeszítse vitorláit, hogy a Szentlélek
jól tudja őt előre vinni. Elek László a hála érzését e szavakkal tolmácsolta: „köszönöm,
hogy amikor nem láttam Istent, akkor ti imával, szeretettel mégis közvetítettétek”.
Végezetül az új pap az érsek úrral közösen áldotta meg a közösséget. Ternyák Csaba
záró áldásában az kívánta, hogy a Szentlélek szele fújjon a jezsuita rend fölött, és vigye
előre az egész magyar egyházat.

ﱙﱣﱙﱙﱙﱢﱙ
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 EGYHÁZAK, TEOLÓGIÁK, HITVALLÁSOK 

Szinódus nem a „jólneveltség”, hanem
az együttlét örömében
Október 3-án pápai szentmisével kezdődött a XV. rendes püspöki szinódus. Témája a hit, a ﬁatalok és a hivatástisztázás volt. A főpásztorok négyhetes, október 28-ig tartó gyűléséről kérdezte a Magyar Kurír
Kocsis Fülöp görög-katolikus érsek-metropolita atyát.
– Sokszor halljuk, hogy az egyház nem demokratikus intézmény és a szinódus nem
parlament. Milyen élményekkel tért haza a négyhetes tanácskozásról?
– Ismert az a kifejezés, hogy cum Petro et sub Petro, vagyis Péterrel együtt és Péter vezetésével. Nem kell attól félni, hogy egy kérdéshez sokan szólnak hozzá, hiszen
Krisztus helytartója személyében, hivatalában biztosítja és jellemzi az egyház egységét.
Ezen a szinóduson sokkal erőteljesebben jelentkezett az a tényező, hogy másokat is
meghallgatunk, főleg azért, mert sok ﬁatal is részt vett rajta. A szinódus fontos üzenete, hogy az egyház meghallgató egyház legyen. Eddig hajlamosak voltunk arra, hogy
kimondjuk, mit is kell tenni, de a másik fél megközelítése nem kapott elég hangsúlyt.
Ez a szinódus megtaníthat minket arra, hogy jobban odaﬁgyeljünk a ﬁatalok szavára,
igényeire. Az evangélium adott, vagyis nagy újdonságot nem tudunk mondani. Ám
arra van lehetőség, hogy közösen ﬁgyeljünk azokra a pontokra, melyek támadásnak
vannak kitéve. Fontos újdonsága volt ennek a szinódusnak is, hogy az előkészítő szakaszban az interneten keresztül akár személyesen is hozzá lehetett szólni a kérdésekhez.
– A szinódusi aulában helyet foglaló közel harminc ﬁatal jelenléte mit adott hozzá
a szinódushoz?
– Elsősorban a hangulatára volt nagy hatással. Az egyik püspök atya meg is fogalmazta, hogy sose gondolta, hogy egy szinódus ilyen vidám is lehet. Külön ajándék volt, hogy Sako pátriárka egy-egy viccel gondoskodott az oldott hangulatról.
Fisichella érsek felvetésére tartottunk egy zarándoklatot is. Ez is nagyon jól sikerült.
Ezen egészen más légkörben lehettünk együtt.
– Érsek atya a Facebook-on folyamatosan tájékoztatta a közvéleményt a munkáról.
Miért választotta ezt az utat?
– Egyrészt azért, mert tudtam, hogy ez egy nagyon élménydús hónap lesz, erről
pedig szerettem volna a személyes benyomásaimat közvetíteni mások felé. A másik
ok az volt, hogy a média nagyon sokszor torzítva közvetíti az eseményeket, szereti ki-
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élezni az egyházat ért támadásokat. Ezért is gondoltam, hogy folyamatos tájékoztatást
tudjak adni, adhassak a valóságos eseményekről.
– A pápával való egységben érződött esetleg valamilyen törés?
– Beszélgettem egy ortodox résztvevővel, aki a szinódus elején fogalmazta meg,
hogy neki egy kicsit idegen a katolikus egyház pápával kapcsolatos felfogása. A végére sokat változott a véleménye, Ferenc pápa közvetlensége őt is megérintette. Sőt,
irigyelte a katolikusokat, hogy ilyen vezetőjük van. A Szentatya egyébként végig jelen
volt a szinóduson, szívesen vett részt a munkában, teljes mértékben meg tudtuk élni
vele az egységet.
– Sokan úgy gondolják, hogy ha az egyházban valaki összehív egy tanácskozást, az
szükségképpen felvesz valamilyen modoros stílust. Hogyan volt ez a szinóduson?
– Nem éreztem semmi ilyesmit, nem a „jólneveltség” uralkodott a résztvevőkön,
sokkal inkább az együttlét öröme. Együtt étkeztünk, kávéztunk, ezen alkalmakkor is sokat beszélgettünk, sőt nemegyszer a pápa is velünk tartott ezekben a szünetekben.
– A mostani szinódusra esett hét személy – köztük VI. Pál pápa és Óscar Romero
érsek – szentté avatása. Hatással volt ez az esemény a szinódusra?
– A Szentatya a szentté avatáson az Istennek szentelt életről, az odaadottságról
beszélt. Az Istennek odaadott élet pedig meghaladja az emberi erőt. Ez a gondolat
nagyon illeszkedett a ﬁatalokról szóló szinódushoz. A ﬁataloktól is ezt az odaadást
várjuk, hogy mindenben kövessék Krisztust. A pápa a ﬁatalokkal szemben is megfogalmazta az üzenetet: ne félj odaadni magad, ne légy gyáva, azt a lelkesedést, ami
benned van, add tovább, mert azt az Isten megsokszorozza.
– A Szentatya a szinódusi záróbeszédében úgy fogalmazott, hogy nem az egyház a
bűnös, hanem a tagjai. A ﬁataloktól pedig bocsánatot kért azért, mert nem „ﬁgyeltünk rájuk eléggé”.
– Nem árt tudni ennek a kijelentésnek a hátterét. Az egyhónapos munkának
nem csak a szinódus záródokumentuma lett a gyümölcse, megfogalmaztunk egy
ﬁataloknak szóló levelet is. Ezt egyébként a taizéi közösség vezetője, Alois testvér
javasolta. Ennek első szövegváltozata azonban nem mindenkinek tetszett, mert túl
nagy hangsúlyt kapott benne a bocsánatkérés. Többen is megjegyezték, hogy ne
általánosságban beszéljünk a bocsánatkérésről. Persze az egyházban követtünk el
visszaéléseket, és itt nem csak a szexuális dolgokról van szó, hanem a hatalommal,
a pénzzel, a tekintéllyel való visszaélésről is. Igen, sajnos bűnösök vagyunk. Talán
ez a levél is késztette a Szentatyát, hogy hangsúlyozza: az Anya szent, a gyermekei a
bűnösök. Ez a mi reményünk, erre kell tekintenünk, mert ha ezt nem értjük, akkor
nem látjuk jól az egyházat.
– Mi a véleménye a szinódus záródokumentumáról?
– Szerintem egy kicsit hosszú lett a szöveg. Sok minden került bele, de nem sikerült
igazán jól strukturálni. Az emmauszi tanítványok történetére felfűzött ív szerintem
Egyházak, teológiák, hitvallások
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nagyon jó, de annak kibontása meglehetősen szerteágazó. Ugyanakkor a Szentatya
arra is felhívta a ﬁgyelmet, hogy ez a dokumentum elsősorban nekünk, papoknak
és püspököknek szól. Ki kell alakítanunk az ifjúsági pasztoráció új stílusát. Rá kell
vezetnünk a ﬁatalokat arra, hogy lássák, van Istentől rendelt szerepük a világban és az
egyházban. Segítenünk kell nekik abban, hogy rá tudjanak találni erre az útra.
– Miben jelentett megerősítést és megújulást a szinódus?
– Magam az egyház-élményt tartom elsődlegesnek. Ábel és Atanáz püspökökkel a
közeljövőben meg fogjuk tárgyalni, hogy a szinódus fényében mi a teendőnk. Természetesen a Magyar Katolikus Püspöki Konferenciával is beszélnünk kell majd erről.
Láthatóvá kell tennünk az egyház ﬁatal arcát. Ezt egy-egy püspök magában nem tudja
megtenni, együtt kell majd dolgoznunk a munkatársainkkal.
(Magyar Kurir)
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Dobos Marianne

A függetlenség szentje
Szent II. János Pál pápa, mint Karol Józef Wojtyla, és
Emilia Kaczorowska legkisebb ﬁa, Karol Wojtyla, 1920.
május 18-án Wadowicében látta meg a napvilágot.
A szakrális lengyel nemzetállam, ahogyan a szakrális
magyar nemzetállam is több mint ezer éves európai állam. Történelmünk tömören Népek Krisztusa Magyarország, és Népek Krisztusa Lengyelország története.
Az 1918-as év a lengyel nép történetében sorsfordító esztendő – a Köztársaság újjászületésének, a Második Köztársaság születésének esztendeje.
„Én egy olyan nemzet ﬁa vagyok, amely megélte a
történelem legnagyobb eseményeit, amelyet szomszédai
több ízben is halálra ítéltek, de amely mégis mindent Dobos Marianne
túlélt, és önmaga maradt. Megőrizte identitását és megőrizte nemzeti szuverenitását a feloszlatások, az idegen megszállások ellenére is, nem
ﬁzikai erőforrásokra, csupán kultúrájára támaszkodva. Ez a kultúra szükség esetén
minden másnál erősebb hatalomnak bizonyult. Létezik a társadalomnak egy alapvető szuverenitása, amely a nemzet kultúrájában mutatkozik meg.” – mondja hazaﬁas büszkeséggel eltöltötten a pápa második lengyelországi látogatása alkalmával
Krakkóban 1983. júniusban. Hozzáteszi még: „Én II. János Pál, ma itt állok a Jagelló
Alma Materem előtt, s ahogy illik az édesanyának, megcsókolom a kezét, hogy ezzel
a mozdulattal is mutassam, milyen sok a tartozásom vele szemben. Nekem, személy
szerint, az egész nemzettel együtt.”
Kilenc éves korában veszíti el édesanyját, és a félárvaság súlyos keresztjét édesapja
úgy próbálta enyhíteni, hogy édesanyja halálának első évfordulóján elzarándokoltak a
Szűzanya Kalwaria Zebrzydowska kegyhelyére. Vigasztalást talált ott akkor, és azután
is, élete számtalan nehéz ügyére megoldást keresve egyre gyakrabban látogatott oda,
ahol mindig megtalálta a válaszokat, és a támaszt az Istenanyában.
1978. október 16-án, hétfőn, délután 17 óra 20 perckor választották a Katolikus
Egyház 264. pápájává.
Pápai jelmondata: „Totus Tuus” – „Egészen a Tiéd vagyok, és mindenem a Tiéd, én
Jézusom, a Te legszentebb Anyád, Mária közbenjárására.”
1979. január 25-én már elindul a lengyel pápa első Apostoli Útjára Mexikóba, hogy a
Guadalupei Szűzanya pártfogását kérje szolgálatára. Az előtte álló hatalmas feladatokra,
az öt földrész népeivel való találkozásra, hogy az Evangélium örömhírét adhassa tovább.
Második útja, 1979. június 2–10 között, hazatérés, de célja az, hogy Európa valamennyi országához, különösen is Kelet-Európa kommunista iga alatt álló rabEgyházak, teológiák, hitvallások
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nemzeteihez szóljon. Elmondja,
hogy: „Krisztust nem lehet kizárni
az ember történelméből a földgolyó
egyetlen pontján sem, semelyik szélességi vagy hosszúsági fokon, mivel
ha kizárják Jézust az ember történelméből, az az ember ellen irányuló
cselekedet, és őnélküle nem lehet
felfogni Lengyelország történelmét,
és főként nem azoknak az embereknek a történelmét, akik ezen a földön éltek vagy élnek.”
Már Gnieznóban kezdi hangsúlyozni pápaságának jelentőségét, és
Czestohowában felteszi a kérdést,
amely foglalkoztatja: „Talán nem azt
akarja-e Krisztus, hogy ez a 455 év Dobos Marianne római találkozása az 1989. év
óta első nem olasz pápa, ez a szláv januári rózsafüzér-imádság alkalmából az azpápa kinyilvánítsa a mai napon Eu- óta szentté avatott II. János Pál pápával
rópa lelki egységét, amely a Kelet és
a Nyugat nagy hagyományainak köszönheti, hogy egy hitet vall, egy keresztséget, egy
Istent, mindenki Atyját?”
A kérdésére a választ megtaláljuk, ha visszatekintünk a történelemben az 1979-től
eltelt évekre és a további 102 apostoli útra.
A 98. volt a nyolcadik, utolsó lengyelországi utazása. 2002. augusztus 19-én a waweli
székesegyházban elmondott imádsággal, és a Kalwaria Zebrzydowska-kápolna felszentelésének 400. évfordulója alkalmával celebrált szentmiséjével fejezte be. Az idős
pápa így fordul az Égi Édesanyához: „Legszentebb Édesanya, Kalwariai Asszonyunk,
segíts erősnek maradni, hogy életem végéig teljesíteni tudjam a Feltámadott által rám
bízott feladatot. Életem és szolgálatom minden eredményét a Te kezedbe ajánlom;
Rád bízom az Egyház sorsát; a Te gondjaidra bízom nemzetemet; bízom Benned, és
még egyszer megvallom Neked: Totus Tuus Maria! Totus Tuus! Amen.”
A Legszentebb Édesanya pedig segítette tovább. Gyengéségében volt erős. 2003. május 3-án „Nemes ügyek fáradhatatlan harcosának” nevezve fogadta ötödik spanyolországi útján, a madridi repülőtéren a király, és a királyné. Körülbelül egymillió ember
várta, és kiáltotta, táblákon felmutatta a szót: „Béke! Béke!” A válasza, mint mindig,
olyan, ami nemcsak akkor ott, de ma is, mint minden időkben megszívlelendő, nekünk is szól: „Szeretett ﬁatalok, jól tudjátok, mennyire aggódom a világ békéje miatt.
Az erőszak, a terrorizmus és a háború örvénye napjainkban is halált, és gyűlöletet
teremt. Tudjuk, hogy a béke mindenekelőtt égi ajándék, melyet állhatatosan kell kérnünk, és emellett együtt kell építenünk a mély belső átalakuláson keresztül. Ezért
szeretnék ma arra buzdítani titeket, hogy legyetek a béke előmozdítói és létrehozói!”
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A századik utazás, ugyancsak pápává választásának negyedszázados jubileumi évében, egy hónappal később, június 5–9 között Horvátországba vezet. A százegyedik
Bosznia-Hercegovinába. Reményt ébreszteni. A háború és az „etnikai tisztogatás”
előtt Banja Lukában élt 40.000 katolikusból 3400 maradt. Az országban élt 530.000ből 125.000-en. A püspök szavai szerint: „A katolikus egyház Banja Lukában, mely a
legnagyobb tartomány, most a teljes pusztulás veszélyével néz szembe a világ hatalmasságainak elnéző akarata miatt.” Őszentsége bátorító szavakat mond: „Bízzatok
Isten segítségében, de bízzatok az ember találékonyságában is!” Azt mondja, hogy
szívében helye van a szenvedő egyháznak, az Úr elé viszi imádságaiban a rengeteg
szenvedést, jobb napokat vár, és megígéri, hogy minden tekintélyét is latba veti az
egész balkáni terület sorsának rendezése érdekében.
Következő a harmadik szlovákiai utazásán, 2003. szeptember 11-14 között rövid
időre, betegségének a Parkinson-kórnak egyik súlyos következményével küzd, a beszédképtelenség állapotába kerül. Ennek ellenére hősiesen végig csinálja a tervezett
programot, bár beszédeit többször kell helyette felolvasni.
Minden állomásán útjainak boldogokat és szenteket avatott, akiknek oltárra emelésével, olyan életpéldákat mutatott fel, amelyek nemcsak az adott helyhez köthetően
szóltak a korukhoz, melyben éltek, de akár már addig is századokon átívelő tiszteletüket erősítette, általuk eljövendő századoknak küldve üzenetet. Nem marad el ezen az
úton sem a boldoggá avatás. Most is mint sokszor a barna vagy vörös terror áldozatát
adja példaképül. Sok kelet-európait és közöttük is sok honﬁtársát avatta boldoggá,
és szentté. Amikor 1987. júniusi útján egy millió összegyűlt ﬁatal előtt beszél, azt
mondja: „A Jasna Góra-i Szűzanya előtt szeretnék köszönetet mondani honﬁtársaim, köztük a ﬁatalok szolidaritásáért, amelyet az elmúlt hónapok nehéz időszakában
tanúsítottak. Nehéz lenne felsorolni a gondoskodásnak minden formáját, amellyel
körbevették az internált, bebörtönzött, munkájukból elbocsátott embereket, és családjukat. Ti ezt jobban tudjátok nálam. Hozzám csak szórványos hírek érkeztek.”.
Folytatta: „Felelősnek érzem magam ezért a közös nagy örökségért, melynek neve
Lengyelország. Ez a név mindannyiunkra nézve meghatározó. Valószínűleg gyakran
megirigyeljük a franciákat, a németeket, az amerikaiakat, mert nevükhöz nem fűződik a történelemnek hasonló eseménye, és ily módon könnyűszerrel szabadok. A mi
lengyel szabadságunknak azonban nagy ára van.”
De ezen az útján a következő napon a barna terror áldozatára, Maximilian Kolbe
atyára emlékezik: „Ő a második évezred első lengyel szentje. Lengyelország különleges patrónusa, annak a Lengyelországnak, amely a18. század végétől kezdett halálra
ítéltetni: felosztásra, deportálásra, koncentrációs táborokra, éhezés bunkerekre.”
Utazásainak vége felé közeledett. Szlovákiaiában, Pozsonyban tartotta az utolsó boldoggá avatási szentmisét. A szent pápa által utoljára boldoggá avatottak, Vasil Hopko
püspök és Zdenka Cecilia Schelingová nővér a kommunista uralom áldozata volt.
„Mindkettőjüket igazságtalanul fogták perbe és ítélték el, majd igazságtalanul szenvedték el a kegyetlenségeket, a megaláztatást, a magányt és a halált. Így a kereszt az erő
és a reménység forrásává, az Isten és az ember iránti szeretet próbájává vált számukra.”
Egyházak, teológiák, hitvallások
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Az általa szentté és boldoggá avatottak
közül volt, akivel személyesen találkozott, és volt, akinek az életéhez másként
volt személyes kötödése. Az Isteni Irgalmasság Bazilikájának felszentelő szentmisében felajánja a világot:
Istenünk, irgalmas Atyánk, aki szeretetedet Fiadban, Jézus Krisztusban
nyilatkoztattad ki, és kiárasztottad
ránk a Szentlélekben, a Vigasztalóban, fölajánljuk neked ma a világ és
minden ember sorsát. Hajolj le hozzánk, bűnösökhöz, gyógyítsd meg
gyöngeségünket, űzz el tőlünk minden rosszat, add, hogy a Föld minden
lakója megtapasztalja irgalmasságodat, hogy benned, a Szentháromság
egy Istenben találják meg mindig a
remény forrását. Örök Atya, Fiad
keserves kínszenvedéséért és föltámadásáért irgalmazz nekünk és az egész
világnak! Ámen.
Majd a Szentatya szavai a befejező ál- A pápa személyes üdvözletét tartalmazó levél Dobos Marianne címére
dás előtt:
„Ezen ünnepélyes liturgia befejezése
előtt szeretném elmondani, hogy sok személyes emlékem kötődik ehhez a helyhez.
Itt éltem a német megszállás idején, amikor a szomszédos Solvay gyárban dolgoztam. Ma is emlékszem az útra, mely Borek Faleckiből Debnikibe vezetett, s melyet a
különböző műszakok idejének megfelelően minden nap megtettem facipőben. Akkoriban itt facipőt hordtunk. Ki gondolta volna, hogy ez a facipős ember egy napon
Lagiewnikiben bazilikát fog szentelni az isteni irgalmasság tiszteletére.”
A „facipős ember”, miután mind az öt földrészen elvégezte misszióját, a Szeplőtelen
Fogantatás dogmája kihirdetésének 150. évfordulójára tolószéken, mint zarándok a
zarándokok között érkezik Lourdesbe. A Szűzanya oltalmába ajánlott világhoz szól,
és mondja el szellemi végrendeletét: „A megbocsátás és a testvériség érzései viruljanak
lelketekben! Tegyétek le a fegyvereket! Tűnjön el szívetekből a gyűlölet és az erőszak!
Egyik ember a másikban ne a legyőzendő ellenséget, hanem a befogadni és szeretni
való testvért lássa, így építsünk egy jobb világot!”
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Löffler Erzsébet

Pyrker János László egyházi pályafutása
Pyrker János László 1792-ben lépett be Lilienfeldben
a ciszterci rendbe, ahol 1812-ben választották őt apáttá.
A főpap további karrierjét annak a Ferenc császárnak
köszönhette, akivel 1814-ben Mariazell-ben ismerkedett
meg, amikor a császár a Napóleon fölött aratott győzelemért adott hálát a kegyhelyen. Az akkor ciszterci elöljáró,
Pyrker meghívta az uralkodót, hogy töltse az éjszakát a
közeli lilienfeldi apátságban.
Ez a találkozás döntő hatással volt további pályafutására. A következő évben a bécsi kongresszus idején az
uralkodó császári titkos tanácsossá nevezte ki. Ezt követte
a szepesi püspöki és a pályafutása csúcspontját jelentő velencei pátriárkai, majd egri érseki kinevezése. Pyrker élete
végéig határtalan hálát és lelkesedést érzett az uralkodó Löﬄer Erzsébet
iránt, ami pályafutása ismeretében érthető, mégis furcsa,
mert Pyrkernél műveltebb, sokoldalúbb, színesebb egyéniség nem sok volt a birodalomban, a szürke és fantáziátlan császár viszont mindennek az ellentéte volt.
Egy rövid bemutatást szeretnék, hogy milyen ember volt ez a jó Ferenc császár,
ahogy kortársai hívták. Két önmaga választotta jelmondatra alapozta uralkodását. Az
egyik a Justitia regnorum fundamentum – Az igazságosság a birodalmak alapja, a
másik a Lege et ﬁdes, Törvénnyel és hittel. II. Ferenc névvel ő volt az utolsó német–
római császár, I. Ferenc néven pedig az első osztrák császár, Magyarország és Csehország királya. II. József unokaöccse volt, aki tudván, hogy öccse, II. Lipót után Ferenc
a trón várományosa, személyesen foglalkozott nevelésével. Sokat bosszankodott lassúságán és elméjének csekély mozgékonyságán. Ám Ferenc, aki ﬁatal korában csak
a szórakozást szerette, később hozzászokott az akkurátus munkához. Abban, hogy
osztrák császárrá neveztette ki magát, nagy szerepe volt Napóleonnak, aki 1804. május
18-án koronáztatta magát császárrá. Mivel már nem volt kétséges, hogy a német–római birodalom végnapjait éli, ő is felvette az Ausztria császára címet. De nem szerette
volna, ha azt hiszi a világ, hogy Napóleont utánozza, egy ideig csak viselte a címet, de
nem koronáztatta meg magát, csak jóval később, 1835-ben.
1806-ban Napóleon fel is oszlatta a német–római birodalmat, így Ferenc kényszerűen lemondott erről a császári címéről, maradt neki egy másik. Az már a sors
iróniája, volt, hogy 1810-ben kénytelen volt lányát, Mária Ludovikát a parvenü korzikaihoz feleségül adni.
Amint fentebb említettük, Pyrker érsek a császár jóvoltából lett 1812-ben szepesi
püspök, majd amikor 1820 tavaszán Bécsbe látogatott és az uralkodó észrevette, hogy
Egyházak, teológiák, hitvallások
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úgymond milyen rosszat tesz egészségének a zord felvidéki éghajlat, eldöntötte, hogy
velencei pátriárkává nevezi ki őt. 1819-ben ugyanis Francesco Milesi halálával megüresedett a pátriárkai szék. Velence pedig 1815 óta Ausztria része volt. Pyrker az obligát
vonakodás után másnap igent mondott. Kinevezése hátterében valószínűleg az állt,
hogy egy teljesen megbízható, politikailag kifogástalan emberre volt szükség, emellett kitűnő modora és egyéni kvalitásai alapján alkalmasnak tartották őt arra, hogy
megnyerje a velenceieket az osztrák birodalmi gondolat számára. A császár arra is számított, hogy a többi itáliai püspöki kinevezésnél majd közvetít Bécs és Róma között.
Különösen számított arra, hogy majd közbenjár Japelli vikárius trevisói püspökké
való kinevezése ügyében. Ezt egyébként 1823-ban történt római látogatása során a
legnagyobb igyekezet mellett sem sikerült elintéznie.
Talán említeni sem kell azt a körülményt, hogy az uralkodók többsége, köztük
Ferenc császár, önkényesen osztották a főpapi stallumokat, ugyanolyan természetességgel, mintha azok állami tisztségek lettek volna. A nunciussal és a Szentszékkel előzőleg sohasem egyeztettek. Róma legfeljebb utólag hagyhatta jóvá a kinevezéseket.
Noha ez a gyakorlat egyértelműen elítélendő, a katolicizmus mégis sokat köszönhet
ebben a korszakban a császár egyházpolitikájának, mert mint Pyrker pátriárka esetében is, többnyire igen művelt, és Isten, valamint az egyház ügye iránt elkötelezett
főpapok kerültek ily módon meghatározó pozíciókba. Ferenc visszaállította a Római Katolikus Egyház II. József által megtépázott tekintélyét. Hogy az érsek milyen
nagyra értékelte a rá özönlő uralkodói kegyet, arról önéletrajza több helyen is tanúskodik. Idézzük itt fel az 1835-ös, a császár temetésével kapcsolatos naplóbejegyzés
néhány mondatát. „S végül elérkezett ez az esztendő is, midőn elveszítettem azt, aki
szívemnek a legdrágább volt ezen a földön. Részt vettem a temetésen. Az arcokon
bánat ült, én mégis úgy láttam, hogy nem igazi az a bánat. A legtöbben mintha
közömbösek lettek volna. Az én fájdalmam kimondhatatlan volt. Tőle kaptam a
jóllétet, a méltóságot és a kitüntetéseket, melyekre az olyan születésű ember, mint
én, soha nem is gondolhatott volna.”
Pyrker érsek velencei kinevezése előtt Ljubljanában, Laibachban együtt ebédelt a
császárral, aki egész idő alatt Velencéről beszélgetett vele. „Néha halkabban a fülembe
súgta – írja naplójában –, hogy a javíthatatlan papok részére ott egy javítóintézetet
kellene létesíteni, meg hogy a pápánál közbe kellene járnom Japelli vikáriusért, akit
ő javasolt a trevisói püspökségre, de a pápa valamilyen oknál fogva nem erősítette
meg.” Ami a javítóintézetet illeti, ezt Pyrker érsek meg is valósította később, egy
elhagyatott kamalduli kolostorban rendezte be az erkölcstelen, iszákos, világi ruhát
viselő, játékszenvedéllyel küzdő papok részére.
A velencei pátriárka 1797-ig politikai rangban közvetlenül a dózse után következett, közülük sokan nyerték el a bíborosi kalapot, sőt a XX. században három
pápa is került ki közülük. Pyrker nagyon aggódott amiatt, hogy milyen lesz a velencei fogadtatás, erről önéletrajza is tanúskodik. „Mindenki nagyon kíváncsi volt,
és látni akarta az új pátriárkát, mert fogalmuk sem volt arról, hogy miért éppen
Magyarországról nevezték ki. Még szerencse, hogy aznap valami különös jókedv
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szállt meg, mindenkivel, mint régi ismerőssel beszéltem, tökéletes olaszsággal, így
hála az égnek megnyertem őket magamnak és eladdig szorongó keblem egyszerre
megkönnyebbedett.”
Szorongása nem volt alaptalan, mert a pátriárkákat korábban a velencei tanács választotta és a dózsék kegyúri joggal rendelkeztek a Szent Márk káptalan és a székesegyház fölött. Az 1797 óta eltelt két évtized még nem feledtette el az emberekkel a
köztársaság régi fényét. Megjegyzendő, hogy még a korábban, Napóleon által kinevezett pátriárka, Stefano Bonsignore is legalább olasz volt. A császár általi kinevezést a
velenceiek nagyon sérelmesnek tartották. A pápa azonban nem tiltakozott, sőt megengedte a káptalan tagjainak azt is, hogy Pyrker bevonulásakor – ez virágvasárnap történt – vigyék előtte a keresztet annak jeléül, hogy elfogadta a császár általi kinevezést,
a bíbort azonban nem kapta meg. A bevonulást egy humoros eset is fűszerezte, valaki
felkiáltott a tömegben, alsó-ausztriai dialektusban: Jesszus, ez a mi papunk. Az illető
ugyanis egy Türnitz környéki favágó volt, aki itt teljesített katonai szolgálatot és a
díszes ruha ellenére is felismerte az egykori plébánost.
Amikor elfoglalta a pátriárkai széket, nem volt Velencében semmilyen épület, amely a
rezidenciája lehetett volna. A dózsepalota egyik épületszárnya lett a pátriárka lakosztálya,
de azt is előtte rendbe kellett hozatni. A császár azonban egy nyári rezidenciát ajándékozott neki, egy pompás palotát, a Villa Giovanelli di Noventát. A palota tele volt freskókkal, rendkívül elegáns volt és a későbbiekben a pátriárka itt tudta fogadni vendégeit.
Első olasz nyelvű prédikációját húsvétvasárnap tartotta, kifogástalan stílusban és
kiejtéssel és egyebek között beszélt Velence dicső múltjáról, Szent Márkról, arról,
hogy tervei közt szerepel a szegényekről és az elhagyatottakról való gondoskodás. Arról is prédikált, hogy egy püspököt vagy főpapot senki ne tartson idegennek, mert
ő a rábízott nyájjal eggyé kíván válni, így, ahogy mondta, „a velencei népet teljes
szívemből magaménak érzem, és égi-földi boldogulásáért dolgozom”. Önéletírása és
életrajzai arról tanúskodnak, hogy a velenceiek mint szerzetest, mint papot, szent
életű, csendes, békés embernek tartották, buzgó pap hírében állt. Emellett, mivel jól
tudott olaszul, hamarosan tekintélyes szónoknak számított. Két dolgot azonban nem
tudtak neki megbocsátani. Az egyik az, hogy nem volt itáliai, a másik az, hogy rögtön
elhatározta, rendet csinál és megkezdte kánoni látogatásait. Ez a körülmény a papság
részéről kemény ellenállást váltott ki.
Mindenekelőtt megvizsgálta a liturgikus edényeket, az anyakönyveket, a stólakönyveket, a nyilvános misékről vezetett könyveket. Mindezek rendbetételét már a
látogatást megelőzően előírta. Saját bevallása szerint „az illető helyeken éjjel-nappal
dolgoztak, hogy érkezésemig mindent előkészítsenek. Ezért egyik kanonokom tréfálkozva mondta is az első plébániatemplom meglátogatása után, hogy a vizitáció
félig-meddig már meg is hozta az eredményét.” Amikor arról ír, amit vizitációi során
tapasztalt, hogy tudniillik a papok és plébánosok vasár- és ünnepnapokon nem prédikálnak, ezért kötelezően elrendelte: „olyasvalami történt, amire nem számítottam –
írta –, makacsul ellenálltak. Először a lelkészek, majd a plébánosok egyenként és csapatostól szóbeli és írásbeli kifogásaikkal, hogy szándékomtól eltérítsenek. Újra és újra
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elmagyaráztam nekik, hogy a prédikációnak az
istentisztelet lényeges részévé kell lennie, és ennek
hasznosságát el is ismerik mindenütt. Velencében
különben is el van hanyagolva a gondolások, a
cselédek és a középosztálybeli emberek vallási nevelése. Ezekre az érveimre mindig az volt a válasz,
hogy Velencében ez soha nem volt szokás.”
Minden kánoni látogatását vasárnapra és hétfőre időzítette, így tudta a vasárnapi prédikációkat
ellenőrizni és a hívekkel is volt alkalma találkozni.
Jellemző volt az ottani laza állapotokra, hogy velencei székfoglalásakor az egyházmegye szemináriumában mindössze hat kispapot talált. 1825-ben az
ő erőfeszítései révén az egyházmegyének már több
mint harminc papnövendéke volt. Látogatást tett
a szegényházakban is, ahol elképesztő állapotokat
talált. Az ott lakók valóságos erkölcsi fertőben éltek, rendszeres verekedések közepette. Ezen állapotok felszámolására is intézkedéseket tett.
Pyrker János László
A szigorú vizitációk ellenérzéseket keltettek,
(Barabás Miklós olajfestménye)
hiszen évszázados beidegződéseket próbált felszámolni. Nem tudta teljes mértékben maga mögé állítani a káptalant sem, hiszen azok
alacsony javadalmazásán a császár korábbi ígérete ellenére is képtelen volt változtatni. Ezért a szerzetesrendek bevételeit próbálta megnyirbálni, amelyeknek tagjai
szintén megharagudtak rá.
Feltétlen Habsburg-hűsége is bosszantó lehetett. Pyrker nagy tisztelője volt a császár
öccsének, a Milánóban élő lombard-velencei alkirálynak, Rainer főhercegnek is, akit
az olaszok egyébként utáltak, és amikor annak felesége 1822-ben gyermeket hozott
világra, szerte az egyházmegyében hálaadó istentiszteleteket rendelt el. Legnagyobb
melléfogása talán az volt, amikor Marco Fortini papot, mivel az tagja volt a carbonari
titkos társaságnak, kiszolgáltatta a császári törvényszéknek, amely halálra ítélte. Az
ítéletet csak a legfőbb uralkodói kegyelem változtatta 15 év börtönre.
Az utolsó csepp az volt a pohárban, amikor beszüntette a Szent Márk templom
addigi bizánci rítusát. Korábban nem ez volt a pátriárkák címtemploma, hanem a San
Pietro di Castello. Már a beiktatásakor nagyon irritálta az érseket a pompás XIV. századi ikonosztáz és a templombelső bizánci jellege. El akarta távolítani az ikonosztáz
lepleit, sőt magát az ikonosztázt is, hogy láthatóvá váljék, mi történik a főoltárnál. Ezt
már végképp nem tűrhették. Komoly összetűzésbe keveredett a Szent Márk székesegyház építőbizottságával.
1823 tavaszán ad limina látogatáson volt Rómában, ahol VII. Piusz pápa fogadta.
Pyrker titkon remélte, hogy a látogatás meghozza számára a bíbort, ez azonban, nyilván politikai okokból sem következhetett be. Pyrker személye a velencei pátriárkák
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székében, amint láttuk, sok ellenérzést váltott ki Itáliában. Már 1823-ban felmerült
veszprémi püspökké való kinevezése, ez azonban nem következett be. 1824-ben szóba
került az 1822 óta betöltetlen egri érseki szék, mint Pyrker következő állomáshelye.
Eltávolítása az egyházmegye éléről azonban nem volt sietős, az uralkodó is azon volt,
hogy az ügy elhúzódjon. 1825-ben, mikor Ferenc Itáliában járt, az általa tíz évvel korábban alapított Vaskorona-rendet adományozta a pátriárka érseknek (a címerében
látható ez a Vaskorona-rend), nyílván azért, hogy enyhítse az akkor már komolyan
szóba került elhelyezés fölötti bánatát.
A Velencéből Egerbe való áthelyezés magának a császárnak sem volt sürgős, és nem
is volt ínyére, de a ránehezedő hatalmas nyomás miatt meg kellett tennie. 1825-ben
már komolyan szóba került elmozdítása, amikor a császár és hitvese itáliai látogatása
során az uralkodó említést tett arról, hogy az egri érseki széket szánja neki, mert nem
tesz neki jót ott a lagúnák levegője. Akkor Pyrker így válaszolt: „Kijelentettem, hogy
én nagyon szívesen maradnék Velencében, de ő indulatosan azt mondta, hogy ismeri
ezzel kapcsolatos érzéseimet és nem szeretné, ha ott tönkremennék.”
Amikor pedig ugyanebben az évben végre Ferenc császár fejére került a korona, a
következőket ígérte Pyrkernek: Diesen Winter bleiben Sie noch in Venedig und im
Frühjahr gehen Sie nach Erlau! – Ezen a télen még maradjon Velencében, majd tavasszal menjen Egerbe. Érdekes, hogy Rolando Bersberger, aki Pyrker életének és életművének legalaposabb ismerője, meg sem említi könyvében azt a körülményt, hogy
a pátriárkát politikai okokból helyezték el Velencéből, hanem csak azt ﬁrtatta, hogy
mire való ez a nagy időhúzás. Ebben szerinte az is közrejátszott, és van is benne igazság,
hogy XII. Leo pápa 1825/26-ra Szentévet hirdetett, ami tömeges zarándoklatokkal járt
együtt, és ez Metternich kancellárnak és a belügyminiszternek nagyon sok fejtörést
okozott. Így megnyugtatóbbnak tartották, ha a császárhű Pyrker pátriárka marad még
erre az időre Velencében. Annyira féltek a Rómába özönlő zarándokoktól, hogy Velence
rendőrfőnöke azt követelte, hogy tiltsák be a zarándoklatot. Az is kétségtelen tény, hogy
Ferenc udvara sohasem volt híres a gyorsaságáról, már ami az ügyintézéseket illeti.
Az új kinevezés nem volt minden tekintetben visszalépés, ugyanis a velencei
pátriárkátus nem járt különösen nagy javadalmazással, ahogy önéletrajzából kiderül,
még szepeskáptalani püspökként is több jövedelme volt. Ezért biztos, hogy Magyarország egyik legrangosabb egyházmegyéje, az egri érsekség is nagyobb javadalmazású
hely volt, mint Velence, azonban rangban és előkelőségben jóval elmaradt mögötte.
Egyébként pedig megtarthatta a pátriárkai címet.
Hogy Pyrker érsek hogyan viszonyult az uralkodói döntéshez, amelyet a császár a
Szentszék nyomására hozott, arról önéletrajzát forgatva lehet következtetni. Az egri
érseki székbe való kinevezést I. Ferenc 1826. november 9-én bocsátotta ki. Erről így
emlékezett meg naplójában: „Jóllehet, ez a kinevezés már több éve kilátásban volt,
most, amikor már régóta egészséges és életvidám voltam, úgy érintett, oly váratlanul
és mélyen megrázóan, hogy azt gondoltam, a Velencétől való elszakadással életemtől
is meg kell válnom.” Később, bizonyára némi megfontolás után így ír erről naplójában: „A császár eme magas és következményeiben oly fontos rezolúciója, melyben
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tudomásomra hozza, hogy eddigi tevékenységemtől vissza kell lépjek, bizonyítja az
ő ﬁnom lelkűségét, mellyel már egri érseki kinevezésem előtt is volt irányomban,
bizonyítja jóindulatú, nemes atyai szívét.” Majd így folytatja bejegyzését immár az
uralkodó, az egyház és Isten akarata iránti engedelmesség jegyében: „Ó, ég és föld
Ura, Istene! Porba hullok előtted, hogy kifejezzem a gyenge ember köszönetét, a Te
irántam tanúsított jóságos gondviselésedért, hogy olyan útra vezettél engem, amelyre
császárom kegyéből és bizalmából kerültem, akinek a bizalmából olyan sok jótéteményben részesültem. Nem szolgáltam rá, csak a kötelességemet teljesítettem, mindent a Te kegyelmedből tehettem.”
De további naplóbejegyzései arról tanúskodnak, hogy fájdalmasan érintette az áthelyezés. Nem is sietett elhagyni Velencét, az egri érseki kinevezésről, valamint a velencei utódlásról szóló bullák késedelmesen érkeztek, így maradt régi állomáshelyén,
annál is inkább, mert Karintián és Stájerországon keresztül nem akart útra kelni a
télies útviszonyok miatt.
1827 márciusában utazott Bécsbe, ott tájékoztatta a nuncius, hogy XII. Leo pápa
betegsége miatt csak májusban ül össze az a konzisztórium, amely a kinevezési okmányokat elkészíti. Úgy döntött, hogy addig visszamegy Velencébe. „Ez a velencei
út nagyon kellemes volt. Régi jó barátommal, Mathias Paulus Steindllel, aki a bécsi
Szent István-székesegyház szuﬀragáneus püspöke volt, és akit meghívtam magammal
és velem is jött. Megnéztük a tengert, Triesztet, Velencét, Észak-Itália legszebb részeit,
Vicenzától Trientig, aztán Tirolt és Salzburgot. Ő volt az egyik legkellemesebb ember,
akivel életem során kapcsolatba kerültem” – írja naplójában. Naplója tanulsága szerint az egész hátralévő velencei időt Steindl püspökkel töltötte, majd együtt indultak
el és majdnem Bécsig együtt utaztak az új székhely felé vezető úton. „El sem tudom
mondani, micsoda fájdalom volt Páduán, Vicenzán keresztül a tiroli határig utazni”
– írja. Naplójában azzal a gondolattal nyugtázza a lagúnák városában eltöltött hat
évet, hogy „életem legboldogabb idejét töltöttem Velencében”. Utóda a pátriárkai
székben Giacomo Monico lett. Májustól szeptember elejéig tartózkodott Bécsben,
ekkor indult el viszontagságos útjára új székvárosa felé. Hatlovas hintóval utazott,
amivel Egerbe való bevonulását tervezte. A pompás paripákat Csehországból hozatta.
Egyik éjszakai szálláshelyén, Gödöllőn tűz ütött ki az istállóban, amelyben lovai közül
három elpusztult. Már útközben hírét vette annak is, hogy két héttel Egerbe érkezése
előtt tűzvész volt a városban, amelyben a település jelentős része elpusztult.
(Pyrker János érseki beiktatásának 190. évfordulója alkalmából
Egerben rendezett konferencián 2017. október 17-én elhangzott előadás
szerkesztett változata)
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Gecse Attila

Hová lett gyermekeink spiritualitása?
A kórházi kápolnában beszélgettem a közelmúltban egy édesapával a ﬁáról. Nem tud a ﬁával egy jót
beszélgetni, pedig annyira vágyna rá, de ﬁa nagyon
visszahúzódó és kerül minden beszélgetést. A ﬁú már
elmúlt 30 éves, még nincs családja és szinte semmit
nem beszél a családtagjaival. Munka után és hétvégén csak a számítógépe előtt ül. Néha ugyan lemegy
a szobájából, de akkor se szól senkihez. Az édesapja akaratlanul is összehasonlította gyermekkorukat.
Mindketten, ő is és ﬁa is sokat voltak kisgyermekként a maguk csendességében – mondta. Őneki is
sokat kellett a teheneket legeltetni és ilyenkor nem
volt kivel beszélgetnie, csendben volt. A ﬁa már egészen kiskorától a számítógépe előtt ült egész nap a
szobájában és nem szólt senkihez. Belegondolva a
két ember életébe és különösen is gyermekkorukba, Gecse Attila
micsoda különbség. A tehenek mellett lehetett napközben megﬁgyelni a természet szépségét, Isten csodáját és este a családi asztalnál
ülve egy jót beszélget. Vagy pedig bezárkózni egy virtuális világba és mindig csendben maradva elrejtőzni és soha ki nem mutatni vagy meg nem mondani, hogy mi is
van a szívben, a gondolatokban.
Mennyire megváltozott a gyermekkor az elmúlt 40–50 év alatt. Bár igaz minden
megváltozott: a születés, a házasság, a család, a testvérek létszáma, a különféle emberi
kapcsolatok, a hit, a kultúra, az adott szó, az anyagiakhoz való hozzáállás, a természet
közelsége, a templom harangjának üzenete és még hosszasan lehetne sorolni. Így változott meg maga a spiritualitásunk is.
Az idősek közül sokan visszaemlékezhetnek, hogy ha talán nem is minden vasárnap, de milyen sokszor mentek szüleikkel közösen a templomba. Az ünnepek, legyen
az a karácsony vagy húsvét, nem múltak el templomba menetel nélkül. Napjainkban
vasárnap 9 óra körül ébredezik a család és irány egy bevásárló központ, ahol órákon
át lehet együtt bolyongani és szép lassan elszédülni. Eltűnt a vasárnap megszentelésének a szépsége.
Mi felnőttek vajon belegondolunk-e néha abba, hogy mit látnak tőlünk a gyermekeink, az unokáink? Mit tanulnak meg tőlünk az élettel, a munkával, a tisztességgel
kapcsolatosan? Mit is adunk át a következő generációknak? Pin kódokat vagy jelszavakat? A hitünkből, a lelkiségünk van valami, ami meglátható, megtapasztalható a
számukra?
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Bizonyos vallások követőit azonnak felismerjük, mert a ruházatuk vagy valami más
azonnal elmondja egy külső szemlélőnek is, hogy milyen vallási közösséghez tartoznak. Rajtunk keresztyéneken/keresztényeken meglátják a gyermekeink, munkatársaink, távoli ismerőseink, hogy Krisztus követők, vagyis keresztyének/keresztények
vagyunk? Lelkiségünk, spiritualitásunk mennyire vonzó, követendő?
Egy nagymama mesélte, hogy a lányával azon veszekedett, hogy ha ő nem imádkozna az unokákkal lefekvéskor, akkor senki. A szülők csak bekapcsolják a számítógépen
a mesét, vagy a gyerekszobában lévő TV-n egy ﬁlmet keresnek, bíznak abban, hogy a
gyerekek gyorsan elalszanak és vége a napnak.
A gyermek nyitott a világra. Ugyan így nyitott az Istenre is, hogy mi felnőttek
mutassuk meg a teremtett világ isteni szépségét. Gyermekeink spiritualitását, hitét mi
alapozhatjuk meg otthon a családban. Közösen olvasott Biblia, étkezések előtt és után
mondott imádság. Milyen érdekes, hogy miközben egyre több szülő valamilyen egyházi intézménybe akarja járatni a gyermekét, felháborodik, ha a gyermekkel vasárnap
templomba kell menni.
A XX. század diktátorainak és terroristáinak az életrajzát megismerve tapasztalhatjuk meg, hogy a szülők milyen sok esetben rossz példát adtak és rossz utat mutattak
meg a számukra (Kim Dzsong Un, Oszama Bin Laden, Anders Behring Breivik).
A kérdés mindig nagyon személyes: milyen magot ültetek vagy ültettem a gyermekem lelkébe, szívébe? Felnőve látjuk meg, hogy mivé vált a gyermek, de akkor már
szinte lehetetlen nekünk egy új magot ültetni.
A mesék mindig is tanították és segítették a gyermeket, hogy a maguk szintjén megértsék a világot. Így érthették meg még jobban, hogy mit jelent a tisztelet, a segítés,
a tisztes szegénység, a családi összetartozás. A közös játék is segítette a gyerekeket az
egymásra ﬁgyelésben. Gondoljunk csak a csapatjátékokra: ugróiskola, gombfoci stb.
Napjainkban ugyanakkor egyre divatosabb lett ﬁatalnak és gyermeknek maradni.
40 évesen is még otthon lakni és a mama főztjét enni naponta. 50 évesen nem probléma olyan dolgokat tenni, ami pedig már nem biztos, hogy hozzánk illő (pl. tetoválásokat felvarratni). És mindezek közepette nem vállalni sok esetben a következményt
tetteinkért, különösen, amit gyermekeinkkel szemben elkövetünk.
A nagy pszichológus C. G. Jung mai is elgondolkodtatóan fogalmazza meg az
anima és az animus jelentőségét az emberben. Mindaz, amit hordozhat vagy hordozhatna egy nő vagy egy férﬁ, ezzel is példát adva a következő generációknak.
Az anima magában hordozza: a nővé, anyává válást; az adni és a befogadni tudást; a
kapcsolatok sokféleségét; a találkozás képességét; az életadást; a gondoskodást; a gyengédséget; a szenvedni tudást; az önzetlenséget; a hitet; az isteni megjelenítését. Minden, ami egy mai nőben, anyában ott kellene, hogy legyen, ami átadható a következő
generáció anyáinak. Hiszen hogyan lesznek lányaink nővé és nőink anyává, ha nem
mi mutatjuk meg?
Az animus is megmutathatja: a felelősségvállalást; a biztonság megadást; az igazságosságot; a tudatosságát; a következetes életvitelt. A férﬁ, a férj, az édesapa feladatai,
amik egykor generációkon át tovább adódtak. És ma? Mit visznek tovább ﬁaink?

 ﱻ46 ﱾ

Miskolci Keresztény Szemle



2018/4. (56. szám)

A kérdés továbbra is adott és megválaszolásra vár: milyen magot ültetünk gyermekeink szívébe?
Jézus édesanyjának vagy apjának a példái ma is sokat adhatnak és taníthatnak emberileg és spirituálisan egyaránt. József megértve az Istent, vállalta Máriát és adott
számára és a család számára biztonságot. Mária korunk nőinek, édesanyáinak mutatja
meg a feleség szerepét; anyaságot; az anya-gyermek kapcsolatot; a női-anyai teherhordozást, a szenvedni tudást.
A család, a családi szertartások, tehát mi erősíthetjük meg gyermekeinket abban,
hogy nem csupán a testünkkel és az anyagi jólétünkkel kell foglalkozni a legtöbbet. Máté 16,26-ban olvassuk: „Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, lelkében pedig kárt vall? Vagy mit adhat az ember váltságdíjul a
lelkéért?” Az ember spiritualitása volt mindig is, ami átsegítette számtalan nehéz
helyzeten. Legyen hát gondunk és felelősség érzetünk gyermekeinkért, hogy a jó
mag, a jó példa számukra is megadja az Isten felé nyitást és majd a Jézus követését
ezen a földi zarándokúton.

ﱙﱣﱙﱙﱙﱢﱙ

Ilonka néni a borsodgeszti népdal-ünnepet
köszönti
(Fotó: Magyar Gyula)
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 EGYHÁZAK ÉS TÁRSADALOM 
Török László

Az apostolok munkatársai
az Újszövetségben
Az apostolok munkatársait keressük és
találunk nagyon sokat. Listaszerűen fel is
sorolhatnám itt az evangéliumoktól kezdve
az apostoli leveleken és az Apostolok Cselekedetein keresztül, de ez csak egy lista
maradna, nevek és helyszínek, mert részletesebb kifejtést nem is nagyon találunk.
Egyrészt az író feltételezi, hogy mindenki
ismeri azt a személyt, akiről szó van és ismeri azt a szolgálatot is, amit betölt.
Sokkal izgalmasabb a listázás helyett arról
beszélni, hogy mi a lelkülete ennek a sokfaj- Török László
ta segítségnek, amelyeket az apostolok körül
találhatunk, és amely természetesen ma is tovább él az egyházban. Az első kérdés, hogy
honnan fakad, miért van szükség annyiféle segítségre az apostolok munkája körül? Ezt
megtaláljuk abban az eszköztelenségben, ahogy Jézus elküldi a tanítványait: menjetek,
ne vigyetek magatokkal jóformán semmit, se botot, se erszényt, se tarisznyát, kopogjatok be a házakba, s ha befogadnak benneteket, egyétek, amit elétek adnak. Vagyis
rábízza őket az emberek jóindulatára, befogadó szeretetére.
Ez marad az apostolok alaphelyzete, hogy rá vagyunk bízva az emberek jóindulatára,
mert sohasem zárkózhatunk be valamiféle hamis biztonságtudatba, egy várba, hogy néha
kijövünk onnan és segítünk ennek, vagy annak, mert szükségünk van az emberek befogadó szeretetére, sokfajta segítségnyújtására. Ez erősíti az apostoli küldetést. Ha nem akarnak egyedül maradni, ha nem akarnak éhen veszni, akkor menniük kell az emberek közé.
Fordítva is igaz ez a szükséghelyzet, az embereknek is szüksége van az apostolok szolgálatára. Nem zárkózhatnak el hamis öntudattal, hogy én a magam módján vagyok vallásos. Rászorul mindenki az apostolok igehirdetésére, tanítására, a szentségek erejére, mert
aki így gondolkodik, hogy a magam módján vagyok vallásos, az nincs közösségben Krisztus akaratával, aki apostolokat rendelt, apostol-utódokat, hogy az ő szolgálatuk révén
jelen legyen ebben az egyházban. Alázattal és nyitottsággal kell tehát fogadni az apostolok szolgálatát, és igenis érezzük ezt a szükséghelyzetet: az apostolok jelenléte egy ínséget
tölt ki, pótol. Szükségünk van egy főpásztorra, mi lenne az egyházmegyéből főpásztor
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nélkül? Szüksége van a plébániáknak papokra, s amikor a főpásztor papokat küld, akkor
a hívek szükségét látja és éhségét, hogy legyen saját papjuk, saját lelkipásztoruk.
Az alaphelyzet tehát, ami kölcsönös segítségnyújtásra ösztönöz minket, ez a kölcsönös ínség. A híveknek szükségük van az apostolok szolgálatára, az apostoloknak pedig
szükségük van a hívek elfogadó és gondoskodó szeretetére.
A másik nagy kérdés, hogy mire is irányul ez a sokfajta szolgálat? Természetesen
szoros kapcsolatban van Jézus szolgálatával, amiben legfontosabb a szentmise, az utolsó vacsora megjelenítése. A János evangélium 13. fejezete az utolsó vacsoráról szól és
nincs is vége ennek az elbeszélésnek, folytatódik a keresztáldozattal, ugyanis ha olvassuk ezt az elbeszélést, keressük a lényeget, az átváltoztatás szavait: ez az én testem, ez
az én vérem, ezt nem találjuk, mert valóságosan történik meg, Jézus valóban odaadja a
testét és a vérét ontja engesztelő áldozatul, mintegy a vacsora keretében. Nem mintha
nem tudna János az Eucharisztia titkáról. Az egész 6. fejezet erről szól: „Az én testem
valóban étel, az én vérem valóban ital” – ami a lényeg. Az utolsó vacsorának a nyitánya. Jézus megmossa tanítványainak a lábát. Ez a szentmisének az értelmezése János
evangéliumában. Jézus jön és megmossa a mi lábainkat. De azt mondja, már tiszták
vagyunk. Az apostolok tiszták lettek a tanítás által. Mi tiszták lettünk a keresztség
által. Ezért csak a lábunkat kell megmosni, és egészen tisztává leszünk és ezt a szolgálatot maga Jézus végzi el. Megmossa a lábunkat, hogy egészen tiszták legyünk.
Keveset beszélünk a szentáldozás eme oldaláról, hogy az Oltáriszentségnek, az áldozásnak bűntörlő ereje van. Sokkal inkább a félelmet látjuk, hogy jaj, nem vagyok méltó, hogy szentáldozáshoz járuljak. Van, aki csak úgy mer megáldozni, ha előtte gyónt
is. Nyilván tudjuk a feltételeket, a hátteret, de a szentáldozásnak bűntörlő ereje van.
Feltehetjük a találós kérdést a gyerekeknek is, hogy mikor vagyunk a legtisztábbak,
mikor vagyunk a legszentebbek? Hát akkor, amikor megáldozunk. Amikor a legtisztább, a legszentebb van a lelkünkben. Akkor egészen Krisztuséi vagyunk, az egészen
tisztáé és szenté. Megmossa a lábunkat. Jól érzékelteti ezt, hogy a világban élő egyház
a földön jár, és bár szent, a földön járva mégis beszennyezi a lábát, de Jézus megmossa
a lábunkat és erre irányul az apostolok és minden segítőjük szolgálata: „és nektek is
meg kell mosnotok egymás lábát…”, vagyis hogy Jézus minél közelebb lehessen hozzánk, hogy elvezessünk mindenkit a szentmise közösségére. Itt is ez fog történni. A
legfontosabb mozzanat a szentmise, ahol megjelenik Jézus, ahol magunkhoz vesszük
Jézust, ahol megmossa a lábunkat, elvégzi a szolgálatát.
Mi mindent hozzáadunk a magunk módján ehhez a szolgálathoz, bármi legyen is az.
Ebben csúcsosodik ki, ez a végső cél, hogy mindenki itt lehessen az Úr asztala körül.
Külön érdemes beszélni a férﬁak és a nők eltérő szolgálatáról és szerepéről, főleg a
gender-korban, amely mindent próbál összemosni, próbálja a szerepeket felcserélni.
Egyértelműen látszik az Újszövetség lapjain, hogy a férﬁak és nők szolgálata nem
felcserélhető. Sokat beszélünk Jézus és az apostolok kapcsán is a férﬁúi szerepről. Az
édesapa útmutató, vezető szerepéről, de párhuzamban mindig ott találjuk az asszonyokat is. A nők, az édesanyák szerepét és szolgálatát. Főleg az édesanyákat kell említenünk. Nem lenne Jézusunk, ha nem lett volna édesanyja, aki a méhében és a
Egyházak és társadalom

 ﱻ49 ﱾ

szívében hordozza, tanítgatja. Nem lennének papjaink, nem lenne főpásztorunk, ha
nem lett volna édesanya, aki minket a világra hozott. Nemcsak világra hoz, hanem
tanít, formálja a szívünket, és készségessé tesz arra, hogy befogadjuk az Isten igéjét.
Mindnyájan sokat köszönhetünk hivatásunkban a szülői háznak. Normális esetben
az édesanya tanítja a gyermeket imádkozni, és formálja a szívét Krisztus szerint. És az
összes többi asszony is, akik meg vannak említve.
Érdekes, hogy nincs szó meghívásról. Az apostolokat meg kell hívni. Gyere és kövess engem. Az asszonyokat nem kell meghívni. Ők jönnek maguktól is, mert látják
az ínséget, látják a szükséget és rögtön készségesen nyújtják a kezüket, nyújtják a
szívüket és a leghűségesebbek, a legkitartóbbak. Mindvégig Jézus mellett maradnak,
ott vannak a kereszt tövében is. A bátor férﬁak mind elszaladtak. Az asszonyok nem
tudnak lemondani Jézusról, még a halál után sem. Mennek, hogy gondoskodjanak a
holttestéről. Ez az igazi kitartó erő, amely az egyháznak a legfőbb alapja és támasza,
hogy van az asszonyok, az édesanyák hite, szolgálatkészsége, amely sohasem adja fel,
sohasem mond le. Jó arra gondolni, hogy vannak, akik rólam soha nem mondanak le,
akkor én se mondhatok le saját magamról, mert lesznek, akik ott fognak állni, még a
sírom után is, hogy gondoskodjanak rólam.
Legszebb példaként persze az asszonyok kapcsán Mária szerepét kell kiemelni. Édesanyaként adta nekünk őt Jézus. A képeket veszélyes végiggondolni. Ha azt mondjuk,
hogy Jézus a vőlegény, az egyház a menyasszony, akkor ebből adódóan Mária az egyház anyósa kellene hogy legyen. Ez is egy szép kapcsolat, de ezt soha nem említi a
Szentírás, hanem megint a János evangélium záró részei, képei fontosak, ahol megszületik az egyház. Erre mondhatjuk, hogy János ott volt a kereszt alatt. A szeretett
tanítvány van ott, s Jánosnál minden szimbolika, a szeretett tanítvány is minden bizonnyal az egyházat jelképezi, mely ott születik a kereszt tövében, s rögtön édesanyát
kap Mária személyében. Asszony, íme a te ﬁad, illetve íme a te anyád.
Még egy fontos kapcsolat van a szolgálatok sokféleségében, ez pedig az igehirdetéshez kötődik. A szentmisét már említettük, hogy minden szolgálat erre irányul,
ide akarja összegyűjteni Isten népét, de ugyanilyen fontos a szóbeli tanúságtétel is.
Ennek a szétválasztására látunk próbálkozást a diakónusok kiválasztása kapcsán. Az
első probléma, ami jelentkezik az ősegyházban, a szegénygondozás körüli. A görögajkúak úgy érzik, hogy elhanyagolják az ő szegényeiket az alamizsnálkodásnál,
panaszt tesznek az apostoloknál, s az apostolok ezt a problémát tulajdonképpen le
akarják rázni, hogy ne nekünk kelljen már ezzel is foglalkozni, jelöljetek ki hét köztiszteletben álló férﬁút, ők foglalkozzanak ezzel a kérdéssel, mi meg majd egészen
az igehirdetésnek szenteljük magunkat. Vagyis mintha ez a törekvés lenne az első
reakció, hogy az apostolok csak az igehirdetésnek élnek, a többit meg hát oldjuk
meg laikusokon, vagy alsóbbrendű szolgálattevőkön keresztül. Aztán látszik, hogy
ez nem működik. Az apostolok nem vonhatják ki magukat a felelősség alól. Ezer
gond, baj jelentkezik utána is, és minden náluk csapódik le. De valahol megértik,
főleg Szent Pál működésén keresztül látjuk ezt, hogy amikor éppen dolgoznia kell,
akkor is apostoli tevékenységet végez. Amikor az egyházvezetői feladatait ellátja és
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sok minden miatt dönteni, intézkedni kell, akkor is apostoli tevékenységet végez, az
egész közösségért, az egész közösség javára. De a másik oldal az érdekesebb, hogy a
diakónusok, akiket felavatnak erre a szolgálatra, nem állnak meg a kenyérosztásnál.
Ott van István diakónus, akiről kiderül, hogy nemcsak jó kenyérosztó, hanem kiváló szónok is. Olyan igehirdetést tart, hogy még az ég is megnyílik és a feldühödött
zsidók első vértanújává teszik az egyháznak.
Vagy ott van Fülöp diakónus, aki Szamaria földjén térít és alkalmilag csatlakozik
a Szentlélek indítására egy tisztviselőhöz, aki éppen Izajás próféta könyvét olvassa.
Bekapcsolódik és megtéríti, megkereszteli őt. Vagyis ez a sokfajta szolgálat nem elválasztható az igehirdetéstől, hogy mi, papok csak az igehirdetést végezzük, ti meg szolgáljatok, mert nekünk is foglakoznunk kell mindenféle üggyel-bajjal. És mindenfajta
szolgálat igehirdetés is, tanúságtétel, legyen az csak egy néma munka, de még inkább
meg is kérdeznek bennünket. Talán nagyobb bizalommal fordulnak hozzánk, mert a
pap elérhetetlen, vagy még mielőtt a paphoz mennének, megkérdezik a harangozót,
vagy az adószedőt, aki tud nekik tanácsot adni, és sohase rázzuk le, hogy ilyen buta
vagy, még ezt se tudod? Örvendjünk minden kérdésnek és minden lehetőségnek,
hogy nem csak a munkánkra van szükség, nem csak a kezünk, hanem a szavunk által
is tanúságot tehetünk a mi Urunkról. Adja Isten, hogy ez a sokfajta szolgálat forrjon
össze a szentmise örömével, és az igehirdetés boldogságával.
(Az egyházközségi munkatársak 2018. május 12-i találkozóján
elhangzott előadás szerkesztett változata)

ﱙﱣﱙﱙﱙﱢﱙ

Szent István-napi megemlékezés Felső-Hámorban
Egyházak és társadalom

 ﱻ51 ﱾ

Bányainé Rónai Tímea

Az okostelefon és a közösségi média
keresztyén szemmel
Manapság az okostelefon a ﬁatalok életének nélkülözhetetlen része, jóval több, mint egyszerű eszköz.
Ez egyrészt szomorú, mert a telefont bámulva gyakran elmennek az ember mellett az értékes pillanatok,
másrészt viszont ebben a rohanó világban egyre inkább
szükségessé válik egy olyan „kütyü”, ami gyakorlatilag
tartalmazza a virtuális személyiségünket. Az okostelefon
már jó ideje nem csak a nevében rejlő, eredeti funkcióját tölti be, hanem benne van a határidőnaplónk, az
e-mail ﬁókunk, dokumentumaink, egészségügyi információink, bankﬁókunk stb. Rossz azt látni egy családi
ebédnél, hogy az egyik kézben a kanál, a másikban a
mobiltelefon van és az asztalnál ülők csak a kijelzőt né- Bányainé Rónai Timea
zik ahelyett, hogy akár egy szót is szólnának a másikhoz.
De sajnos az is nagyon gyakori, hogy egy baráti társaság úgy ül be „beszélgetni”
egy kávézóba, hogy végig néma csöndben csak a telefon nyomkodásával vannak
elfoglalva. Gyakori jelenség az is, hogy valaki minden egyes pillanatot lefényképez,
rengeteg „szelﬁt” készít, és ezzel számos valóban értékes pillanatról, élményről marad le. Nagy kihívást jelent megtalálni az egészséges egyensúlyt a „kütyüzésben”.
Nem szabad, hogy a függelékévé váljunk a mobiltelefonunknak, tudni kell okosan használni ezt az eszközt. Aki helyesen, egészséges mértékben tudja használni
a telefonját, annak valóban egy nagyszerű eszközzé válhat abban, hogy az egyre
inkább információorientált világban könnyedén eligazodjon. Egy biztos, akár akarjuk, akár nem, a jövő egyre inkább elképzelhetetlen okostelefon nélkül, ezért fontos,
hogy valóban okosan tudjuk használni. De mire jó egy okostelefon egy keresztyén
embernek az általános felhasználáson kívül? Számtalan alkalmazást tudunk letölteni
a telefonunkra, ami hasznos lehet akár a templomban is, létezik ugyanis telefonra
letölthető Magyar Református Énekeskönyv, sőt magyar nyelvű Biblia, illetve még
bibliaolvasó kalauz is. Amikor nyaralni mentünk, akkor korábban bepakoltam a
bőröndbe a Bibliát és az énekeskönyveket is, viszont most már ott van minden a
telefonomon, így bárhol, bármikor elő tudom venni. Természetesen a nyomtatott
Biblia olvasása nem elhanyagolandó és nem helyettesíthető, hiszen ott be lehet jelölni, alá lehet húzni a számunkra legfontosabb szakaszokat. Igazán szívmelengető
látvány, amikor egy Biblia már kicsit ütött-kopott, mert abból derül csak ki igazán,
mennyire van mindennapos használatban.
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Ne ítéljük el viszont azokat, akiknek a kezében mobiltelefont látunk a templomi
padban ülve. Ha valaki épp mobilozik éneklés közben, az valószínűleg az énekeskönyvet nézi. Ha valaki a telefonját „babrálja” a prédikáció közben, az könnyen lehet,
hogy épp a szóban forgó igeszakaszokat olvassa. Ugyanakkor, aki ilyen alkalmazást
használ, az legyen tekintettel a mellette ülőre, mert az erős fényerő bánthatja a másik
szemét, így azt érdemes úgy beállítani, hogy senkinek ne legyen zavaró. És mi a helyzet a Facebookkal? Napjainkban a közösségi médiának is egyre nagyobb szerepe van
az emberek életében. Már az iskolai osztályoknak is külön csoportja van, a tanárok
sokszor ide írják ki, hogy mi a házi feladat, mi volt az óra anyaga, így ha egy gyerek
betegség miatt hiányzik, innen tudja begyűjteni a szükséges információkat ahhoz,
hogy ne maradjon le. Egyszóval fontos szerepe van egy ﬁatal életében, nem csupán a
szórakozás, a másokkal való kapcsolattartás, hanem akár a tanulmányok végzése, akár
később az álláskeresés során is.
Felmerül a kérdés, hogy keresztyénként hogyan használhatjuk jól a Facebook-ot?
Sok olyan kép van, ahol keresztyén jelképeket használva olyan kiírásokkal vadásznak like-okra, hogy „likeold Jézust és szerencséd lesz”. Az ilyen oldalakat érdemes
letiltani, mert ezekről sok minden elmondható, csak az nem, hogy keresztyéni –
ugyanígy a „like” nem helyettesíti az imádságot! Krisztusunk hatalmának és kegyelmének mértéke felfoghatatlan számunkra, bizonyosan nem függ attól, vajon nyomtunk-e „like”-ot egy ilyen képre. Nem keresztyénhez illő magatartás ugyanakkor
az sem, ha négylevelű lóheréket és kéményseprőket, vagy éppen tömött pénzeszsákokat ábrázoló képeket osztunk meg, „like”- olunk, hiszen hívő életünkben nincs
helye az Úr hatalmát megkérdőjelező babonaságoknak, és nem vehetünk részt az
ilyesmi terjesztésében, népszerűsítésében sem. Még abban az esetben sem, ha ezzel
esetlegesen megbántjuk nem hívő ismerőseinket, barátainkat. Van arra is lehetőség,
hogy az olyan tartalmakat, amik egyébként zavarnak, letiltsuk, így saját ízlésünknek
megfelelővé tehetjük.
Akadnak hasznos oldalak is a Facebookon, ahol igazán jó prédikációkra akadhatunk, vagy biztatást kaphatunk egy-egy virtuális igés kártyával. Követhetjük saját
gyülekezetünk életét, programjait is, itt ajánlom a Testvérek ﬁgyelmébe a Deszkatemplom Facebook oldalát, ahol az előttünk álló alkalmak hirdetésén kívül a már lezajlott eseményekről készült fotók, beszámolók is megtekinthetők, továbbá elérhetők
a korábban elhangzott igehirdetések is. Véleményem szerint haladnunk kell a korral,
mert idővel csak így érthetik meg egymást a különböző generációk, viszont nem szabad, hogy a bálványunkká váljon a telefon. Tanuljuk meg azt okosan használni, és egy
normál hétköznapi eszközként alkalmazni a mindennapokban.
(Az írás először a Miskolc Tetemvári Református Gyülekezet
Deszkaszálkák című lapjában jelent meg.)
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 EGYHÁZ ÉS TÖRTÉNELEM 
Székely János

Történelmi megbékélés – lehetőség
vagy keresztény kötelesség?
A Biblia és Jézus maga arra tanít minket: legfőbb parancsunk az élet, legfőbb törvény a szeretet. Mégpedig azért,
mert maga a Teremtő Isten, aki alkotta az univerzumot,
és alkotta az embert, ő is Atya, Fiú és Szentlélek örök
szeretete. Ez az élet forrása, ebből vannak a galaxisok,
atommagok, ebből van az ember. Akkor lesz az életünk
teljes, akkor tud kibontakozni, ha szeretetben élünk. Ez
egy léttörvény. Aki ezzel szemben él, lassanként elpusztul,
legalábbis lelki-szellemi értelemben.
Ez igaz a nemzetek életére is. Ha magyarságunk – például a Trianon miatti elkeseredésében – elkezd más népeket
lenézni, elkezd gyűlöletben, bosszúvágyban élni, akkor
nemzetünk lelkileg elsatnyul, elpusztul. Az élet törvénye Székely János
csakis a szeretet útján található meg és kereshető. A bibliai
szeretettörvény nem bárgyúságot jelent. Nem azt jelenti, hogy a feketét is mondjuk
fehérnek, a rosszat is mondjuk jónak, hogy mindenre kedvesen mosolyogjunk. Jézus
például olyat is mond: ha vét ellened a felebarátod, akkor fedd meg. Nem azt mondja,
hogy nyeld le, hanem azt mondja, hogy szólj neki. Néha, amikor nem szólunk, nem
mondjuk ki az igazságot, nem is annyira szeretetből fakad, hanem kényelmességből.
Ha a másik élete számít, ha az igazság számít, akkor bátran – még akkor is, ha ez nehéz
– az ember kimondja. Másutt Jézus azt mondja, hogy legyetek az emberekkel szemben
óvatosak, legyetek szelídek, mint a galambok, de okosak, mint a kígyók. A szeretethimnuszban azt olvassuk: a szeretet nem örül a gonoszságnak, örömét az igazság győzelmében leli. A szeretet tehát nem bárgyúságot jelent. Jelenti például azt, hogy szabad
magamat védeni, sőt néha kötelességem is. Ahogyan az emberi szívbe nem mindent
kell beengedni, nem mindenfajta rágalmat, rosszindulatot, támadást, hanem csak azt
engedjük be, aki minket ismer és szeret. A szívünk szentélyét védjük. Éppen így egy
népnek is szabad magát védeni, sőt kötelessége. Ahogyan ezt tette millió alkalommal
az Ószövetség népe, vagy tette Kapisztrán Szent János Nándorfehérvárnál.
Az evangéliumi szeretet tehát nem bárgyúságot jelent – azonban az evangélium
határozottan tanít arra, hogy soha ne gyűlöljünk. Az emberben a gyűlölet gyökerei lassanként elkezdenek növekedni, erősödni – ez mérgező dolog, ami minket is
pusztít. Jézus ezért mondja, hogy az ellenség felé sohase gyűlölettel fordulj, ne válj

 ﱻ54 ﱾ

Miskolci Keresztény Szemle



2018/4. (56. szám)

olyanná, mint ő. Hanem mindig szeretettel. Pál apostol azt mondja: ne engedd, hogy
legyőzzön a rossz, inkább te győzd le a rosszat jóval. Böjte Csaba atyának nagyon híres mondata, hogy ha egy helyen sötétség van, azt karddal nem lehet szétkaszabolni,
de elég meggyújtani egy gyertyát, és a sötétség máris menekül. A rosszat jóval lehet
legyőzni. Ezt teszi Jézus a kereszten: a világ gyűlöletét szeretettel győzi le. Böjte Csaba
atya gyakran mondta, hogy az ő egész élete egy kicsit nemes bosszú, azért amit átélt az
ő édesapja, azért amit átélt az erdélyi magyarság. Nagyon sokáig forrt benne a fájdalom, a méreg. Egy idő múlva arra jött rá, hogy a legnemesebb bosszú, ha szebbé teszi
a világot. A gyerekek szívébe szeretetet vitt, fényt vitt. Ne engedd, hogy legyőzzön a
rossz, inkább te győzd le a rosszat jóval.
Két bibliai történetet emelnék ki. Az egyik az az eset, amikor azt halljuk, hogy valaki tartozik egy szolgatársának száz dénárral. Száz dénár akkoriban elég jelentős összeg
volt, egy dénár volt egy szegény ember egy napi keresete, tehát száz dénár több mint
három hónapi kereset volt – akár félmillió-egymillió forint körüli összeg ez a tartozás.
Abban az időben szokásos volt, hogy az ilyen adósokat börtönbe vetették, adósok
börtönébe. Igen gyakran meg is ostorozták őket, hogy lássa a rokonság, megsajnálja
és segítsen az adósságot kiﬁzetni. Amit a szolga tesz, amikor börtönbe vetteti a szolgatársát, az teljesen normális. Abban az időben ezt így csinálták. Mi is igen gyakran azt
gondoljuk: hogy haragszom, bosszút állok, veszekszem a családomban, békétlenségben élek, ez normális, mindenki így él. Mikor válik a szolgának a tette borzalmassá,
szörnyűvé? Akkor, ha tudjuk, hogy néhány perccel azelőtt tízezer talentumot engedett
el neki az úr. Ettől válik szörnyűvé, amit tesz. Jézus arra akar tanítani, hogy az életünket ebben a háttérben lássuk, abban hogy én is kaptam tízezer talentumot. Ingyenesen
kaptam az életemet. A Teremtő Isten hívott engem is létre. Ha nem akarta volna,
hogy létezzen a világegyetem, és létezzem én is, akkor nem lennék. Ingyen kaptam
a létemet, ingyen kaptuk ezt a gyönyörű világot, ingyen kaptuk Istennek a keresztig
elmenő szeretetét. Ha ebben a háttérben látom az életemet, akkor nagyon természetes
lesz, hogy bőkezű vagyok, hogy szeretek.
A másik történet a konkoly és a búza története. Amíg a két növény kicsi, éppen csak
kinő a földből, alig lehet őket megkülönböztetni. Éppen így van a nagyon bonyolult
emberi életben is: jót és rosszat nagyon nehéz elkülöníteni. Mi, emberek képtelenek
vagyunk rá, ezért Isten az ítéletet nem bízza ránk. Nem sarlókat ad a kezünkbe, hanem csak magvetést. Ebben a világban teljes rendet tenni, teljes igazságot szolgáltatni
nem lehet. Ebben a földi világban teljes igazság soha nem lesz. Az öröklét távlatában
lesz valamifajta igazság, beteljesedés, de ebben a véges, gyarló földi világban soha teljes
igazság nem lesz. Isten nem is bízza ránk az ítéletet, hanem a szeretet magvetését.
A Biblia ebben a keretben beszél a népek kiengesztelődéséről is. Például Izrael népének a két nagy ókori ősellensége Babilon és Egyiptom úgy jelenik meg a Bibliában,
hogy ők is Isten népei lesznek. Békesség lesz a népek között. Izajás könyvében ezt
halljuk: nemzet nemzet ellen kardot többé nem emel, nem készülnek többé háborúra.
Minden vérben forgatott ruhát elégetnek, sehol nem ártanak, és nem pusztítanak az
én szent hegyemen. Isten álma a népek békéje, kiengesztelődése.
Egyházak és történelem
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Mi következik ebből a Kárpát-medence népei számára? Úgy gondolom, hogy az
következik, hogy például a trianoni békediktátumot nem kell igazságosnak mondani. Nem kell elrejtenünk ennek fájdalmát. Nem kell félnünk kimondani azt, hogy
ez a fájdalom soha nem fog teljesen elmúlni. Nem kell megünnepelnünk Trianon
évfordulóját, sőt talán azt is kell kérnünk a Kárpát-medence többi népétől, hogy
értsék meg a mi fájdalmunkat. A kiengesztelődés nem az igazságosság eltüntetése,
letagadása. Nagyon érdekes dolgokat mond Szent II. János Pál pápa a nemzetekről,
a nemzetek kiengesztelődéséről. Például azt mondja, hogy a szabadság olyan dolog,
amiért harcolni kell, és minden nemzedéknek ﬁzetnie kell érte, és minden nemzedéknek el kell azon gondolkodnia, hogy mi eleget ﬁzettünk-e a népünk szabadságáért.
Aztán azt is mondja, hogy egy elrabolt föld, amit egy nemzettől elvettek, a népe után
kiált, a népe pedig virraszt, várja a pillanatot, amikor itt a lehetőség, hogy a föld viszszakapja a népét. Vagyis az egyház úgy gondolja, hogy a népeknek is vannak jogai.
A nép nem mesterséges kreálmány, hanem a Teremtő Isten akaratából létezik, természetes képződmény. Abból adódik a nemzeti létünk, hogy az ember történelmi és
társas lény, van anyanyelvünk, van anyaföld, amihez kötődünk. Ezt a kincset őrizni a
hitünkből is fakadó kötelességünk. Ugyanakkor nagyon fontos lenne arra ﬁgyelnünk,
hogy ez a fájdalom soha ne váljék a szomszédos népek elleni megvetéssé. Még kevésbé gyűlöletté, rosszindulattá. Sőt, azt gondolom, meg kellene nekünk, magyaroknak
tanulnunk, őszintén örülni annak, hogy létrejött a független szlovák állam, létrejött
a független horvát állam. Ezek a népek végre önrendelkezési jogokkal bírnak, végre
kibontakoztathatják a kultúrájukat. Trianon kapcsán ezt is ki kellene fejezni, hogy
ennek őszintén örülünk. Nagyon fontos lenne őszintén szembenézni múltunk botlásaival, gyöngeségeivel. Azzal együtt, hogy a magyarság sokat tett is a nemzetiségekért,
de nagyon sokat vétett is ellenük.
Hadd idézzek egy talán meglepő dolgot Käfer István egyik nagyszerű könyvéből, a
Magyar szlovákságismeret-ből. Egyik legnagyobb magyar költőnk, Vörösmarty Mihály
válaszolt egy elég provokatív és negatív szlovák újságcikkre, ami azt mondja: millió
jövevényszó van a magyar nyelvben a szlovák, illetőleg tót nyelvből, a tót nélkül meg
se tudnánk szólalni. S erre Vörösmarty írt egy verset, amit nem teszünk bele a kötetekbe, mert eléggé szégyenletes és furcsa, amit ő ír:
„Azt mondod: ha magyar szóból a tót kimaradna,
Szólani nem tudván, bőgene a’ ki magyar.
Hogy lehet az, hogy te egészen tót csak bőgni tudsz, és
Medve hazádban nem hallani emberi szót. –
„Krk, Szmrt, prszt – ” Ne üvölts! mert elfúlsz tőle ’s bögyödből
A zab, melyet evél, – visszaböfögve megöl.”
Nem ritka sajnos magyar tollból ilyesfajta megjegyzés, ilyesfajta mentalitás szlovákok, románok és mások felé. Ezzel is fontos lenne szembenézni. Azzal, hogy 1874ben a szlovák nyelvű gimnáziumokat bezárták, ’75-ben a Matica Slovenská kulturális
egyesületet pánszlávizmus vádjával bezárták. De akár a második világháborúban Kár-
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pátalján rengeteg nemzetiségi oktatási intézményt megszüntettek. Vannak bűneink.
S ezzel fontos lenne őszintén szembenézni.
Hadd fogalmazzak meg egy-két javaslatot a témával kapcsolatban. Nagyon örülnék
annak, ha a trianoni évforduló alkalom lenne a magyarságnak, például arra, hogy
szembesüljünk azzal, milyen óriási kincseket kaptunk a nemzetiségeinktől is. Mennyi
nagy költőnk, művészünk, építészünk, tudósunk, a történelmünk nagy alakjai közül
hányan a nemzetiségeink közül valók. Sajnos rengeteg magyar ﬁatalnak erről fogalma sincs. Akár jónak látnám egy ilyen kislexikon kiadását ilyesfajta címmel, hogy „a
Kárpát-medence közös kincsei”. Fölnyitni a szemünket arra, hogy mennyire összetartozunk, mennyit kaptunk egymástól. Beszélni arról, amit mi, magyarok tettünk a
nemzetiségekért, de azt is, amit tettünk esetleg ellenük.
Nagyon örülnék annak, ha középiskolai tankönyvekbe egyre inkább bekerülne a
szomszéd népek irodalma, költészete, művészete, tudománya, híres emberei. Gimnáziumban egyébként mi rengeteget tanultunk – a ferences gimnáziumban ilyen magyartanárunk volt, aki szlovák, szlovén, horvát stb. költők verseit tanította nekünk.
Nagyon örülnék annak, ha az egyetemeken a Kárpát-medence nyelveinek, kultúrájának hangsúlyos helye lenne és maradna. Nem csak gazdasági szempontból mérlegelnénk ezt, sokkal nagyobb ennek a tétje.
S egy utolsó gondolat: ami a Kárpát-medence népeit leginkább összeköti, az a hitünk. Nagyon sok ilyen élményem volt, ahol ezt átéltem: Erdélyben zarándokoltunk,
és bementünk az egyik ortodox kolostorba, amit egyébként sajnos nagyon csúnya
módon a görögkatolikus egyháztól vett át vagy rabolt el az ortodox egyház, állami
segítséggel. Szinte soha nem engedtek be oda katolikus papot, de látták, hogy püspök jön, gondolták, mégiscsak illik a kapukat megnyitni. Bementünk a templomba,
és a kolostor vezetője ott állt, látszott, hogy rendkívül ideges, nem tudja, hogy mit
csináljon, de végül is megengedte, hogy imádkozzunk, énekeljünk. S imádkoztuk,
méghozzá egy-két szót, amit egy kicsit tudtam, románul is mondtam, egyáltalán, amit
elmondtam, utólag kiderült, teljesen jól értette – és lehetett látni, hogy az az ember,
aki rettentő ideges, lassanként megnyugszik, végére megszólalt magyarul, amit talán
soha addig a paptársai előtt nem tett. Adott egy gyönyörű ikont. A keresztény hitünk
az egyik legerősebb kapocs, ami összeköt. Talán mindannyian hallottuk azt, hogy a
román parlament a család intézményét mint férﬁ és nő szeretetszövetségét deﬁniálta.
Szövetségesek vagyunk – sokkal inkább, mint gondolnánk.
Azt kívánom, hogy ismerjék fel a testvériség útját. Az élet útja az egyetlen járható
út, amely előre visz. Nem az igazság letagadását jelenti, hanem egy tágabb, mindent
sokkal átfogóbb egységet, valóságot, amiben helye van igazságnak is, de még főbb,
első helye van a szeretetnek.
(A Budapesten, szeptember 19-én,
a 48. Jean Monnet-esten elhangzott beszéd írott változata)
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Tóth Ádám

Miskolc az első világháború
és a trianoni békekötés között
Miskolc, illetve Borsod megye történetében fontos
szerepet játszottak az első világháborút követő forradalmak, illetve a zavaros éveket lezáró különféle szerződések és békék. Hatásukat a mai napig érezni, holott már a
100. évfordulóját éljük az eseményeknek.

ELŐZMÉNYEK
Röviden ismertetem azon előzményeket, melyek ismeretének segítségével könnyebben megérthetőek a későbbi
események. Az első világháború frontja Miskolcot elkerülte, de a város számos katonát küldött a háborúba, ezen túl
földrajzi fekvése miatt fontos szerep hárult rá: a frontokról
nagyszámú sebesültet szállítottak a városban létrehozott Tóth Ádám
szükségkórházakba, továbbá számos galíciai menekült is
a városban tartózkodott. Komolynak tekinthető események a világháború során nem
igazán történtek a városban, a nyilvánosság ﬁgyelmét a hétköznapi nehézségek, a politikai csatározások, a közigazgatás személycseréi kötötték le, ekkor került vissza a város
élére Szentpáli István Nagy Ferenc helyére.
1917 belpolitikai eseményei (romló katonai és gazdasági helyzet, sztrájkok, tüntetések stb.) természetesen Miskolcon is éreztették hatásukat, a várost több nagy tüntetés
is megrázta. Az ellátási nehézségek miatt jegyrendszer bevezetésére is sor került. A
lakosság nem igazán érdeklődött a politika iránt, hiszen beleszólásuk csupán igen
korlátozott volt a személyi kérdésekbe. Említést érdemel Bizony Ákos országgyűlési
képviselő, illetve Bottlik József, a vármegye (a Tisza István vezette Munkapárttal között paktum elleni tiltakozásként lemondott) főispánja a pozícióról), továbbá a már
említett Szentpáli István polgármester neve.
A fővárosi események hatására október 30-án Miskolcon is sor került végrehajtó
bizottság létrehozására, mely élére az addigi polgármester, Szentpáli István került,
de pozíciókat kaptak a szociáldemokraták is Reisinger Ferenc (ügyvezető elnök) és
Groszmann Zsigmond (ügyvezető titkár) személyében. A bizottság 32 tagjának felét a
szociáldemokraták, felét pedig a Polgári Radikális Párt adta. A háború előtti városvezetés tehát gyakorlatilag megőrizte a hatalmát.
AZ ŐSZIRÓZSÁS FORRADALOM
A budapesti történések első jele Miskolcon az volt, hogy katonákkal zsúfolt vonatok közeledtek Miskolc felé, a bánrévei vasútvonalon lövöldözések is elhangzot-
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tak, a lakosok joggal gondolhattak cseh invázióra. A lakosok a már említett Reggeli
Hírlapból értesülhettek a változásokról. A bizottság délelőtt 10 órakor gyűlt össze a
lap szerkesztőségében, majd átvonultak a polgármesteri hivatalba, ahol Frank Adolf
vasúti főmérnök közölte Szentpálival az események hírét. A katonák és a rendőrség
is csatlakozott a Tanácshoz. Nemcsak a politikai vezetők, de a lakosság is örömmel
fogadta a változásokat: a Városház téren ünnepelték Károlyiékat.
Még ugyanezen nap sor került a végrehajtó bizottság első ülésére, melyen a korábban lemondott főispán, Bottlik József is megjelent, felajánlva csatlakozását, a
vármegyei tisztviselői kar is csatlakozott. A vármegyei Törvényhatósági Bizottság
közgyűlését, szintén csatlakozás céljából, november 7-re hívták össze. Az őszirózsás
forradalom ezzel lényegében befejeződött Miskolcon is, a hatalom vérontás nélkül
került a Nemzeti Tanács miskolci végrehajtó bizottsága – más néven a miskolci
Nemzeti Bizottság – kezébe.
A fővárosban november 16-án került sor a köztársaság kikiáltására, az eseményre a
miskolci Nemzeti Bizottság tagjai közül Szeder Ferenc, Koller Ferenc, Frank Adolf és
Reisinger Ferenc volt hivatalos, de közülük csak az utóbbi tudott jelen lenni, mivel a
többieket a katonaság átvonulása miatt leszállították a vonatról.
A hatalom stabilizálásának első lépése a közrend helyreállítása volt. Ennek érdekében Miskolcon is létrejött a polgárőrség, mely nagy létszámára szükség is volt, a
hazaérkező, vagy csak Miskolcon átutazó katonák miatt. Az első forradalmi hullám
lezajlása után a polgárőrséget nemzetőrséggé szervezték. A nehézségek is hamar megjelentek: az önálló miskolci végrehajtó bizottság jelentős erőt képviselt, hamarosan
azonban elfogadták, hogy a Nemzeti Tanács végrehajtó szerve legyen. Megindult a
Tanácsot alkotó pártok vetélkedése is, melyből a szociáldemokraták kerültek ki győztesen, ám a miskolci végrehajtó hatalomban nem rendelkeztek befolyással – ez előrevetíthette a későbbi eseményeket.
Az új vezetésnek számolnia kellett további problémákkal is. Az élelmiszer-ellátás
tekintetében Miskolc viszonylag jól állt: az országos átlaggal összehasonlítva jóval
magasabbak voltak itt a fejadagok, de korlátozásokra szükség volt: a sertések levágását engedélyhez kötötték. A nagyobb gond a bankjegyhiány és aprópénzhiány
volt, inﬂáció is keserítette a mindennapi életet. Szentpáliék először szükségpénzek
bevezetésével próbálkoztak, majd a spekulációt megakadályozandó ármaximálást
kellett bevezetniük.

ÚT A TANÁCSKÖZTÁRSASÁGHOZ
A szociáldemokrata párt tagsága a forradalom után egyre nőtt, viszont fel is hígult:
mérsékelt, jobboldali irányba tolódott. Egymás után léptek be a MÁV alkalmazottjai,
a diósgyőri tisztviselők, megalakult a közalkalmazottak szakszervezete, a kereskedők
is szociáldemokrata szervezetet alakítottak.
A MÁV munkásainak belépése mutatta meg elsőként, hogy a szociáldemokraták,
illetve a Polgári Radikális Párt szembekerült egymással: utóbbi párt célja az volt, hogy
a volt polgári pártok híveit megnyerve második erő lehessen. A vasutasság korábban
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a Függetlenségi Pártot támogatta, így a már többször említett Frank Adolf joggal
javasolhatta, hogy bízzák a munkások egyéni döntésére, mely pártba lépnek be, ha
egyáltalán belépnek valamelyikbe. Javaslata nem alkotott osztatlan elismerést: testületileg beléptek a Magyar Vasutas Szakszervezetbe.
A radikálisok ezt követően az iparosok és kereskedők megszervezésére törekedtek.
Bár az ipartestület elnöke felhívásban kérte a munkások Radikális Párthoz történő
csatlakozását, a Városházán 600 fős gyűlést tartó iparosok inkább a szociáldemokraták felé orientálódtak, a városi tisztviselőket viszont nem sikerült a szociáldemokratáknak felszívni.
1918. december 27-én változások történtek a közigazgatásban: Reisinger Ferencet
a megye ipartelepeinek kormánybiztosává, dr. Balogh Zoltán helyettes rendőrkapitányt pedig főispán-kormánybiztossá nevezték ki, Bottlik Józsefet pedig felmentették. Szintén decemberben létrejött a Kommunisták Magyarországi Pártja is, miskolci
alszervezetét Krausz György ﬁatal segédtanító hozta létre, Diósgyőrben Pelyhe János,
Oroszországból hazatért hadifogoly kezdte a szervezést. A szociáldemokrata párt közel
állt a szakadáshoz, Reisinger a polgári pártokhoz, Groszmann pedig a kommunistákhoz közeledett. Tovább bonyolította a helyzetet, hogy 1919 januárjában a Károlyipártból kilépett politikusok újjáalakították a néptanácsok létrehozását elutasító Függetlenségi és 48-as Pártot, ami a Károlyi-párt meggyengülését, a szociáldemokraták
szerepének növekedését hozta. Miskolcon februárban szerveződtek újra korábbi függetlenségi politikusok (Bizony Ákos és társai) vezetésével.

A TANÁCSKÖZTÁRSASÁG MISKOLCON
Januárban Kassa cseh megszállás alá került, egyes közlések Miskolcot is a demarkációs vonalon túlinak tüntették fel, ezt azonban a kormány gyorsan cáfolta. Károlyi
Mihály március 20-án kapta meg a Vix-jegyzéket, mely megpecsételte kormánya sorsát, másnap sor került máig vitatott körülmények a kommunista hatalomátvételre, a
Tanácsköztársaság megalakítására.
A forradalom híre március 21-én, pénteken este jutott el Miskolcra. A kommunista
és a szociáldemokrata párt vezetői a már az őszirózsás forradalom idején is bevált
helyszínen, a Reggeli Hírlap szerkesztőségében találkoztak. Még az éjszaka folyamán
megegyeztek az egyesítésről, utasították a népőrséget a középületek megszállására.
Március 22-én megalakult a Borsod-miskolci Munkások, Katonák és Földnélküli
Parasztszegények Tanácsa, kiáltványukban közölték a várossal, nem mindenki fog jól
járni az új rendszerrel, nyugalomra intették a lakosságot, statáriumot is bevezettek.
Mivel a szociáldemokraták komoly erőfölényben voltak a megyében, az új politikai
helyzetben ők váltak meghatározóvá, szemben az addig részben illegalitásban működő
kommunista párttal, illetve megválasztották a városi- illetve megyei direktóriumot,
továbbá a munkástanács végrehajtó bizottságát, a vezető pozíciókba nem kerültek
kommunisták.
Az ipar szocializálásának kérdéséről már az első ülésén tárgyalt a munkástanács: a
kérdésben is a szociáldemokrata, mérsékeltebb álláspont győzedelmeskedett. Először,
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március 26-án a bankok kerültek szocializálásra, hiszen a pénzmennyiség biztosítása
hatványozottan fontos volt, a szocializálás azonban ezt követően lelassult.
A háborúban lepusztult, nyers- és segédanyaghiányban szenvedő gyárak termelése
igen alacsony volt, ezért rengeteg munkás vesztette el állását. A Tanácsköztársaság idején a termelés ugyan növekedett, de még mindig messze volt a korábbi szinttől. Ennek egyik oka az élelmiszer-ellátásban tapasztalható zavar volt. Az inﬂáció is jelentős
volt, ezt ﬁzetésemeléssel próbálták ellensúlyozni. Szinte minden fogyasztási cikkben
és élelmiszerben hiányt szenvedett a város lakossága, a korabeli hírlapok tanulsága
szerint sokan különféle ügyeskedésekkel próbáltak húshoz, terményhez jutni. A mezőgazdaságon túl az oktatásügyet is kapkodva alakították át.
Április 20-án Miskolcra látogatott Garbai Sándor, a Kormányzótanács elnöke. Közben belviszályok tarkították a vezetőség életét, melyet amúgy is megnehezített a cseh
csapatok közeledése.

CSEH TÁMADÁS ÉS MEGSZÁLLÁS
1919. április 16-án megindult a román támadás a Tanácsköztársaság ellen. A várható
támadás kivédésére már előző nap elkezdődött Miskolcon a Vörös Őrség szervezése:
első lépésként a városi és állami karhatalmi egységeket vonták össze. Munkászászlóaljak, vasutas századok alakultak, munkanélküliek és diákok is nagy számban a Vörös
Hadseregbe álltak. Az újonnan összetákolt, tapasztalatlan hadseregtől sok mindenre
azonban nem számíthattak. Április 27-én a csehek is átlépték a demarkációs vonalat,
behatoltak Borsod megyébe. A Sajó mentén felvonuló erők április 30-ra elérték Sajószentpétert, Miskolc kiszolgáltatva, védelem nélkül állt. E napon a városháza előtt sorakoztak fel a munkászászlóaljak, Pelyhe János, illetve a Kormányzótanácsot képviselő
ﬁatal Rákosi Mátyás intézett hozzájuk beszédet. Ezután egy részük Sajószentpéterre
indult, másik részük pedig a város közvetlen védelmére volt fenntartva, bevetésükre
azonban nem került sor, május 1-én Szentpáli István, Hodobay Sándor és társaik
megegyeztek a csehekkel, hogy a várost vérontás nélkül átadják. Az olasz Alessandro
Angione parancsnokolta cseh és szlovák csapatok másnap be is vonultak Miskolcra, a
direktórium Mezőkövesdre menekült, várva a fővárosi híradásokat.
Május 7-én a Vasgyárba látogatott Krisko Bohus, mint a pozsonyi csehszlovák
pénzügyminiszter bányászati és kohászati megbízottja; kijelentette, hogy a gyár a
csehszlovák állam fegyverrel szerzett tulajdona, a cseh lesz a hivatalos nyelv, továbbá
tisztviselők áthelyezését helyezte kilátásba. Szerencsére ez nem valamiféle konszenzusos álláspont volt, a másnap városba érkező Attilio Zincone olasz tábornok nem
is tétlenkedett: leállította a letartóztatásokat (addig számos munkásvezetőt, illetve itt
maradó direktóriumi tagot szállítottak a demarkációs vonalakon túl), az államosított
vállalatok egy része ismét magántulajdonba került, az élet kezdett visszarázódni a normális kerékvágásba.
A megszállt városból tömegesen szöktek ki, és álltak be a Miskolc felé közeledő Vörös Hadseregbe, május 20-án meg is indult az ellentámadás. A csehek nem fejtettek ki
jelentős ellenállást, este 8-ra ki is vonultak Zsolca felé. A harcok ettől függetlenül még
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napokig folytak a városban és környékén, katonai törvényszék is alakult. A közigazgatás katasztrofális állapotban volt, a munkástanács újjáválasztásáig a direktórium vette
át az ügyek intézését. A megye teljes visszafoglalása júniusra fejeződött be.

A TANÁCSKÖZTÁRSASÁG MÁSODIK SZAKASZA ÉS BUKÁSA
A Tanácsköztársaság második szakasza alatt szinte folyamatos politikai harcok zajlottak Miskolcon és a megyében, nem sikerült a stabilitást megteremteni. Az élet ettől
függetlenül többé-kevéssé változatlan mederben folyt.
A Tanácsköztársaság sokszor emlegetett közjóléti intézkedéseire is sor került Miskolcon: Lillafüreden gyermektábort hoztak létre, az első proletárgyerekek már június
első hetében meg is érkeztek. Az elhurcoltak hozzátartozóinak segélyt utaltak ki, a
nyugdíjkérdéseket is rendezték. A színházban többek között műsorra került Garami
Ernő Megváltás felé című agitatív színműve is, de főként a korábban is játszott, a
kor ízlését tükröző darabok (például Kálmán Imre különféle operettjei) kerültek a
színlapokra.
Kassa eleste után sok ezer kassai és felvidéki menekült érkezett a városba (a Szlovák
Tanácsköztársaság Forradalmi Kormányzótanácsa is Miskolcra költözött). A menekültek elhelyezésére iskolákat is lefoglaltak, illetve háromtagú lakásbizottságot neveztek ki. Megkezdődött a nagy lakások, bérházak és villák szocializálása is, a bútorokat is
rekvirálták. A közélelmezés továbbra is romokban hevert, a jegyrendszert is be kellett
vezetni. Tüzelőanyagból is hiány volt, holott a város környéki erdőkben halomban állt
a kitermelt fa, ennek a városba szállítása céljából kezdték el egy keskeny nyomtávú
vasútvonal megtervezését – tehát ekkor merült fel először a ma népszerű turistalátványosság Lillafüredi Állami Erdei Vasút megépítése.
Az országos katonai helyzet romlása Miskolcot is érintette. A tanácskormány lemondásának híre augusztus 2-án érkezett meg a városba, két nap múlva a román
hadsereg az előzetes egyezségek ellenére bevonult Miskolcra.

ROMÁN MEGSZÁLLÁS, A HELYI HATALOM VISSZAÁLLÍTÁSA
A román parancsnokok azonnal statáriumot vezettek be, minden párt és szervezet
betiltásra került. Túszokat szedtek, az újságokat is betiltották, csak a román katonai
parancsnokság közleményei jelenhettek meg. Törekedtek az 1918. október 30. előtti
tulajdonviszonyok visszaállítására. Megkezdődött a forradalmak vezetőinek letartóztatása, de a lakáshivatal beosztottjait, a gyár igazgatóját és a forradalommal szimpatizáló tanárokat is leváltották. A nagy tisztogatásra azonban nem került sor, elkerülve
az adminisztráció megbénulását. Erre az utódállamokból a városba érkező nagyszámú
menekült helyzetének rendezése miatt is szükség volt.
Miskolcon a forradalmak után sem volt komoly, súlyos véráldozattal járó megtorlás, pogrom, fehérterrorista tevékenység (ellentétben számos más vidéki várossal), ez
részben annak, a korábban már ismertetett ténynek volt köszönhető, hogy a város vezetése a forradalmak során sem változott érdemben. Néhány kirívó eset így is előfordult (az ittas állapotban két román katonát agyonlövő Rosman Ferencet kivégezték).
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1919. november 16-án a románok váratlanul kivonultak Miskolcról, ezzel a polgári
hatalom papíron is helyreállt, megszűnt a közvetlen beavatkozás a város életébe, de
hátra volt még számos kérdés tisztázása. 1919. december 12-én az ekkor még csak fővezér Horthy Miklós is Miskolcra látogatott, ez egyben a fővezérség és nemzeti hadsereg
hatalomátvételét demonstrálta.
1919 novemberében jelent meg a Friedrich-kormány a Clerk-misszió nyomására
alkotott választójogi rendelete. A rendelet széles körű választójogot biztosított, így
remény nyílt arra, hogy Miskolc két választókerületében a tényleges közakarat alapján
kerüljenek az új vezetők kiválasztásra, ez azonban számos tényező együttes hatása miatt nem történt meg (a szociáldemokrata párt bojkottot hirdetett, de a polgári tábor is
megosztott volt). A belső kerületben végül az egykori belügyminiszter, Andrássy Gyula maradt az egyetlen jelölt, így a szavazást meg se kellett tartani, a külső kerületben
pedig Róbert Emil nyert fölényesen a volt főispán Tarnay Gyula előtt.

TRIANON
Az északkeleti régióban hagyományosan Kassa és Miskolc volt a két legerősebb város,
egymással versengésük mellett természetes kiegészítői voltak a másiknak, de a vezető
szerepet a Hernád-parti város töltötte be. Miskolc lakossága tevékenység, gazdasági
helyzet, vallás alapján is sokszínű volt, minden adottsága megvolt hozzá, hogy átvegye
Kassától a régió vezető szerepét. A Felvidék cseh megszállása után Miskolcra menekült
eperjesi Jogakadémia értelmisége, a megszállt országrészekből érkező menekültek tömege jelentősen megnövelte Miskolc súlyát és jelentőségét – ezt az állapotot az 1920.
június 4-i trianoni béke szentesítette: Kassa a Csehszlovák Állam része lett. Miskolc
egyedül maradt a régióban. A békediktátumot ennek ellenére az ország többi részéhez
hasonló ellenkezés fogadta: a hivatalos fórumokon és a hétköznapokban is hangot adtak elégedetlenségüknek a legkülönbözőbb néprétegekből származó miskolciak.

TANULSÁGOK
A korszak megítélése országos szinten is vitatott, két véglet között mozog, megítélése Miskolcon sem egységes (több fontos szereplőjének – így Reisinger Ferencnek,
Bizony Ákosnak, Szentpáli Istvánnak – is utca viseli nevét a városban). A dolgozat
megírása közben számos új ismeretet szereztem városunk legújabb kori történetéről, de még számos fehér folt van e korszak kutatásában. Folyamatosan érkeznek új
eredmények a száz év távlatából szinte a múlt homályába vesző eseményekről, arról a
korszakról, amely a mai napig hatóan meghatározta az egész régió sorsát.
(Az írás az Országos Középiskolás Tanulmányi Verseny döntőjébe került.
Szerzője felkészítését Ötvös Lajos,
a Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium tanára végezte.)
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Szarvas Péter

Az 1938-as budapesti
Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus
A magyar katolikus egyház nagy lelkesedéssel készül a
2020-as budapesti 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra. Nyolcvan évvel ezelőtt szintén Eucharisztikus
Világkongresszusnak adott helyet a magyar főváros. Korabeli feljegyzések, az idősebb generáció nagy lelkesedéssel
számolt be az akkori eseményekről. Régi fotókon látszik,
milyen komoly ünnepségsorozat vette kezdetét akkor, és
lelkesítően hatott a kor embere, Krisztus-hívői számára.
Minden ilyen csodálatos esemény megújító tud lenni a
kor hívő közössége számára.
A mostani előkészülethez szeretném az évforduló kapcsán felidézni, hogy az a csodálatos lélekáradás, amely
80 évvel ezelőtt megújította a magyar katolikus életet, Szarvas Péter
annak kegyelmi hatása áradjon ki ma ránk is. Ennek a
lelkületével tudjunk mi is az előttünk álló készületi években nyitott szívvel, nyitott
lélekkel egy szív és egy lélek lenni Krisztussal, aki ma is közöttünk van a Legméltóságosabb Oltáriszentségben.
Mi is tulajdonképpen a célja az eucharisztikus kongresszusoknak? Dolhai Lajos, az
Egri Hittudományi Főiskola rektora, a 2020-as budapesti Nemzetközi Eucharisztikus
Kongresszus teológiai bizottsága elnökének írásából idézek: „A helyi, a nemzeti és a
nemzetközi eucharisztikus kongresszusok közel százötven éves hagyományra visszatekintő egyházi ünnepségsorozatok, amelyek középpontjában az Oltáriszentségben
jelen lévő Krisztus áll. Őt ünnepeljük a szentmiséken, a körmeneteken, a szentségimádásokon, sőt még katekézisek, tanúságtételek és különböző kulturális rendezvények keretében is. A nemzetközi eucharisztikus kongresszusok célja pedig az, hogy a
világ számos országából összegyűlt keresztények közösségében – s főként a rendező
részegyház híveiben – tudatosítsák, hogy az egyház életének és küldetésének forrása és
csúcspontja az Eucharisztia.
Az első kongresszusok főként Jézus Krisztusnak az Oltáriszentségben való jelenlétéről akartak tanúságot tenni, s ennek megfelelően az Eucharisztia tiszteletében
különösen az ünnepélyes szentségimádások és a nagy körmenetek voltak a legfontosabbak. A kongresszusok célját meghatározó első szabályzat is ezt hangsúlyozta: „arra
törekedjünk, hogy az emberek mindinkább megismerjék, megszeressék és szolgálják
Urunkat, Jézus Krisztust a legszentebb Oltáriszentségben (...), és országa mindinkább
elterjedjen a világban”. X. Piusz pápa határozatainak köszönhetően a szervezők egyre
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jobban hangsúlyozták a szentáldozás fontosságát, és az eucharisztikus kongresszusok lettek
ennek a legfőbb hirdetői.
Egy példával előre jelezném a
szemléletváltozást. A Budapesten 1938-ban tartott Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusról emlékkönyv készült, amely
a május 27-i éjszakai esemény
leírását ezzel a címmel kezdi:
„A világosság a sötétségben világít!” Alcím: „Százötvenötezer
férﬁ éjszakai szentségimádása és Az Eucharisztikus Kongresszus főoltára a budaszentáldozása a Hősök terén.” A pesti Hősök-terén (R. H.)
leírás is arra utal, hogy a régebbi
eucharisztikus kongresszusok rendezői arra törekedtek, hogy szentségimádással, nagy
körmenettel és sok ezer ember szentáldozásával tanúskodjanak az Oltáriszentség tiszteletének fontosságáról. Ezeken a kongresszusokon az Eucharisztia megünneplése, a
szentmise háttérbe szorult. Nyilvánvalóan ünnepi szentmiséket is tartottak, de ezeknek a kimondatlan fő céljuk az volt, hogy a szentségimádáshoz és a körmenetekhez
biztosítsák az Oltáriszentséget.
Az Istentiszteleti és Szentségi Kongregáció dokumentuma ezzel szemben azt hangsúlyozza, hogy „az Eucharisztia megünneplése legyen a kongresszusok megnyilvánulásának és áhítatgyakorlatainak középpontja és csúcspontja. (...) Minden kezdeményezés és a különböző ájtatossági formák erre irányuljanak” (112. old.).
A 2005 októberében megtartott, és az Eucharisztiáról tanácskozó XI. püspöki szinódus gyümölcse A szeretet szentsége kezdetű posztszinodális dokumentum, amely
XVI. Benedek pápa jóváhagyásával jelent meg. Az apostoli buzdítás az eucharisztikus
áhítat különböző formái között említi „a helyi, nemzeti és nemzetközi” eucharisztikus kongresszusokat (Sacramentum caritatis, 2007. február 22., 68. old.). A dokumentumnak ebben a pontjában két megfontolandó és megszívlelendő szempontra
érdemes odaﬁgyelnünk. A szinódus kijelenti, hogy az Eucharisztiával kapcsolatos különböző áhítatformákat megfelelően modernizálva ma is érdemes gyakorolni. Azután
hangsúlyozza, hogy az Eucharisztia tiszteletének hagyományos formáit is közösségben
végezzük. Soha ne feledkezzünk meg arról, hogy „a személyes kapcsolat, melyet egyegy hívő ápol az Eucharisztiában jelen lévő Jézussal, mindig az egyházi közösség egészére utalja őt, táplálva benne annak tudatát, hogy Krisztus testéhez tartozik”.
Szépek és látványosak lehetnek a gyertyás vagy gyertya nélküli körmenetek, a különböző rekordokat megdöntő szentségimádások, de mindezeknél fontosabb, hogy a
helyi egyház a világ más részeiből érkező katolikusokkal együtt ünnepelje az Eucharisztiát, amely a keresztény élet csúcsa és forrása.
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A kongresszus alatt igeliturgiákat és katekéziseket is kell tartani, hogy a megadott
témához kapcsolódóan a hívek egyre jobban megértsék az Eucharisztia misztériumát,
és az életükben meg is valósítsák. A nagy közös ünnepségek mellett az előre kijelölt
templomokban a hívek kisebb vagy nagyobb csoportja közösen imádkozzon az Oltáriszentség előtt.
Az eucharisztikus kongresszusok hűségesen tükrözik és hirdetik az egyház Eucharisztiára vonatkozó hitét. Az elmúlt évszázadokban – a reformáció miatt létrejött kontroverz
teológiai szemléletmódban – a teológiában főként a szentmise áldozat jellegét és a valóságos jelenlétet hangsúlyoztuk. A II. vatikáni zsinat utáni eucharisztikus teológiának
vannak olyan meglátásai, amelyekről nemcsak az eucharisztikus kongresszusok megrendezésében, hanem az eucharisztikus lelkiségben sem feledkezhetünk meg.

AZ EUCHARISZTIKUS KONGRESSZUSOK TÖRTÉNETE
19. század, a kezdetek
Az eucharisztikus kongresszusok kezdeményezője Emilia Tamisier, egyszerű délfranciaországi asszony volt, aki eleinte zarándoklatokat szervezett az Eucharisztia jegyében. Első alkalommal 1874 júniusában Avignonba, majd egy hónappal később
Arsba, Vianney Szent János egykori szolgálati helyére. Következő évben Douaiba
gyűltek össze Tamisier asszony felhívására. A szervezők örömére ötvenezer hívő és
öt püspök vett részt a zarándoklaton. E sikeren felbuzdulva a francia eucharisztikus
mozgalom vezetői elhatározták, hogy a zarándoklatokat minden évben megtartják, s
külön kongresszussal zárják le őket.
Így került sor 1875 szeptemberében az első nemzeti eucharisztikus kongresszusra
Faverney-ben, ám a folytatást a Harmadik Köztársaság, Napóleon egyházellenes intézkedéseivel megakadályozta. A kedvezőtlen légkör miatt csak 1881-ben került sor újabb
eucharisztikus kongresszus megtartására az észak-franciaországi Lille-ben, ez volt az
első, amelyik már a határokon is átívelt. A háromnapos ünnepség nagyjából úgy zajlott
le, mint a későbbi kongresszusok; a szentmisékkel, szentségimádással és elmélkedéssel
töltött napokat körmenet koronázta. A résztvevők javarésze Franciaországból vagy a
szomszédos országokból jött, de nem elhanyagolható a Közép-Európából illetve Mexikóból és Chiléből érkezett zarándokok száma sem. A rendezők bíztak abban, hogy a
kongresszusok sora már nem fog megszakadni, ezért állították fel az Állandó Nemzetközi Előkészítő Bizottságot, melynek első feje Lille ordináriusa, a Cambray-i érsek lett.
Az első nemzetközi eucharisztikus kongresszusokat jobbára Franciaországban, vagy
francia nyelvterületen tartották. Valóságos áttörésnek számított a nyolcadik, 1893-as
jeruzsálemi kongresszus, nemcsak azért, mert az Oszmán Birodalomban rendezték,
hanem mert itt képviseltette magát először a pápa követtel, Benoit-Marie Langenieux
bíboros személyében.
20. század
Az 1905-ös római világkongresszuson maga X. Piusz pápa, az Eucharisztia nagy tisztelője is részt vett, aki elhatározta, hogy ezután valamennyi világkongresszusra elküldi
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hivatalos követét. Fényes külsőségek között zajlott az 1912-es bécsi, szerényebb és inkább lelki megújulást hirdetve az 1913-as máltai és 1914-es lourdes-i, de sajnos az első
világháború és az utána következő feszült nemzetközi helyzet miatt a következő kongresszust csak 1922-ben tartották meg, Rómában. 1926-ban Chicagóban rendezték meg
az eucharisztikus világkongresszust, amely Gergely Jenő történész szavaival élve „igazi
amerikai stílusban rendezett ünnepség volt, középpontjában a minden addigi méretet
túlszárnyalni akarás igényével és az elmaradhatatlan show-val és biznisszel.”
A kongresszuson közel egymillióan járultak szentáldozáshoz, hatvanezer tagú kórus
énekelt, a főünnepségeknek helyt adó stadionban a Szent Péter-bazilika főoltárának
hű másolatánál mondták a szentmisét. Azonban nemcsak a minden képzeletet felülmúló külsőségek miatt jelentős a chicagói kongresszus, hanem mert magyar küldöttség is részt vett rajta Csernoch János prímás vezetésével. 1928-ban Sydney, 1930-ban,
Szent Ágoston halálának 1500 éves jubileumára emlékezve Karthágó, 1932-ben pedig
a Szent Patrik partraszállásának 1500. évfordulóját ünneplő Dublin adott otthont az
Eucharisztikus Világkongresszusnak. Az 1934-es Buenos Aires-i kongresszus külön jelentős: itt képviselte először a pápát kúriai bíboros, Eugenio Pacelli bíboros-államtitkár személyében. 1937-ben a Fülöp-szigeteki Manilában gyűltek össze az Eucharisztia
tiszteletére. Ezt követte az 1938-as budapesti kongresszus.
21. század
Az ötvenedik találkozót ismét Dublinban tartották, 2012. június 10. és 17. között,
az 51-et 2016-ban a Fülöp-szigeteki Cebuban, ahol a pápa bejelentette, hogy az 52.
Magyarországon, Budapesten lesz.

EUCHARISZTIKUS VILÁGKONGRESSZUS BUDAPESTEN
1938. május 26–29., áldozócsütörtöktől vasárnapig
A magyar püspöki kar körlevele 1937. március 17.
Krisztusban, kedves híveink!
Mélységes öröm és hála érzete töltött el mindnyájunkat, amikor arról értesültünk, hogy
a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusok Állandó Bizottságának egyhangú állásfoglalása alapján Őszentsége XI. Pius pápa Magyarország fővárosát, Budapestet jelölte ki a
legközelebbi Eucharisztikus Világkongresszus színhelyéül. Mindnyájan átérezzük a magas kitüntetést, amely ebben a megbízásban megnyilatkozik, hiszen a pápa s a katolikus
világ ezáltal mintegy a mi kezünkbe tette le a legközelebbi eucharisztikus kongresszus
sikerét; minket tett meg az Oltáriszentség nemzetközi diadalmenetének zászlóvivőivé
s ránk ruházta a feladatot, hogy a nemzetek hódolatát az Oltáriszentség előtt méltó
keretek közé foglaljuk. Öt világrész katolikusainak ﬁgyelme irányul most reánk s várja
tőlünk e szent és felséges megbízatás megfelelő betöltését.
Annál inkább jól esett szívünknek Őszentsége elhatározása, mert hiszen ebben az elhatározásban része volt annak a megfontolásnak, hogy az 1938. évben üljük nemzetünk első királya, az országszervező Szent István halálának 900 éves fordulóját. Amint
1930-ban Szent Ágoston halálának másfélezer éves évfordulója alkalmával Karthagó,
Egyházak és történelem
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majd 1932-ben Szent Patriknak, Írország megtérítőjének
ugyancsak másfélezer éves
halálévfordulója alkalmával
Dublin lett az eucharisztikus
világkongresszus színhelye,
úgy most Szent István megdicsőülésének 900. fordulóján
Magyarország kapja ezt a magas kitüntetést.
A budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszust e kitüntető megbízatás alapján
1938. május 26-tól, áldozócsü- Kongresszusi esemény a Kossuth-téren
törtöktől 29-ig, vasárnapig bezárólag fogjuk megtartani. Hétfőn, május 30-án pedig csatlakozólag megnyitjuk a Szent
István jubileumi év ünnepségeit.
Minden kitüntetés természetszerűleg kötelességekkel jár, s ha egyszer elvállaltuk, hogy
ezt a nemzetközi eucharisztikus kongresszust megrendezzük, akkor valamennyiünknek
becsületbeli, nemzeti és katolikus kötelessége, hogy annak sikere érdekében minden lehetőt el is kövessünk. Sikeren elsősorban nem külső fényt és ünneplést értve, hanem miként
ez itt a dolog természetéből következik, legfőképp a lelki hatások minél magasabb fokát;
vagyis azt, hogy az Oltáriszentségnek ez a ritka jelentőségű nemzetközi ünnepe nemcsak
külső lefolyásában legyen pompás és lélekemelő, hanem erkölcsi és vallási kihatásaiban
is teremje meg száz meg százezerszer lélekben itthon és az egész világon a hit és a Krisztus-szeretet legszebb gyümölcseit. Hiszen az eucharisztikus világkongresszusok igazi és
legfőbb célja nem a külső ünnepségek káprázata, hanem az, hogy a külső megnyilatkozáson keresztül az eucharisztikus Krisztus Király tartsa diadalmenetét újból és újból a
lelkekben. Maga az állam és a főváros, a szellemi és társadalmi élet különböző közületei
is felismerve az alkalomnak nemcsak nemzeti, hanem erkölcsi jelentőségét, ugyancsak
kötelességüknek ismerik a kongresszus támogatását: mennyivel inkább kötelességünk ez
nekünk, a papságnak és a katolikus hívőknek és az egész katolikus társadalomnak.

A XXXIV. Eucharisztikus Kongresszus fontosabb eseményei
A harmincas évek közepére erőteljes kondíciókkal rendelkező politikai katolicizmus
és a nagy nemzetközi tekintélynek örvendő hercegprímás, Serédi Jusztinián kísérletet
tett arra, hogy az 1912-es bécsi kongresszus után most már valóban Magyarország
földjére hozzák a kongresszust.
1936. november 17-én az Eucharisztikus Kongresszusok Előkészítő Bizottsága jóváhagyja a budapesti helyszínt, ahol létrehozták az előkészítő bizottságokat.
A XXXIV. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus Előkészítő Főbizottságának elnöksége: fővédő: vitéz nagybányai Horthy Miklósné. Elnök: dr. Serédi Jusztinián bíboros
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hercegprímás és verseghi dr. Nagy Elek, ny. rk. követ és meghat. miniszter. Elnöki tanács:
dr. Bangha Béla SJ, dr. Czapik Gyula pápai prelátus, Huszár Károly v. miniszterelnök,
Mihalovics Zsigmond tb. kanonok, ügyvezető igazgató, dr. Zsembery István MABI elnök.
Felállították továbbá a Szellemi előkészítő bizottságot, a Belföldi propagandabizottságot, a Külföldi propagandabizottságot, a „Comité d’honneur” albizottságot, a Női
propagandabizottságot, a Hitbuzgalmi bizottságot, a Csoportbizottságot, a Keleti
albizottságot a Műszaki bizottságot, a Közlekedési, elszállásolási és élelmezési bizottságot, a Központi vendéggondozó hivatalt, a Postaügyi bizottságot, az Ünnepségrendező bizottságot, az Egészségügyi bizottságot, a Művészeti bizottságot, a Pénzügyi
bizottságot és a Főiskolai bizottságot.
November 18-án a hercegprímás összehívta az előkészítő bizottsági elnököket. November 22-én XI. Pius jóváhagyta a döntést. November 24-én Serédi Jusztinián megkapta a hivatalos jóváhagyást. November 30-án a Rómában látogatáson tartózkodó
Horthy Miklós kormányzó megkapta a pápa felkérését. Ugyanezen a napon megjelenik Serédi Jusztinián plakát-felhívása is.
A kongresszus eseményei közül megemlítjük az ún. Egyházközségi Munkásszakosztályok 25 ezres felvonulását. Május 22-én a M. kir. államrendőrség szentmiséjét a
bazilikában, 3000 fős közös áldozással.
Május 24-én délelőtt a Keleti pályaudvaron ünnepélyesen fogadta Horthy Miklós és a
kormány Pacelli bíboros legátust. Délben előkészítő nagygyűlés volt az Ünnepi Csarnokban, este üdvözlő est a legátus tiszteletére az Ünnepi
Csarnokban. Ezen a napon volt a Nemzetközi Karitász
kiállítás megnyitója (Horthy, Serédi stb. részvételével.)
Május 25-én reggel megnyitó szentmise a bazilikában, délután fél 5-től a résztvevő előkelőségek díszbevonulásával megkezdődött a kongresszus. Ekkor
került sor XI. Pius ünnepi bullájának felolvasására,
Serédi bíboros ünnepi beszédére, Hóman Bálint miniszteri megnyitójára, majd a bíboros legátus Pacelli
ünnepi beszédére (amelynek részletei az alábbiakban
olvasható). Este Horthy Miklós kormányzó a várban
fogadást adott Pacelli legátus tiszteletére.
Május 26-án volt a gyermekek szentáldozása, 150
ezer áldozóval. Délelőtt papi eucharisztikus gyűlést
tartottak a bazilikában és az első nemzetközi gyűlést
az Ünnepi Csarnokban. Este hajós körmenet volt az
Oltáriszentséggel a Dunán.
Május 27-én katonák szentmiséje a Hősök terén.
Aranyszájú Szent János miséje görög nyelven a ba- Horthy Miklósné, született
zilikában. Szakosztályi ülések mellett megtartották Purgly Magda az Eucharisza második nemzetközi gyűlést Imrédy beszédével. A tikus Világkongresszus fővédtoledói bíboros éjféli miséje 150 ezer áldozó férﬁval. nöke
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Május 28-án magyar leányifjúsági gyűlést rendeztek az Ünnepi Csarnokban. Újabb
szakosztályi ülések mellett megtartották a harmadik nemzetközi gyűlést. Estefelé: „A
falu lányai köszöntötték a kongresszus fővédnökét”, majd díszelőadás volt az Operaházban, utána fogadás a Parlamentben.
Május 29-én délelőtt volt a katolikus agrárifjúság (KALOT) felvonulása, délután
pedig az Oltáriszentség diadalmenete a bazilikából a Hősök terére (milliós sorfallal az
utcákon). Itt került sor a pápai legátus félmilliós záró nagymiséjére ahol elhangzott
a pápa szózata a Vatikáni Rádión keresztül, kihangosítva. Este meghallgatható volt
Pacelli búcsúzó rádiószózata.
Május 30-án hirdették meg a Szent István-évet. Délután a pápai legátus díszes autós
felvonulással búcsúzott, 18 órakor vonata kifutott a Keleti pályaudvarról.
A kongresszuson a korabeli katolikus világ szinte minden fontosabb tisztségviselője
jelen volt, vagy képviseltette magát. Jellemzőek a számok: 15 bíboros volt jelen, majd
félszáz érsek, több mint 200 püspök és főapát. A vendégek száma amúgy is imponáló
volt, hiszen 33 országból 50 ezernél is több hivatalosan bejegyzett zarándokot tartottak
nyilván, s a magyar résztvevők összlétszáma meghaladta a félmilliót. A Hősök terén alkalmanként negyedmillióan is voltak, s még a késő éjszakai rendezvények is százezreket
vonzottak. Természetesen a különféle alkalmak kapcsán a magyar politikai élet állami és
kormányzati vezetői, országos és önkormányzati politikusai is rendszeresen megjelentek.

Részletek Pacelli pápai legátus megnyitó beszédéből
– Az eucharisztikus világgyűlésnek Európába való visszatérése után a fényes nevű világvárosok közül ebben az évben Magyarország fővárosa lett a szerencsés kiválasztott.
Mindenki, aki felfogja ennek a választásnak a gondviselésszerű jelentőségét, tisztelettel és bizalommal hajlik meg a mai mozgalmas órákban a történelem ama lapjainak
ékesszóló tanúsága előtt, amelyeket a magyar nép, a tragikus időkben a keresztény Európának ez a védőbástyája önnön vérével írt be. Hősies és dicsőséges ez a történelem,
amelyről Buda magasra törő vára, mintegy az újjáéledés és testvéri összefogás himnuszát zengi. Itt tört meg a keresztény kultúrát védelmező magyar seregek vitézségén
a hitetlenek támadó áradata s a büszke félhold itt hátrált meg, legyőzve a megváltó
Krisztus keresztje előtt, és Krisztus anyja volt az, akinek örök időkre felajánlotta ezt az
országot és népét az, aki elsőnek tette fejére Szent István koronáját.
Kedves testvéreim, nemcsak a régi hagyománytól átvett szertartásszerű gesztust teljesítek, hanem a szívem önkéntelen megmozdulását követem akkor, amikor mint a
dicsőségesen uralkodó XI. Pius pápa legátusa, meghatott lélekkel hajlok meg az előtt
a szent szimbólum előtt, amelyet magának a kereszténységnek a középpontjából II.
Szilveszter pápa kezeiből kapott a magyar nemzet, s amelyet annyi szeretettel és tisztelettel övez. Ennek az országnak, ennek a népnek, amelynek ezekben a gyönyörű
napokban boldogok és szerencsések vagyunk vendégei lenni, szól lelkem mélyéből
jövő legszívélyesebb köszöntésem!
Ugyanakkor, amikor ezt az országot és népet üdvözlöm, legőszintébb hálámat fejezem ki mindazoknak, akik ezt a kongresszust támogatásukkal, segítségükkel, jóindu-
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latú együttmunkálkodásukkal, rokonszenvükkel elősegítették. Elsősorban a magyar
királyság főméltóságú kormányzójának és az ő kimagasló és érdemekben gazdag hitvesének, s a magyar királyi kormány tagjainak.
S miközben tekintetemmel átölelem a híveknek ezt a megszámlálhatatlan tömegét,
amely a világ mind a négy tájáról gyűlt ide, hogy szent és testvéri egyetértésben élje át
ezeket az órákat, amelyeknek gyönyörűsége visszaidézi a táborhegyi órák kimondhatatlan magasztosságát, meghatott üdvözlő szavaim áldásommal együtt túllépik a Hősök terének határait és eljutnak minden országhoz és minden néphez, amely ennek a nagyszabású gyülekezetnek tagjai révén oly méltóképen képviseltette magát itt a Duna partjain.
Most a Szentséges Atya szándékaihoz híven mindenki üdvéért küldöm az ég felé ezt
a hő könyörgést: Adja Isten, hogy ebből az oltárból, mely itt bemutattatott, és Jézus
Szentséges Szívéből a szent vérrel együtt fakadjon a kegyelem bőséges forrása, amelyből a földkerekség minden népe, mely szomjazza az igazságot és békét, meríthessen,
s hogy nehéz és gyakran tragikus küzdelmeik közepette eljöjjenek a Megváltó élő
vízéhez, hogy abból természetfölötti erőt merítsenek, amely nélkül minden emberi
törekvés eredménytelen marad.
Tehát nem a mai idők súlyossága ellenére, hanem éppen e súlyosság miatt hárul erre
a világkongresszusra az a szerep s az a küldetés, amelyet három pontban foglalok össze:
Abban a világban, ahol a hit ellanyhult, büszke és megrendíthetetlen hitvallásban
hirdetni a megváltás alapvető igazságait, amelyeket az Oltáriszentség misztériuma magában rejt, mint a hit foglalata.
Abban a világban, amely magát az isteni törvény alól mindinkább kivonni törekszik, hirdetni a teljes és tudatos meghódolást az Oltáriszentség törvénye előtt, amely
a hit és cselekvés összhangját követeli, mint a szentség pillére.
Abban a világban, amelyet megingattak és egyensúlyából kizökkentett az egyenetlenségre való uszítás, összefogni az összes jóakaratú embereket, a szeretet apostoli
keresztes hadjáratára, hogy elősegítsék az egyetértés, a társadalmi boldogulás és az
áldozatosság munkáját, attól a testvéri szeretettől áthatva, amelyet az Oltáriszentség,
„a szeretet köteléke” áraszt magából.
A nagyszerű hódolat, amellyel a katolikus világ ebben a pillanatban az Oltáriszentség
Istene elé járul, a nyilvános hitvallás jellegén kívül azt a magasztos küldetést is magában rejti, hogy gyarapítsa és megerősítse mindazoknak szívében, akik igazi tanítványai
kívánnak lenni Jézus Krisztusnak, azt az öntudatos összhangot, amelynek az Eucharisztikus Credo és életmódjuk között múlhatatlanul meg kell lennie. A mindenható
Isten kegyelme növelje és érlelje meg, mint ennek az Eucharisztikus Világkongreszszusnak legdrágább gyümölcsét, ezt a meggyőződést mindazokban a hívekben, akik
Magyarország vendégszerető földjén a mi Eucharisztikus Királyunk trónja körül összesereglenek! Engedje meg, hogy a hit közösségéből, amely itt a tabernákulum lábánál a
híveket az összes nemzetek sorából egyesíti, megszülethessen annak az elhatározásnak
egysége, hogy életformájukul kizárólag azt a jámborságot és erényt válasszák, amely
mindig éber, s amely magán hordja Krisztus követésének pecsétjét. Adja, hogy mindazok, akik mint eucharisztikus zarándokok itt összegyülekeztek, az eucharisztikus élet
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igazi hithirdetőiként térhessenek vissza hazájukba, mint élő szentségmutatói a hitnek,
amely minden nap és minden órában példájuknak világosságát ragyogtatja meg a világ
fölött, amely, sajnos, nagyon is eltávolodott Istentől és Krisztustól, előkészítve így az
eltévelyedettek és tájékozatlanok számára a visszatérés útját a szülői házba.
Hogy így ennek a nagyszerű kongresszusnak hatalmas egyetértésében együtt újítsuk meg ünnepélyes hitvallásunkat és hűségünket az eucharisztikus királyság törvényeihez, úgy érezzük, hogy bensőséges és természetfölötti egység érzése árad el
bennünk, szellemnek és szívnek a kereszt és az oltár megváltó titkán alapuló legszorosabb közössége; elfog bennünket az öröm, hogy az Eucharisztiában megtaláljuk
a vinculum caritatist, a titkot, amelynek segítségével győzedelmeskedhetünk a mai
óra anyagi és erkölcsi nehézségein.
(A Szent Anna Kolping-házban október 8-án tartott előadás
szerkesztett változata)

ﱙﱣﱙﱙﱙﱢﱙ

Borsodgeszt, esti látkép

 ﱻ72 ﱾ

(Fotó: Magyar Gyula)

Miskolci Keresztény Szemle



2018/4. (56. szám)

Dobos Marianne

A mezítelen Lázár feltámasztása
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 Felső-Tiszavidék 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,
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
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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 lelkesedéssel, 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
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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.
Dobos Marianne: A mezítelen Lázár feltámasztása. Jerzy Snopek ajánlójával,
Szülőföld Kiadó, 2017.
(A könyv időközben lengyel nyelven is megjelent. Az írást először az Irodalmi Jelen – művészeti portál és folyóirat közölte, újraközlésével a lengyel függetlenség viszszaszerzésének 100. évfordulójára is emlékezünk.)
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Hamvas Béla halálának 50. évfordulójára
BESZÉLGETÉS FABINY TIBOR PROFESSZORRAL

Sok jó könyv és sok jó író van, de mindenki számára vannak talán olyanok,
akikhez, amelyekhez különösen kötődik. Hamvas Béla az a magyar gondolkodó, akinek könyvei sok ember könyvespolcán az elsők. Idősebbeknek talán még
megvannak a szamizdatpéldányok is, mert hatalmas lelki táplálékot jelentett az
ő viszontagságokban is tiszta szelleme a kommunizmus idején. Idén ötven éve,
hogy meghalt. Fabiny Tibor sokat írt Hamvas Béláról, itt is, ott is felbukkannak
képei, hasonlatai. Elmesélte, hogyan ismerte meg Hamvas Béla írásait…
Fabiny Tibor: – Úgy adódott, hogy én angol–könyvtár szakos voltam, mert annak idején a latintanárnőm ezt
mondta: „Tibor, neked a bölcsészkaron a helyed, de mivel
édesapád lelkész, nehogy tanárszakra jelentkezz, a könyvtár
szak biztosabb.” Ötödéves voltam, amikor a könyvtárban
éppen Reisinger János ügyelt, akkor katolikus volt, a Vigília folyóirat munkatársaként is már sokat publikált. Leadtam neki a kulcsot, majd elkezdtünk beszélgetni, és értékes
barátság szövődött egy pillanat alatt. János mindig adott nekem valami olvasmányt, így adta kezembe Hamvas Béla írásait kéziratban, amelyek szamizdatként terjedtek akkoriban.
Fekete Ágnes: – Én is így kaptam gépelve az elsőt.
– Itt van egy ilyen gépelt példány. Elkezdtem olvasni, Fabiny Tibor
és azt vettem észre, hogy hatalmas tudás van ebben az
írásban, de ez a hatalmas tudás egyáltalán nem hoz zavarba, hanem megérinti a szellememet. Nagyon hálás vagyok neki, mert megtanultam, hogy az indiai elgondolás
szerint különböző kasztok vannak, és a brahman, az igazi, az a legmagasabb kaszt, az
a szellemi ember. Ő a kasztokat is aktuálisan értelmezte. Ez a politikai rendszerváltás
előtti időszak volt, és akkoriban már mindenki „mozgolódott”. Én is jártam szabadegyetemre, úgynevezett „repülő egyetemre”, ezek különböző lakásokon voltak. Az egyházakban is azt éreztem, hogy a politikai diskurzus dominál, és nem annyira a szellemi.
Ebben az időben, a rendszerváltozás után például a családomban is többen lovagok
lettek, ám Hamvas alapján én úgy láttam, hogy a lovagok a ksatrijának a kasztja és a
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politikusoké, azoké, akiknél a lojalitás az elsődleges. Hamvas a brahmani életet élte és
adta tovább: ő fütyült a világra s annak értékrendjére. Tudjuk, hogy hatalmas életműve
volt már a háború előtt. Megjelent A láthatatlan történet című könyve. A második világháború alatt lebombázták a lakását, és elégett a hatalmas kéziratgyűjteménye. Ekkor
írta meg az újabb műveit, és tudta, hogy egyre inkább az íróasztal ﬁókja számára ír. A
negyvenes években Lukács György teljesen eltávolította a szellemi életből, és ha Lukács
György kimondta az ítéletet, akkor ez azt jelentette, hogy Hamvas Bélának nincs helye
a magyar kultúrában, így a könyvtárosi állását is elveszítette, és elment raktárosnak,
ahol szanszkritül olvasott és írt, és fütyült a dolgokra. Szabad ember volt. A szellem
embere mindig szabad. Azt tanultam meg tőle, hogy a szellem emberének kell lenni:
nem beállni a sorba.
– Nem zavar, amikor indiai vallási fogalmakkal operál Hamvas?
– Nem, mert minden olyan ember szellem – mondhatjuk azt is, hogy értelmiségi –, aki
elsődlegesen az élet értelmén gondolkodik. Ha így van, akkor is szellemi ember, azaz
bráhman, ha történetesen virágárus kislány az illető. De valóban vigyáznunk kell, mert
sokszor a divatos, „édesvizű”, ezoterikus irányzatok izgalmasabbnak tűnhetnek, mint az
úgymond „unalmas, száraz, nyakas kálvinista” vagy „dagályosan lutheri tanítások”.
– Kisajátítják Hamvast az ezotéria számára?
– Sokan igen. Éppen ezért az özvegye például nagyon óvatosan adott csak ki kéziratokat.
– Sajnos Hamvas alkalmas a kisajátításra.
– Furcsa módon mégse kerül be a kánonba igazán. Az egyetemeken ma is csodabogár az, aki Hamvassal foglalkozik.
– Mert ő egy esszéista volt igazából.
– Igen. Nem lehet őt besorolni, és nem tudnak vele mit kezdeni. Viszont érdemes
Hamvast olvasni. Én nagyon ﬁatalon, huszonöt éves koromban olvastam mintegy
öt éven keresztül, és mint a szivacs, szívtam magamba. Itt vannak a jegyzeteim! Ez
itt például A melankólia anatómiája. Ő komoly ﬁgyelmeztetés ma a lelkészek számára is, hogy nem helyezkedni kell, és politikai pozíciókat nyerni, hanem a szellem
emberének kell lenni. Abban a pillanatban vége a szellemnek, amikor valaki valamilyen érdektől vezérelve, a saját érvényesülése érdekében vállal tisztséget és pozíciót.
Hamvas azt mondta, hogy a szellem embere nem megy, hanem hozzá mennek. Ő
nem udvarol másoknak, hanem őt keresik fel. Hamvas lakása is ilyen volt: mentek
hozzá az emberek, és kéziratot kértek. Volt körülötte egy művészi kör, tudjuk, hogy
Weöres Sándorra is hatott.
– Nagyon sok ember megijed attól, hogy Hamvas gondolatai nagyon nyitottak.
Ugyanakkor eljut a kereszténységig.
– Igen. Sokan attól félnek, hogy a hamvasi gondolkodás egyfajta szinkretizmusnak
tűnik. Komolyan vette a szent könyveket. A hagyományban látja meg ezt az ősforrást,
és valóban kritizálja a történeti kereszténységet, amely megromlott, de az evangélium
számára a csúcs.
Egyházak és kultúra
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– Szabad nyitottnak lenni a világvallások felé?
– A keresztény ember legnagyobb baja, ha zárttá válik. Ez nem azt jelenti, hogy ne
legyen meggyőződése. Mindig azt mondom a nagyon magabiztos testvéreimnek, hogy
Jézus is tudott meglepődni. Gondoljunk a kánaánita asszonyra, akinek azt mondta
Jézus, hogy csak a választott néphez jött. Erre ő azt válaszolta, hogy még a kutyáknak
is van eledel az asztalnál. Jézus megállt, és ezt mondta: Ekkora hitet még nem tapasztaltam. A katona hitén is meglepődött. Jézusban is ott volt ez a nyitottság. Sohasem
volt szemellenzős. Azt csinálta, amit egy jó próféta: megnyugtatja a megriadt lelkeket,
de ugyanakkor nyugtalanítja a magabiztosakat. Ne legyünk farizeusok, ne legyünk
szuper keresztények, ilyen kegyesek, olyan kegyesek, katolikusok, reformátusok vagy
evangélikusok, ez visszaüt azonnal. Nem az a jó, ha minden szempontból tökéletesen
evangélikus, minden szempontból tökéletesen református, megfelel teljesen a katolikus elvárásoknak, hanem ha Krisztusé. Azt mondom, hogy én katolikus vagyok, csak
wittenbergi katolikus, te katolikus vagy, csak genﬁ katolikus!
– Merthogy a katolikus egyetemest jelent.
– Egyetemesek vagyunk, amennyiben Krisztus követői vagyunk, Krisztusból valók
vagyunk, de amennyiben mindenki a maga büszkeségére épít, akkor ideológiává válik
a hit, és akkor annak a foglyává leszünk. Tehát ez a nyitottság és szabadság szükséges.
Hogy nem a saját hitemben kell hinni. Ha a saját hitemben hiszek, akkor önmagam
körül forgok. Sok ismerősöm van, aki úgy tud gondolkodni, hogy ő mit mondott
erről valamikor régebben, és azt előkeresi, miközben nem ﬁgyel oda, hogy mit mond
a másik. Minden embernek van egója, a vallásosnak is, de még a vallásos egónak is le
kell épülnie. Ezt lehet Hamvastól megtanulni.
– Végül is ő azért keres más vallásokban is, mert azt az őshagyományt keresi, amely
pont ezt az ego vesztést okozza?
– Így van! Ami általánosan emberi! Nem azért vagyunk emberek, hogy keresztények
legyünk, hanem azért vagyunk keresztények, hogy emberek legyünk. Ha igaz, hogy
Krisztus az ember, az „ecce homo”, és igaz, hogy a bűn álarca rakódott az emberi arcra, akkor Krisztus engedelmessége visszaadja az eredeti, eltemetett istenarcot, ahogy
Remenyik Sándor is mondja. A hitnek nem az a célja, hogy kipipáljuk: Most tizenöt
embert áttérítettem, megtérítettem. Hívővé válni sokkal könnyebb, mint hívőnek
maradni. Mindennap meg kell térni! Az egóm állandóan újratermelődik, mindennap
meg kell újra küzdeni azért, hogy nyitott legyek.
– Hamvas is azt mondja, hogy a kereszténység, Krisztus és a megváltás a csúcsa az
emberi szellemvilágnak.
– Igen. Ugyanakkor azt is mondja, amit ma is egyes irányzatok, amelyekkel nem
értek egyet, hogy a jézusi kereszténység szemben áll a páli kereszténységgel. Mondván,
hogy Pál kidolgozta a megigazulás tanát, és hogy az egyház egy torz intézmény. Az egyház eltorzult intézmény lehet. Shakespeare-t szoktam idézni egyébként: „Édes mézet
ecetté ront a kontár; Rothadt liliom büdösebb a gyomnál.” (XCIV. szonett) Bizony, a
megrothadt kereszténység büdösebb, mint a gyom. Ott leselkedik állandóan a képmutatás lehetősége. Azonban az igazi kereszténységben az egyháznak óriási szerepe van.
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– Egyébként Hamvasnál az EGYHÁZ, amit ő nagybetűvel ír, nagyon fontos fogalom: ez az igazi egység.
– Igen. Hitvallásunkban is a három személyről szólunk, és mondjuk: Hiszem az
egyházat. De azt nem mondjuk, hála Istennek, hogy hiszem a Szentírást. A betű szerinti tévedhetetlenséget csak a Chicagói nyilatkozat vallja, amelyet sajnos itthon is elég
sokan támogatnak. Tisztelem őket, komoly emberek, de ez félreviszi a hitünket, mert
eltolódik a hitünk centruma Krisztustól a Bibliára. Bármennyire is szeretjük az Írást,
az Írás magyarázata nagyon fontos, de azért első volt a szóbeli hagyomány, és csak
utána lett az írott ige, és az írott ige is azt igényli, hogy ismét szóvá váljon. A betűnek
mintegy ki kell ugrania a nyomtatott formából, és lélekké kell válnia.
– Ezért fontos Hamvasnak a hagyomány, merthogy a szóbeliség volt először?
– Pontosan. A hagyomány arról szól, hogy a szövegeknek számomra van üzenete.
Ha valaki szemorvos, és a feleségének szembetegsége van, akkor is gyönyörködik a
szemében. De amikor szemorvosként operál, akkor el kell magát vonatkoztatnia az
érzelmeitől. Az egész ember sohasem lehet csak professzionális kutató, mindenki csak
egy rövid ideig szakember. A hagyomány egy kórus! Ha ennek a kórusnak a részeseivé
válunk, akkor énekeljük a Bárány énekét, és nem mondjuk másokra, hogy azok a régi
kor emberei, ezért másképpen gondolkodtak. Ők spirituálisan a kortársaink. Mondja
a spirituálé is: „Ott voltál, mikor megfeszítették őt?” Nem szabad az új bűvöletében
élni: Ha ezt mondják a legújabb kutatások, akkor ez biztos jó és modern, posztmodern, sőt poszt-posztmodern. Mennyi erőt ad nekünk az, hogy Szent Ágostonnal
együtt olvassuk a zsoltárokat, együtt élünk!
– Tehát a hagyomány azt jelenti, hogy egyfajta időtlenségbe kerül bele a szöveg?
– Pontosan! Így mondja Hamvas: A történetiség darabokra szabdalja az időt, a hagyomány pedig azt jelenti, hogy egyidejűleg állok ebben a folyamban. A mai kultúrát
a média nagyon ügyesen kisajátítja. A zsurnál kultúra egy szubkultúra! A mélykultúra nem lehet divattá zsurnalisztafogásokon keresztül. A médiát lehet jó dolgokra
használni, de a média rabjává válni, az egy borzasztóan nagy kísértés. Úgy szokták
mondani, hogy akkor vagyok valóságos ember, ha látnak a tévében, de addig nem
vagyok igazán ember. Ha már a tévében látott, akkor valóságos vagyok? A virtualitás
és a valóság teljesen kicserélődik.
– Ezt nagyon bírálta Hamvas!
– Hogyne! A zsurnalizmus mint alacsonyrendű, ösztönöknek hízelgő és ugyanakkor érdekeket, önérdekeket szolgáló kultúra nagyon szemben áll a szellem méltóságával. A lovag mozog, megy, a szellem mozdulatlan. Ahhoz viszont mennek, és Hamvas
ezért fog később is hatni, még akkor is, ha divatok jönnek-mennek, és felkapják, de
hosszú távon az ő jelenléte nyugtalanító a kultúránk világában. Ne a személyt nézzük,
hanem azt az irányt, ami őt ebbe juttatta.
(Az írás az Evangélikus Élet 2018. júniusi számában jelent meg.
A beszélgetést Fekete Ágnes református lelkész folytatta Fabiny Tibor professzorral.)
Egyházak és kultúra
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Keken András

Halotti beszéd Hamvas Béla sírjánál
Eperjes, a lutheránus szabadgondolkodás városa után további két állomás van ebben az
élettörténetben: a pesti könyvtár és a palkonyai raktár. Könyvtár, ahol hallatlan mennyiségű,
tudást szívott magába. Szinte minden megismerhetőt megismert: a taoizmustól az egzisztencializmusig, az archeológiától az asztroﬁzikáig, a misztikától a matematikáig, a mitológiától a
zeneelméletig, és ahol rájött arra, hogy az Újtestamentumot fölösleges felvenni a száz könyv
közé, mert az minden ember szívébe írott jel, s ha ez valamely szívből hiányzik, azon a többi
száz könyv sem segíthet.
A könyvtár után következett a raktár. Ott nem szellemi értékeket, hanem anyagi termékeket rendezgetett, deklasszált Michelangelóként még csak nem is széklábakat faragott, hanem
csak anyagot szállított a faragóknak. További állomások a deportálás és a zuglói otthon. Az
egyik helyen a kivetettség élménye nyomasztotta: senki és semmi vagy! A másik helyen a
befogadottság élménye boldogította, a meleg emberi, hitvestársi szó: mindenem vagy! Láthatatlan történetének szemszögéből nézve ezt a kettős állomást egy bibliai helységnévvel
Sareptának nevezhetjük. Ő is így nevezte. Egyik kiadatlan művének is ez a címe: Szarepta.
Szarepta Szidonban van, nem az ígéret földjén. Szarepta Illés próféta számára exilium. De
Szareptában van egy otthon, ahol a menekülő, fenyegetett prófétát befogadják. Ebben a
szareptai feszültségben válik Hamvas Béla olyan keményhitű, sziklaerkölcsű prófétává, aki a
logika, a szatíra és a könyörtelen analízis fegyverével öldökli Baál pogány hitű, laza erkölcsű
papjait, de ugyanebben a szareptai feszültségben formálódik olyan gyengéd és szelíd prófétává is, aki ráborul a halott lélekre, hogy szeretetének szikrájával megelevenítse azt.
És most itt van Hamvas Béla utolsó földi állomásán, a ravatalon. Mi pedig itt állunk a
legnagyobb, az igazán személyes kérdés előtt: mi ez? Finis, vagy annihiláció (átalakulás)?
vagy teleia (eltávolítás)? Az bizonyos, hogy a látható történetnek itt a vége, de itt és most
hangzik fel csendesen és mégis zúgó erővel, szívekig érő hatalommal az újtestamentumi bizonyságtétel: a láthatatlan örökkévaló! Egyik esszéjében azt írta: ha valami remekmű, azt
nem kell kinyomtatni, emberekkel megismertetni. Elég az, hogy ami remekmű, az odakerül
Isten elé, az Ő szent és örök tudatába. Nem tudom, vajon Hamvas Béla kiadatlan műveit
megismerik-e valamikor az emberek. Erről a történelem ítél. Azt sem tudom, hogy ezek a
művek örökkévaló művek-e. Erről Isten ítél. Csak azt tudom, hogy láthatatlan története
folytatódik a hitves és a testvér, a barátok és tanítványok szívében, emlékező szeretetében. S
azt is hirdetem, hogy láthatatlan élete belesimul Isten örök szeretetébe.
Ami Hamvas Bélából láthatóvá vált, annak vége van. Ami láthatatlan volt, az ott van az örökkévalóságban. Nem azért, mert roppant szellemi erőfeszítéssel ő odagyötörte magát a végtelenség kapujába, hanem azért, mert vezette, s most is tartja őt az örök irgalom, a végtelen szeretet.
ÁMEN.
(Hamvas Béla 50 éve hunyt el. Keken András Deák-téri evangélikus lelkész
temetési beszédének közlésével emlékezünk az évfordulóra.)
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Egy miskolci ősbemutató nyomában
ITTZÉS TAMÁSLANCZKOR GÁBOR: A LUTHEREK
A reformáció kezdetének
500. évfordulója alkalmából a tavalyi Miskolci Operafesztiválon mutatták be
Ittzés Tamás és Lanczkor
Gábor „A Lutherek” című
ragtime-operáját. Az opera az amerikai polgárjogi
harcos Martin Luther King
életének epizódjait mutatja be. Köztudott, hogy a
színesbőrűek jogegyenlőségéért küzdő politikus Luther
(Fotók: Banczik Róbert)
Márton iránti tiszteletből Ittzés Tamás
vette fel nevét, aki – csakúgy, mint négy évszázaddal korábban élt szellemi elődje – elvei elismertetéséért következetesen erőszakmentességet hirdetve harcolt. Az opera e küzdelmes élet epizódjait
eleveníti fel, az első részben a házasságkötésétől kezdve politikai küzdelmein keresztül
az életét követelő merényletig, majd a mennyországban játszódó második részben a
Luther Mártonnal folytatott képzelt beszélgetés során ismerjük meg mindkettőjük cselekedeteinek mozgatórugóit és céljait. Az opera bemutatása a reformáció évfordulós
ünneplésének aktualitása mellett az operafesztivál vállalt céljának – az operaműfaj népszerűsítésének – szolgálatát is felvállalta, hiszen zenei megvalósításában a Martin Luther King életéhez igazodó korhű, de máig népszerű ragtime, swing, gospel, dixieland,
spirituálé dallamokra épül, illetve ezt a hangulatot közvetítik a tánckar jelenetközi
fellépései is. A bemutatót egyértelmű közönségsiker kísérte, így másfél évvel a bemutatót követően – a reformáció 500. emlékévének október 31-iki lezárása alkalmával – a
zeneszerző Ittzés Tamást kérdeztük az opera további sorsáról.
MKSZ: A Miskolci Operafesztiválon elhangzott ősbemutatót követően játszották-e a darabot?
Ittzés Tamás: Debrecenben a Csokonai Színházban a tavalyi évad folyamán 17 alkalommal játszottuk, ezenkívül Kecskeméten és a budapesti Nemzeti Színházban is volt
egy-egy előadás, bátran mondhatom, hogy nagy sikerrel. Összesen tehát az ősbemutatóval
együtt 20 előadást élt meg eddig a mű, a darab rendezője, a debreceni igazgató, Gemza
Péter ígérete szerint az évad második felében pedig tovább játsszuk majd.
Egyházak és kultúra
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MKSZ: Készült-e hang- vagy lemezfelvétel, s hozzáférhető-e az érdeklődők
számára?
Ittzés Tamás: Hangfelvétel már a bemutató előtt készült, pont azért, hogy legyen mit
mutatni az érdeklődő színházak igazgatóinak, potenciális rendezőknek, ne csak én meséljem el nekik, hogy milyen jó a zene. Igaz, hogy azóta a zenei anyag sokat bővült, kb.
másfélszeresére nőtt. A miskolci és a debreceni bemutatóról is készült videófelvétel, de csak
belső használatra.
MKSZ: Az opera ősbemutatójára a reformáció 500 éves ünnepéhez kapcsolódóan
került sor. A téma és a zene nemzetközi vonatkozásai miatt a darab
határon átívelő karrierje is kézenfekvőnek tűnik. Történt-e ezen a téren
előrelépés?
Ittzés Tamás: Előrelépés annyiban, hogy elkészült a darab angol nyersfordítása, a szervezés terén viszont csak tervek vannak, ezeknek a gyakorlati útra való terelése leginkább
rajtam múlik, de egyelőre számos egyéb teendőmmel vagyok elfoglalva. Azért remélem,
előbb-utóbb a nemzetközi színtérre való kilépés is megtörténik.
MKSZ: Az operafesztivál közönsége nagy érdeklődéssel és szimpátiával fogadta az ősbemutatót, a valamennyi korosztályt megszólító ragtime muzsika, a közérthető rendezés és nem utolsó sorban az igényes díszletek
és jelmezek miatt. Milyen volt a szakma és a kritika bemutatást követő
reakciója?
Ittzés Tamás: Alapvetően tetszést váltott ki a darab a szőrszálhasogató kritikusokból
is. A dramaturgiára vonatkozó megjegyzéseket értem is többnyire, ezen valamelyest a
szövegíró Lanczkor Gáborral faragtunk a bemutató tapasztalatai után. A két Luther
mennybéli beszélgetésétől én is többet várnék, de megértettem az ez ellen szóló érveket is,
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s itt hangzik el Luther talán legfontosabb darabbéli mondata: „Nem emlékszem, hogy
odalent bármi jelentékenyet tettem volna”. Volt, aki a tragikus téma és a vidám zene
hangulatának ellentmondását nehezményezte. Szerintem éppen az a mű legfőbb erénye,
hogy ez a látszólagos ellentmondás a darabot nézve-hallgatva nem tűnik ellentmondásnak. Egyébként Amerikában a déli baptisták ma is hullámozva, táncolva, hangosan
éneklik a gospel-eket a templomban, ami nálunk azért még mindig szokatlan lenne.
Amúgy vannak szomorú és komoly zenei részek a darabban, a dramaturgia szerint adekvát módon. Azzal a kritikai megjegyzéssel pedig végképp nem tudtam mit kezdeni, miszerint Martin Luther Kinget a színpadon kellene lelőni, hiszen messze a darab legmegrázóbb pillanatai azok, amikor Coretta, King felesége telefonon értesül férje haláláról.
Ennél talán csak a darab végén a két asszony – Coretta és barátnője, Lucy – beszélgetése,
a Kingre való emlékezés a megrendítőbb.
MKSZ: Az előadás különleges hangulatához és sikeréhez hozzájárult a zenekar - a
kibővített Bohém Ragtime Jazz Band színpadon történő elhelyezése. A 33
éves múlttal rendelkező zenekar milyen projektek megvalósításán dolgozik
manapság?
Ittzés Tamás: Nemrég fejeztünk be egy olyan projektet, amiben az első világháború
Magyarországának ragtime-os, jazzes zenei anyagát, elsősorban a kuplék világát vettük
górcső alá. Decembertől háromrészes koncertsorozatot indítunk Jazz kulisszatitkok címmel, jövőre pedig két nagy fesztiválunkra, a Bohém Fesztiválra és a JAZZFŐVÁROS
fesztiválra kell új anyaggal előrukkolnunk s már megkezdtük a 35 éves jubileumunk
előkészületeit is.

Egyházak és kultúra
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Szalipszki Péter

Rőczey János fancsali evangélikus lelkész
naplója
A Herman Ottó Múzeum a Reformációi Emlékbizottság támogatásával „Diárium és Jegyzőkönyv – források a fancsali Evangélikus Egyházközség 18-19. századi
hagyatékából” címmel Oﬃcina Musei (‚múzeumi műhely’) sorozatában egy, a térségünket érintő kiadvány megjelentetését készíti elő. Ízelítőül, a kedvcsinálás nem
titkolt szándékával egy rövid részletet teszünk közzé a készülő kiadványból. A közölt
sorokat Rőczey János fancsali evangélikus lelkész vetette papírra, aki hivatalát hívei
megelégedésére és szeretetétől övezve több mint három évtizeden keresztül töltötte
be a községben.
„1825-ik év Szentháromság vasárnapja utáni utolsó vasárnapján mondott le Tisztel. Lehoczky Dávid lelkészi hívataláról, hanem bizonyos környűlményeknél (körülményeknél) fogva, csak 1826-ik év szentháromság vasárnapja utáni 1-ső vasárnap vált meg tőle
véglegesen. 2. 1826-ik évben lépett Fancsalban lelkészi hívatalba Tiszt. Czirbesz András
úr Sajókazáról lett meghívatása után, ‚s közszeretetben élt itt egész 1855-ik év Július
19-éig, papi hívatalra 1818-ban szenteltetett fel, s így Pazdicson (Pozdišovce – Szlovákia) 3 évig mint segédlelkész, ennek utána S.Kazán, mint rendes lelkész 5 évig működött, végre Fancsalban 29 éveken kereszűl áldás teljesen, békességben hívataloskodott. 3.
1848-ik év Júl. 18-án lemondott Tud. Kárász András úr, Fancsalban 43 évig folytatott
tanítói pályájáról, és így helyébe, ugyan azon év Aug. 29-én Dietz Sámuel úr hívatott
meg. Ez lemondván, helyébe Csebra Károly úr választatott meg 1854-ik évben, innét
S.A.Újhelybe lett meghívatása után leköszönt 1858-ik ban, és így helyébe (az) 1859-ik
évben közszavazattal lett megválasztva Tudós Holler János Úr, a Nógrád megyei NagyLam (Nagylám; Vel’ký Lom – Szlovákia) nevű helység egyházából.
Jegyzés
Az 1856-ik év Mártius havának 4-én estve Isten segélye és atyai oltalma alatt, a’ fancsali ág. evang. egyház által történt meghívatásom következtében, megjelentem kedves
családommal a’ fancsali paplakon, és szívélyesen fogadtattam tisztelt Túdós Csebra Károly tanító Úr által mondott üdvözlő szónoklat tolmácsolása szerint. Viszonos üdvözlet
után, forrón szeretett barátomat, Sulyok Rudolfot és Bodó Pál kedves öcsémet – kik
baráti, általam eléggé meg nem hálálható szívességből – Gömörpanyitról (Gemerská
Panica – Szlovákia), pár nappal előbb, bútoraim biztosítása végett az előfogatok- és
fuvarosokkal megérkezének, - megölelvén szeretett testvér húgomat Teréziát megcsókolván; kezet fogtam a’ Gondnokokkal, ‚s ezt követő ízletes vacsora után, az út fáradalmai
által kissé meglankadt tagjaimat a’ kínálkozó csendes álom ölébe hajtánk minnyájan.
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Reggelre virradván, Mártz. 5-én délelőtti óráiban tisztelegni mentem a’ fancsali egyház
érdemdús Felügyelőjéhez Tekintetes Joób Ferencz Úrhoz, a’ki díszes úri családjával,
oly leplezetlen szívességgel és nyájassággal fogadott, mit kellőleg leírni nem, de hálásan
érezni örökké képes leszek. Itt, kétes jövőm küszöbén, azonnal szétoszlottak minden
aggasztó kétségeim és borús gondolataim, mert felügyelő úrnak nyíltszívűsége, ‚s angyali
szelídséggel tündöklő, mívelt nejének nyájassága, egyszerre megnyerte határtalan bizalmamat, és soha el nem lankadó tiszteletemet. Nem hallgathatom el mi varázserővel
hatott reám felügyelő úr házánál, özvegy Potturnyay Lajos Úrnő, született Gosztonyi
Anna Ő nagyságának élénk társalgási modora. Kegyes nyilatkozatai szétűzték mind
azon kételyeit keblemnek, mellyek mostani helyzetem átalakúlásának küszöbén előttem
derengtek. Szóval egyszerre otthonossá lettem, és nyugodt önérzettel távozék díszes körükből. Innét lakomba térve, délután átvettem az egyház Clenódiumait (kegyszereit)
a’ Gondnok és Tanító úr kezeiből.”
A forrás közlése során itt is, és a teljes kiadványban is meghagytuk az értelmezést
nem zavaró, de a mai helyesírási szabályzatnak már eleget nem tevő, esetenként súlyos
helyesírási hibának minősülő írásmódot, ezzel is érzékeltetve a 19. századi, ma már
archaikusnak tűnő nyelvállapotot.
A Luther és Melanchton tanain megszerveződő evangélikus egyházat sokáig illették
a források az „ágostai” jelzővel is. Ennek alapja a Melanchton által megfogalmazott,
de Luther által is jóváhagyott 28 pontból álló Apológia, melyet 1530. június 25-én olvastak fel az augsburgi, másképpen ágostai birodalmi gyűlésen. Innen ered az Ágostai
Hitvallás elnevezés, mely a szerveződő egyház alaptéziseit tartalmazza.
(Az írás először az Abaúji Hírharang 2017. decemberi számában jelent meg.)

A szerkesztőség kíváncsian várja az Olvasók észrevételeit, visszajelzéseit,
melyeket a szerkesztőségi üzenetek rovatunkban közlünk,
amennyiben közérdeklődésre tarthatnak számot. Elektronikus leveleiket a
jzsugyel@lutheran.hu
címen fogadjuk
Egyházak és kultúra
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Tóth Sándor

Medgyessy Ferenc elfeledett miskolci szobra
Miskolc meglepően kevés igazán értékes köztéri szoborral dicsekedhet, éppen ezért különösen fontos, hogy a meglevőket óvjuk, gondozzuk, s számon tartsuk. Medgyessy Ferenc nevét
Debrecen városában négy nagy köztéri szobor
hirdeti. Egyik legjelentősebb szobrászunknak
Miskolcon egy ismertebb – a Hermann Ottót
ábrázoló – szobra van. Legalábbis eddig ezt az
egyet tartotta számon a közvélemény.
A mindszenti evangélikus temetőben bukkantam rá Henszelmann Aladár síremlékére, amelyet
az elhunyt portréja díszít. S ez a portré, amely
ruskicai márványból készült, Medgyessy Ferenc
alkotása. Az 1943-ban állított szobrot az idő nagyon megviselte már. A szabadban felállított márványszobrok ellensége, a „kőkukac”, amely képes
a követ lisztté őrölni, kikezdte ezt a szép alkotást is. Kár érte s fájdalmas látni, hogy a
nagy magyar szobrász ránk maradt üzenete így elfeledetten lassan megsemmisül. Pedig
mindössze néhány ezer forintba kerülne egy bronz másolat elkészítése, amit az eredeti
helyén, a síremléken fel lehetne állítani, az eredeti pedig így védett környezetbe kerülhetne. Restaurálás után a Miskolci Képtárba, például a rangos alkotásoknak kijáró helyre.
Donatello Szent György szobra a Muzeo Nationaléban van, bronz másolata pedig
az eredeti helyén, az Or San Michele falán. Michelangelo Dávidja az Akadémián áll,
márvány másolata a Palazzo Vecchio előtt. Nem kegyeletsértés, hanem a műnek kijáró tisztelet és méltó kegyeletadás volna, ha Medgyessynek ez a szép alkotása, amelyről
László Gyula is megemlékezik Medgyessy Ferencről írt munkája 81. oldalán, megmenekülne a feledéstől és lassú pusztulástól.
A Miskolcon született szerző – a Kelemen Didák emlékérem alkotója – írása az Észak-Magyarország 1972. január 30-iki számában jelent meg. A Henszelmann síremlék állapotában
az elmúlt csaknem fél évszázad alatt sem történt érdemi változás, azt leszámítva, hogy a
cikkben említett pár ezer forintból ma már biztosan nem készülhetne az alkotásról bronzmásolat. A felvetés így továbbra is aktuális, s a 75. születésnapját tavaly ünneplő szobrászművész írásának újraközlése talán elindítja az együtt gondolkodást a mű megmentése
érdekében szükséges tennivalókról.
(Forrás: Tóth Sándor: Szépművészetről, kortársakról. 1965–2017,
Múzeumi Tudományért Alapítvány, Szeged, 2017. 29–30. oldal.)
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Tóthpál József

Emlékeim Bárdos Lajosról

A 70 éves Bárdos Lajos személyes üzenete a Tücsök MUZSIKA olvasóinak

„Rézgombos régi torony…” – Emlékezetem lélekhártyáin ma is érzékelem és látom
Bárdos Lajos mosolyát és elegáns karmozdulatát, ahogyan 1955 májusában Szegeden
a Szabadság ﬁlmszínház színpadán – a Főiskolai Napok díszvendégeként – elindítja a
Lakodalmas rondó első ütemét a Pedagógiai Főiskola Kórusának élén. Mindez immár
több mint hatvan esztendeje történt… Jó sorsom mindazonáltal úgy hozta, hogy
ezt követően sokszor találkozhattam és beszélgethettem a Tanár úrral. Ez volt az első
élmény, s talán ezért a legemlékezetesebb, amikor a főiskola kórusában énekelhettem
a keze alatt kórusműveinek előadásában. Hatalmas sikerünk volt, ragyogott a levegő
körülöttünk… Meg kell azonban vallanom, hogy az előadás élményén és örömén túl
az énekkari próba csodája az, ami ma is a szívemben él: emberi, művészi érzékenysége, humora – ahogyan „felhangolta” az énekkart – félelmetesen „egyszerű”, költői
vezénylési stílusa feledhetetlen a számomra.
A második találkozásra a Tanár úr 70. születésnapja alkalmából 1969. október 1-jén
került sor – ugyancsak Szegeden, amikor a Bartók Művelődési Központ igazgatójaként és a Bartók Kamarakórus „házigazdájaként” üdvözölhettem őt a Tudományegyetem aulájában – Kardos Pál és Erdős János társaságában, akik másokkal együtt a
jubileumi hangverseny karnagyai voltak.
Az ünnepi esten 13 kórus 713 énekese köszöntötte énekével Bárdos Lajost, és Vaszy
Viktor, a kiváló karmester és pályatárs, a Szegedi Nemzeti Színház igazgatója mondott
lírai szépségű beszédet. Jól emlékszem arra is, hogy a hangverseny után azt kérdezte
mosolygó humorral Kardos Páltól, akinek akkortájt jelent meg Kórusnevelés-kórushangzás című könyve, amelynek Bárdos tanár úr volt a lektora: Kedves Karnagy Úr!
Melyik patikában tetszett vásárolni a tiszta intonációt?
Ezt követően sok esztendő telt el addig, amikor újra személyesen összetalálkozhattunk: 1980 őszén Pozsgay Imre kulturális minisztersége idején a Kórusok Országos
Egyházak és kultúra
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Tanácsának főtitkárává neveztek ki, és utána sokszor
összefutottunk – különböző hangversenyeken a fővárosban és vidéken.
Kinevezésem után sorra találkoztam a hazai zenei
élet, a magyar kóruskultúra jeles képviselőivel: zeneszerzőkkel, karvezetőkkel, zeneakadémiai tanárokkal,
hogy útravalót gyűjtsek felelősségteljes munkámhoz.
Bárdos Lajos tanár urat azonban csak közel egy év elteltével mertem megszólítani, beszélgetésre invitálni.
Igyekeztem jól felkészülni, hiszen tudtam, egyedülálló titkok tudója és tapasztalatok birtokosa. Telefonhívásomra nyomban vállalkozott a beszélgetésre, és
1981 kora őszén mintegy két órán át szabadon kérdez- Bárdos Lajos
hettem mindenről. Nem volt tabutéma. Feljegyzést a
beszélgetésről természetesen (vagy: sajnos?) nem készítettem, de a legfontosabb dolgokra ma is jól emlékszem. Először Kodály Zoltánról kérdeztem, akinek inspirációja
egész életre programot adott számára. Utána a Magyar Kórus Kiadó missziójáról és
az „elsüllyedt Atlantiszról”, – ahogyan ő nevezte – az Éneklő Ifjúságról beszélgettünk, mellyel kapcsolatban elmondta, hogy Kertész Gyulával, Kerényi Györggyel,
Ádám Jenővel, Rajeczky Benjáminnal és másokkal együttműködve egyrészt arra törekedtek, hogy a hazai énekkarok ismerkedjenek meg az európai kórusművészet kiemelkedő alkotásaival, másrészt megjelenési lehetőséget teremtsenek a hazai magyar
kórusszerzők új műveinek, hozzájárulva ezáltal is a magyar énekkarok repertoárjának
gyarapodásához. – Majd a Cecília és a Palestrina kórus életéről, működéséről érdeklődtem. Amikor rákérdeztem, hogy az említett énekkarokban mindenki ismerte-e a
kottát, és tudott-e szolmizálni? – jót mosolygott, és annyit mondott: A kórustagok
közül többeket magam tanítottam meg a kottaolvasásra, - az énekkari próbákon mindig
tanultunk valamit, összejöveteleink olykor kis zenetörténeti órák is voltak egyúttal – de
nagy örömmel végeztem a dolgom. Majd hozzátette: Kórusműveimnek nagy részét ezek
az együttesek énekelték először -, addig egyetlen művemet sem adtam ki a kezemből, amíg
valamelyik kórus meg nem szólaltatta azokat…
Rendkívül kíváncsi voltam arra is, hogyan ítéli meg az 1948-as „rendszerváltás”
időszakát, nyugdíjba vonulásának körülményeit? – A józanságnak, a tisztességnek és
a hit mélységeinek olyan megnyilvánulásával korábban sohasem találkoztam, mint
ahogyan erről Bárdos Lajos vélekedett. Nézze, – mondta – én hithű katolikus, keresztény ember vagyok – rendszeres templomba járó… Világos volt, hogy az új rendszer
– különösen 1948 után – nem szível engem… Akadtak személyes ellenségeim is… A magam részéről én mindenkivel megértő és megbocsátó voltam és vagyok… Nincs harag a
szívemben… Megértettem a helyzetemet… Az Isten pedig majd megbocsát azoknak, akik
vétettek ellene…
A beszélgetésnek ezen a pontján úgy éreztem, megkérdezhetem, szólna-e arról az
aﬀérról, amely 1972-ben a KÓTA című folyóiratban Marosán György írása nyomán
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kipattant. Marosán György a Kórusok Országos Tanácsa Munkásénekkari Bizottságának elnöke ugyanis a folyóirat 1972. évi 2. számában cikket írt a munkásénekkarok
helyzetéről, melyben – szó szerint idézem a szöveget – egyebek között a következőképpen fogalmaz: „A munkás művelődési mozgalomban, történeti okokból, kezdettől fogva kitüntetett szerepe volt az énekkaroknak. Tipikus, hogy ahol a munkások
gazdaságilag szervezkedni kezdtek, mindjárt két művelődési intézményt is létrehoztak: a könyvtárat és az énekkart – szemben az uralkodó osztályok népbutító intézményeivel, a templommal és a kocsmával…”
Bárdos Lajos abban az időben – az 1970-ben megalakult Kórusok Országos Tanácsának egyik társelnöke volt, és úgy érezte, Marosán állítása összeférhetetlen az
ő hitvallásával. Ezért – mivel a szervezet elnöksége nem nyilvánított véleményt –
lemondott a vezetőségében viselt tisztségéről, és 20 kérdést intézett a szervezet Elnökségéhez.
A Tanár úr – kérésemre – a beszélgetés után rövid idővel elküldte nekem levelének
és a 20 kérdés másolatát, amelyet ma is őrzök. Kívánatos és érdemes lenne Marosán
cikkét és Bárdos Lajos írását egyszer együtt közzétenni – már csak kordokumentum
gyanánt is. Ezen a helyen természetesen nem közölhetem Bárdos tanár úr fogalmazványát, néhány mondatot azonban kiemelek a 20 kérdés szövegéből: „1) Vajon
népbutítás-e, ha valahol ilyesmiket tanítanak: méltó a munkás a bérére, - ne lopj,
- kovácsoljatok ekét a kardokból, - minden ember egyenrangú, – aki nem dolgozik,
ne is egyék, stb. (Ezek az idézetek ugyanis mind a Bibliából valók.) Vajon ateista államunk miért engedélyezi felekezeti iskolák, papneveldék fenntartását? Miért járul
hozzá a lelkészek ﬁzetéséhez? Miért engedélyezi a „népbutító” templomok nyitva
tartását? 14) Vajon miért adják a nagy szovjet koncert-termek bérleti sorozatban
az oratórium-, mise- és rekviem zeneirodalom remekeit, mindenkor zsúfolt házak
előtt? 15) Vajon a szovjet zeneélet él-kórusa, a Szvesnyikov-együttes miért állítja öszsze műsorainak felét egyházi művekből, amint tette magyarországi hangversenyein
is? Vajon hogyan lehet az, hogy a világhírű tudós, Pavlov, naponta járt istentiszteletre, – és ez mégsem ártott tudományos munkásságának? Hogyan lehet az, hogy
Kopernikusz, aki először hirdette, hogy nem a Nap forog a Föld körül, hanem
fordítva, hogy Jedlik Ányos, az elektromotor és a dinamó feltalálója. – Gerbert, aki
először vezette be Európában nehézkes római számok helyett a ma nélkülözhetetlen arab számjegyeket, – Guido, akinek zeneelméletünk és zeneoktatásunk alapjait
köszönhetjük, – Rómer Flóris, a nagyhírű régész, - Sajnovics János, az összehasonlító nyelvészet nagy tudósa, – mind papi személyek voltak? …A befejező mondat
pedig a következő: „Hálás leszek mindazoknak, akik e kényelmetlen kérdésekre
megnyugtató választ tudnak adni – mert a magam „népbutított” elmémmel erre
képtelen vagyok.”
Őszintén megvallom, megrendülten olvastam ezt a szöveget. Későbbi találkozásaink alkalmával is vissza-visszatértünk ezekre a kérdésekre. Bárdos Lajosnak az fájt
a legjobban, hogy a KÓTA aktuális vezetői válaszra sem méltatták, a KÓTA akkori elnöke, dr. Kiss Kálmán (a Magyar Rádió alelnöke) is csak szóban szabadkozott.
Egyházak és kultúra
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Nyilvánvalóan tartottak Marosán Györgytől, akinek egyébként pozitív szerepe volt a
szervezet létrehozásában.
A történethez hozzátartozik, hogy 1983 táján megismerkedtem Marosán Györgygyel is, akiről tudható, hogy sokáig az ÉDOSZ-kórus aktív tagja volt, s hogy a Magyar Dalos Szövetség és a Munkás Dalosszövetség egyesüléséből 1948 decemberében
megalakult Bartók Béla Szövetség elnöke lett, díszelnöke pedig Kodály Zoltán. Két
alkalommal találkoztam Marosánnal, szerettem volna megismerni a Bartók Béla Szövetség tevékenységét. A beszélgetéseken a Bartók Szövetségről túl sokat nem tudtam
meg tőle, hiszen 1950 nyarán Rákosiék letartóztatták, a Szövetséget pedig – szinte valamennyi civil kulturális egyesülettel együtt – a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat
kivételével – 1950 decemberében feloszlatták. Nála járván, szóba hoztam a KÓTA-ban
1972-ben megjelent írását is, aminek következményei ismeretesek… Mire ő mentegetőzni kezdett, mondván: valójában ez egy „félreértés” volt; sokra becsüli Bárdost, és
soha nem akarta megbántani. Rákérdezve, hogy hajlandó volna-e a KÓTA valamely
fórumán nyílt színen tisztázni ezt a „félreértést”, Marosán nem ellenezte. Később újra
találkozván Bárdos tanár úrral, tájékoztattam Marosán eme szándékáról… A találkozásra és a beszélgetésre azonban végül is, sajnos, nem került sor, bár Bárdos tanár
úrnak sem volt ellene kifogása. Közben ugyanis megbetegedett… Nem tudom, mi
történt volna a tervezett nyílt fórumon, bizonyára megbékéltek volna egymással, talán Marosán is visszavonta volna meggondolatlan állításait.
Személyes találkozásaink élményét az 1984. október 14-én, Bárdos Lajos születésének 85. évfordulója alkalmából Budapesten, a Néprajzi Múzeumban a KÓTA által
rendezett nagyszabású jubileumi hangverseny koronázta meg, amikor 22 gyermek-és
felnőtt énekkar köszöntötte, és e sorok írója mondott ünnepi beszédet, hangoztatván:
életműve – zeneszerzői, zenetudósi, zenepedagógiai és karnagyi munkássága – Kodályt követve, döntően hozzájárult ahhoz, hogy a magyar énekkari kultúra Európa
kórusművészetének rangjára emelkedhetett.
Bárdos Lajos lénye, szellemisége úgy maradt meg emlékezetemben, mint aki pontosan tudta, mi a dolga: nem tündökölni, hanem alkotni, használni született, miközben, ahogy Szokolay Sándor megfogalmazta: „A szivárvány összes színében tündöklő
élet volt az övé.
Vallomástevőbb életet aligha láthat az ember…Belső hittől parázsló élete szinte észrevétlenül vált hiányaink pótlójává, a hézagok kitöltőjévé…” S hála Istennek, karnagyok nemzedékei, karnagyok sokasága – Katanics Mária, Szabó Helga, Kardos Pál,
Maklári József, Zámbó István, Párkai István, Ugrin Gábor, Rozgonyi Éva, Kollár Éva,
Tardy László, Arany János és sokan mások – tanítványként követték; művészetében
felismerték és megértették Bárdos Lajos egyedülálló, sokszínű elkötelezett énekét a
hitnek, az igaznak, a szépnek, a szeretetnek – a művészet, a zene ethoszának.
(Az írás megjelent a Szerző Csillagok és cédrusok című könyvében,
Budapest, 2013)
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Magyar Gyula

„Piros alma kigurult a sárba…”
A NÉPDAL ÉS A KÖZÖSSÉG ÜNNEPE BORSODGESZTEN
Borsodgeszt
község
Miskolctól 25 km-re délre
a Bükk-alján található,
ma nem egészen 300 lakossal. A falu szomszédságában, Csincse-tanyán
készítette az első fonográfos népzenei gyűjtést
Vikár Béla, 1896-ban.
A Borsodgesztről származó Boncsér Gábor
kiemelkedő tudású és
tehetségű
népzenész,
zenepedagógus, akinek A közösség ünnepe Borsodgeszten
pályáján egyenlő súlylyal van jelen a magas színvonalú és következetes művészi munka és egy polgár
szilárd elkötelezettsége, hite. Három éve létrehozta a Tradíció Edukáció alapitványt, melynek célja a magyar népi hagyományok megőrzése, ápolása, terjesztése és
oktatása, a népzene, a néptánc, valamint a szellemi és tárgyi néprajztudomány körébe tartozó kulturális örökségünk közvetítése. A magyar
népi kultúra széleskörű
ismertetése,
szeretetének, tiszteletének, átadása,
közvetítése és oktatása.
A Tradíció Edukáció alapítvány képviselői korábban több
alkalommal végeztek
népzenei, néprajzi
gyűjtést Borsodgeszten. A gyűjtéseket
Boncsér Gábor
Egyházak és kultúra
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megelőzte korábbi kutatók (Vikár László, Lajos Árpád, Barsi
Ernő) által publikált helyi vonatkozású néprajzi adatok tanulmányozása. Ezek anyagából
és az alapítványi gyűjtésekből
2015-ben készült egy válogatás,
mely az idén került kiadásra. A
felvételen borsodgeszti asszonyok
énekelnek zenekari kísérettel. A
hanghordozó (CD) elkészítését és
sokszorosítását az alapítvány vállalta, saját erőből ﬁnanszírozva.
Boncsér Gábor – saját elmondása
szerint – azért választotta a CDre a geszti templomot a tájban
megbújva ábrázoló fotót, mert
„ez egyrészt kifejezi a falu reformátusságát, másrészt, a közös hit
összetartó erejét!”
A népdal ünnepe Borsodgeszten
Fent említett hanghordozóból,
mely a faluban ismert, korábbi időkben közösségi alkalmakkor énekelt, közkedvelt
népdalokat tartalmaz, ez év őszén minden borsodgeszti háztartás kapott egy példányt! Ez adta az apropóját annak a közösségi rendezvénynek, mely október 13-án
került megrendezésre. A program, a helyben lakók identitásának megerősítésén túl
a településről elszármazottak gyökereikhez való érzelmi kötődésének további megtartását, megerősítését és erkölcsi elismerését kívánta szolgálni. A közreműködő
zenészek és táncosok a porták előtt álló lakosok ünneplése mellett végig vonultak
a falu főutcáján. Megható pillanat volt, amikor Kollát Ilonka néni (Vikár László
egykori adatközlője volt 1954-ben), aki egészségi állapota miatt már nem tudott a
programon személyesen részt venni, háza tornácáról üdvözölte a tiszteletére muzsikáló csapatot. A rendezvény megkoronázása egy emlékezetes koncert volt a helyi
kultúrházban, ahol is a főbb közreműködők miskolci népzenészek és néptáncosok,
miskolci iskolák népdalénekesei, valamint borsodgeszti asszonyok voltak. A pályázati projektet - „Elődök nótáival az utódok közösségéért” címen - a Nemzeti
Kulturális Alap támogatta.
A Tradíció Edukáció Alapítvány 2015-ben jött létre. Az azóta eltelt időben, az
alapítvány saját erőből ﬁnanszírozott rendezvényei voltak:
2015. Augusztus 7. Borsodgeszt, Táncház és Falusi mulatság - 2015. október Borsodgeszt, népzenei gyűjtés és hangfelvétel készítése - 2016. január 8. „Tárogató és
cimbalom” Első Miskolci Újévi Népzenei Koncert - 2016. Augusztus 19. Borsodgeszt, Táncház és Falusi mulatság.
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Pályázat útján megvalósított rendezvények:
2016/17-ben
Miskolcon megrendezte a „Borsodi Népdalok Ünnepe, Miskolci Népzenészekkel”
című koncertet. Az előadáson 6 miskolci zenekar muzsikált, valamint 7 iskola tanulói énekeltek annak emlékére, hogy az első fonográfos népzenei gyűjtést a Borsod
megyei Csincse-tanyán készítette Vikár Béla 1896-ban.
„Rendhagyó énekórák a népzene jegyében” 2 miskolci és 6 borsodi iskolába látogatott el. (Mindkét projektet a Nemzeti Kulturális Alap támogatta.)
2017-ben
„Vasárnapi Tánc” sorozat, mely 7 borsodi faluban eleveníti fel az egykori élő szokást. (Támogató: Magyar Művészeti Akadémia)
2018-ban
„Borsodi Népdalok Ünnepe a Számadó zenekarral”(támogató: Nemzeti Kulturális
Alap)
„Népzenei Koncert Miskolc-Tapolcán a Számadó zenekarral” (támogató: Miskolc
MJV. 2018 Kulturális Mecénás Alap)
„Népzenei Örökség Fesztiválja Borsodban” (támogató: Nemzeti Kulturális Alap)
Csoóri Sándor Program „Táncházzenei átörökítés Miskolcon” (támogató: Emberi
Erőforrás Támogatáskezelő)

Pillanatkép a borsodgeszti népdalünnepről
(Fotók: Magyar Gyula)
Egyházak és kultúra
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Isó Dorottya

Ordass Lajos örökségének ápolása
a Keresztyén Igazság folyóiratban
A Keresztyén Igazság című, negyedévente megjelenő folyóiratot az Ordass Lajos Baráti Kör indította megalakulásának évében 1989-ben.
A Baráti Kör azzal a céllal alakult, hogy ápolja Ordass
szellemi örökségét: olvashatóvá tegye Ordass műveit,
melyeket addig nem adhatott ki; ismertesse az egyház
népével Ordass tevékenységét, helytállását, félreállítottságának okait, és példaként állítsa őt a lutheri teológia
következetes képviseletéért és erkölcséért az egyház
népe elé. Emellett részt kívánt vállalni az egyház megújulásának folyamatában éppen Ordass szellemében.
Ezt a célt szolgálta és szolgálja ma is folyóiratunk.
Igaz, kezdetben több volt azoknak a dokumentumoknak a száma, melyek máshol nem jelenhettek meg.
De Ordass szellemi örökségének gondozása, a lutheri
teológia képviselete ma is kiemelkedően fontos.
A Baráti Kör 2010-ben megszűnt és átadta tevékenységét az Ordass Lajos Alapítványnak. Azóta az alapítvány lapunk kiadója, számainkat elektronikusan is megjelenteti honlapján: www.ordass.hu
A Keresztyén Igazság korábbi számai ma már forrásként használatosak az egyháztörténeti kutatásokban, de reméljük, hogy újabb számai is használhatóak lesznek az
utókornak.
Legutóbbi számunk, mint minden szám, igehirdetéssel indul. A Tanulmányok
rovatban az előző számban megkezdett írások folytatódnak: Formai és tartalmi kritériumok az igehirdetésben; A lutheránus ikonográﬁa kialakulása és emlékei a XVI.
században (színes melléklettel); A tudomány időfogalma és a páli megigazulás című
tanulmányok. E számunkban új rovatot indítottunk Gyülekezetépítés címmel, ahol
beszámolunk olyan gyülekezeti kezdeményezésekről, melyek gazdagítják a hitéletet,
s amelyek mások számára is használhatóak. Mindig örülünk, ha valamely írásunkhoz
hozzászólás érkezik. Ezt közöljük végül a 2018/2. számunkban.
Következő számunkban pedig a kéziratban levő Ordass-napló 1948-as évéből közlünk részleteket.
Lapunk előﬁzethető az Ordass Lajos Alapítvány, 1171 Budapest, Lenkeház u. 7.
címen, ahol korlátozott számban a korábbi évfolyamokból is lehet vásárolni.
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 SZERKESZTŐSÉGI ÜZENETEK 
HELYREIGAZÍTÁS: Előző számunkban Hevesi Attila Kányádi Sándorra emlékező
versében Szegednél Radnóti Miklós mellett tévesen Mécs László szerepel Sík Sándor helyett. Erre a szerző hívta föl ﬁgyelmünket, a tévedésért nevében is elnézést kérünk!
A versrészlet helyes szövege:
„Szegeden Tömörkény István,
Móra Ferenc, Sík Sándor
meg Radnóti Miklós hallével
vendégelve várta.”
A kéziratok és nyomda – akaratlanul, de makacsul ismétlődő – hibáinak javítása természetesen nem kizárólagos tárgya a szerkesztőségi üzeneteknek. Itt kellene reagálnunk az
Olvasók észrevételeire, melyek a közölt cikkek tartalmához kapcsolódnak. Ezúton is biztatjuk folyóiratunk valamennyi támogatóját, ossza meg szerkesztőségünkkel véleményét,
fogalmazza meg lapunk tartalmával kapcsolatos elvárásait.
A leggyakoribb felvetés a lappal kapcsolatban az írások felekezeti megoszlásával
kapcsolatos. A miskolci KÉSZ tevékenységének ökumenikus hagyományait a lapban
megjelenő cikkek kiegyensúlyozott felekezeti összetételével is támogatni kívánjuk, így
ügyelünk arra, hogy a római és görög katolikus, református és evangélikus felekezethez kötődő szerzők és témák egyaránt képviselve legyenek. Ennek ellenére is lehetséges,
hogy egy-egy lapszámban ez a törekvés nem érvényesül maradéktalanul. A szerkesztőség
azonban hozott anyagból – kéziratokból – dolgozik, így akiknek hiányérzetük támad,
ragadjanak tollat/klaviatúrát, illetve biztassák a közösségük tagjait, s küldjenek a hiányolt rendezvényekről tudósítást, a háttérbe szorult témákról cikket. A közlésre alkalmas
írások megjelentetésének csak lapunk kötött terjedelme szabhat gátat.
Időnként jogosan hiányolják lapunk olvasói a jövő nemzedékek érdeklődésének felkeltését, bár az utóbbi számokban már megjelent egy-egy írás egyetemista és középiskolás szerző tollából is. Mivel lapunk eljut az egyetemi gyülekezet lelkészeihez és a miskolci egyházi iskolákhoz – s rajtuk keresztül a tanári és szülői közösségek képviselőihez
is – előbb-utóbb reménység szerint az olvasói és szerzői kör is bővül majd ez irányban.
Végül a miskolciságról: alapvető szándékunk szerint miskolci kötődésű szerzők és témák kerülhetnek a lapba. De mit is jelent a miskolci kötődés? Zsedényi Béla két világháború között megjelent műve szerint1 Miskolc a „magyar Felvidék fővárosa”, s „bázisa
a felvidéki magyar szellemi életnek és kultúrának”. Így a miskolciság nem bezárkózást,
hanem nyitást és kisugárzást jelenthet. Ha az ország második legnépesebb városának
címét nem is nyerjük már vissza, törekedhetünk arra, hogy tágabb földrajzi környezetünk történéseire ﬁgyeljünk, s a lapunk proﬁljához illeszkedő eseményeket, évfordulókat
megjelenítsük.


Zsedényi Béla: Miskolc Szellemi élete és kultúrája, Miskolci Evangélikus Jogakadémia, 1929.
https://library.hungaricana.hu/hu/view/EvangelikusGyulekezettortenetek_082/?pg=0&layout=s

Szerkesztségi üzenetek
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E számunk szerzői
Bányainé Rónai Tímea mérnök, gyülekezeti tag, Miskolc-Tetemvár Református
Egyházközség
Dobos Marianne író, újságíró
Prof. Fabiny Tibor intézetigazgató egyetemi tanár, Károli Gáspár Református
Egyetem
Prof. Freund Tamás Széchenyi-díjas neurobiológus, az MTA rendes tagja
Gecse Attila református lelkész
Prof. Hevesi Attila professzor emeritus, Miskolci Egyetem
Dr. Ittzés Tamás zeneszerző, hegedűművész, egyetemi docens, Debreceni
Egyetem
Isó Dorottya evangélikus lelkész, főszerkesztő, Keresztyén Igazság
Keken András (1909–1974) evangélikus lelkész
Kocsis Fülöp görögkatolikus érsek
Dr. Löﬄer Erzsébet az egri Érseki Vagyonkezelő Központ Könyvtár, Levéltár és
Múzeum ny. igazgatója
Magyar Gyula ny. mérnök és közgazdász, fotográfus
Pethő Judit iskolalelkész, Miskolci Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium
Szakács Árpád újságíró, a Mediaworks főszerkesztője
Dr. Szalipszki Péter történész, muzeológus, Hermann Ottó Múzeum
Szarvas Péter c. apát, a Szent Anna-templom plébánosa
Szelenge Judit a Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium és Kollégium médiareferense
Dr. Székely János szombathelyi megyéspüspök
Tóth Sándor Munkácsy-díjas szobrász- és éremművész
Dr. Tóthpál József c. főiskolai tanár, a ﬁlozóﬁai tudományok kandidátusa
Dr. Török László teológiai tanár, mezőkövesdi plébános
Tóth Ádám tanuló, Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium
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A szerkesztőbizottság:
Alakszainé dr. Oláh Annamária, Demjén Péter,
Gróf Lajos, Papp András, Rácsok András, Sasvári István,
Üveges Tamás, Várhelyi Krisztina,
Zsugyel János (főszerkesztő)
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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