Miskolci
Keresztény
Szemle
A KÉSZ ökumenikus kulturális folyóirata
. (XV/.) szám


SZERZŐK
András Csaba
Dobos Marianne
Flach Antal
P. Forrai Tamás
Galambvári Péter
Gróf Lajos
Heidl György
Hideg Ágnes
Jeviczki Ferenc

Juhász Ferenc
Kölnei Lívia
Major János
Mikolai Vince
Prof. Sáry Pál
D. Szebik Imre
Szlifka Anna
Ternyák Csaba
Udvardy György

Tartalomjegyzék
Ady Endre (1877–1919) Két vers: Az Isten balján; Az én hadseregem (3)
Kosztolányi Dezs: Ady Endre (4)
Major János: T. D.-nek (8)

 ÜNNEPEK – ALKALMAK 
Püspökök igehirdetésével ért véget az ökumenikus imahét Miskolcon (9)
„Mindent Krisztussal együtt tettem” (17)
Lengyel minoriták ezüstmiséje Miskolcon (22)
 EGYHÁZAK, TEOLÓGIÁK, HITVALLÁSOK 
D. Szebik Imre: Az úrvacsoráról szóló teológiai felfogás
és az úrvacsora gyakorlata az evangélikus egyházban (24)
Jeviczki Ferenc: Beszámoló az Eucharisztikus Tudományos Konferenciáról (29)
Juhász Ferenc: Ki a mi Istenünk? (32)
Mikolai Vince: Ki az ember? (39)
Heidl György: A természet irtózik a haláltól (48)
 EGYHÁZAK ÉS TÁRSADALOM 
Kölnei Lívia: „A szeretetben nincs félelem” (50)
Udvardy György: Mit jelent: Felelősség, gazdálkodás (55)
 EGYHÁZ ÉS TÖRTÉNELEM 
Sáry Pál: Az ókori keresztények nézetei a fegyveres katonai szolgálatról (59)
Galambvári Péter: A Tapolcai Apátság javadalma (64)
 EGYHÁZAK ÉS KULTÚRA 
András Csaba: Néhány gondolat a művészetről
„Szent Ignác-i szemüvegen” keresztül (69)
Hideg Ágnes: Miskolc és a két Feszty: Gyula és Árpád (73)
Flach Antal: A haza szolgálatában – Egressy évfordulókra emlékezve (76)
Szlifka Anna: Egy marék hamu (83)
Dobos Marianne: Üzenet századunknak (85)
 IN MEMORIAM 
Ternyák Csaba: Seregély István nyugalmazott egri érsek halálára (88)
P. Forrai Tamás: Egy szív, egy lélek (92)
 SZERKESZTŐSÉGI ÜZENETEK 

ﱻ2ﱾ

Miskolci Keresztény Szemle



2019/1. (57. szám)

Ady Endre

Az Isten balján
Az Isten van valamiként:
Minden Gondolatnak alján.
Mindig neki harangozunk
S óh, jaj, én ott ülök a balján.

Az Isten hatalmas nagy úr,
Sötétség és világosság,
Rettenetes, zsarnok lakó:
Lelkünkbe ezredévek hozták.

Az Isten könyörületes,
Sokáig látatlan és néma,
Csak a szivünkbe ver bele
Mázsás harangnyelvekkel néha.

Az Isten az egyszerüség,
Unja a túlságos jókat,
Unja a nyugtalanokat
S a sokszerű, nagy álmodókat.

Az Isten nem jön ám felénk,
Hogy bajainkban segítsen:
Az Isten: az Én és a kín,
A terv s a csók, minden az Isten.

Az Isten engem nem szeret,
Mert én sokáig kerestem,
Még meg se leltem s akkor is
Kötődtem vele s versenyeztem.

Az Isten van valamiként:
Minden Gondolatnak alján.
Mindig neki harangozunk
S óh, jaj, én ott ülök a balján.

Az én hadseregem
Fiatalok,
Forró, páratlan hadseregem,
Nem baj, ha meghalok.
Enyém az ország
S a tiétek
A legszentebb hivatalok:
Ha meghalok.
Ezt okosan csináltam:
Jöjjetek, ti,
Nálamnál bűnösebbek,
Szebbek és kedvesebbek,
Többek és jobbak,
Fiatalok.
Ti vagytok az én országom
S tiétek lesz itt minden,
Ingyen,
Egy kicsit a lelketekért
S miattam.
Előre, drága hadseregem,

Irodalom

Előre.
Bűneim piros zászlóját
Erényeimnek sok
Fekete rojtjával
Lobogtassátok.
Síromból is rátok
(Habár ócska a szó)
Vidáman nézek.
Vitézek,
Fiatalok,
Előre.
Nincs már nekem semmim,
Ti vagytok az örökség,
A jutalom,
Ti vagytok a dalom
S ﬁatalok, ﬁaim,
Szép lesz elesni értetek
Majdnem-majdnem
Fiatalon.
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Kosztolányi Dezs

Ady Endre
I.
Nézem a halott fejét, melyen – hirtelen és érthetetlenül – egyszerre megfagyott
az élet.
A halál döbbenetes látványát sohase szokhatjuk meg. Minél több halottat nézek,
annál idegenebb és különösebb. Mert mihelyt a szem másfelé tekint, az agy, mely
mindig, még a koporsónál is az életet akarja, elfelejti a halált, és újra meg újra meg
kell tanulnunk, mikor egy-egy halottat látunk. Ady feje a koporsó párnáján megszépült. „Megszépül szatír-arcom...” - írta egykor. Súlyosan és komolyan hever ez a
fej dús és gyönyörű sörényétől övezetten, melyben nincs még ősz hajszál, a sárgás
fehérségben is élően, dacosan, forradalmian egy el nem békülő magyar rebellis nyakasságával. Szinte még mindig villamosság szikrázik a hajból, mely a halál után is él.
A két ajak pedig keményen harapózik össze - ami szeszély és ideges rángás játszott
körülötte, mind elbékült -, és egy római imperátor fönségét idézi. Babonás költő,
ki nemcsak a költészetével, de az érzéki és testi mivoltával, az egyéniségével is hódít,
azzal, hogy ő volt ő.
Legenda keletkezett róla már életében is, s vidéken, mikor messze az isten háta
mögött felolvasásokon jártam, sehol se akadt olyan szomorú városka, hol a hívei ne
szőtték-fonták volna tovább - önkényesen is - ezt a legendát. Mindez belőle áradt és
szikrázott és sugárzott. Ritka találkozás, egy volt a teste a verseivel. Ha valaki sohase
látja őt, és csak a költeményei után képzeli el, akkor is szükségképpen csak ilyen lehetett, a fantáziában is, dióbarna szemű, hatalmas fürtű, barnás arcbőrű, egész mivoltán
a szenvedély és szenvedés titkával. Halála előtt két hónappal szomorúan mutatta lábszárait, melyek vékonyak és ﬁnomak voltak, akár egy négyéves gyermekéi, de a feje
akkor is hatalmasan trónolt a testén, a szeme akkor is valami barbár tűzzel lángolt.
Majdnem külön életet élt ez a szép oroszlánfej, mely életében, de most halálában különösen hasonlított Beethoven fejéhez. Az Ady-maszkot össze lehet majd téveszteni a
Beethoven-maszkkal.
A tudós meghal, és utána maradnak a művei. De a költőnek a halála, ki egy a
természettel, az alkotó ösztönélettel, oly tragikus, mint egy gyönyörű nőnek az elmúlása. Valami titáni összeomlást érzek itt, ennek az alvónak a láttán. Utolszor, mikor
beszéltem vele, az altatókat szidta, a Veronált, a Trionált, a Dionált, mert már régóta
nem hatottak dúlt idegzetére, és csak a morﬁum említésére mosolyodott el hálásan és
melegen. Ez volt az utolsó mosolya, melyet láttam. Az utolsó vágya az, hogy aludni
tudjon. Most a halál, a vad és iszonyú altató hat rá.
Délután a Nemzeti Múzeum ravatalához megyek. Légmentesen elzárt érckoporsóját már leólmozták, és a kálvinista hagyományhoz megfelelően tölgyfa koporsóba tették. Még nem jöhet be a gyászoló közönség. Hangosan beszélnek, létrákat cepelnek,
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az ívlámpákat gyászfátyollal vonják be. Egyik gyászhuszár a sarokban cigarettázik. A
koporsón ezüst betűkkel ez áll: Ady Endre, élt 41 évet. Ami itt befejeződött, az gyors
és tragikus volt. De ami itt kezdődik, az hosszú, nagyon hosszú. Olyan hosszú, mint
a legenda és a halhatatlanság.
Pesti Napló, 1919. január 29.
II.
Ady Endréről, a régiről, a huszonhét évesről írok, kit húszéves koromban ismertem.
Különös, hogy most, mikor emlékeznem kell, csak ez jut eszembe. Ha valaki meghal, akkor a róla való emlékképek nem szaporodnak, de megkevesbednek. Az agyvelő
az emlékgerjesztő személy távollétében idegesen védekezik a feledés ellen, és sebtében
megrögzít egy-egy képet, egy-egy helyzetet a többiek rovására, melyeket aztán kiselejtez. Innen van, hogy a halottak lelkünkben levő képei merevek, mint a fotográﬁák,
ellentétben az élők képeivel, melyek sohase készek, és napról napra változnak. Valójában tehát az ellenkező történik, mint a közhit tartja. Az élők képei elmosódottak, de
tágak, mindent magukba foglalók, a halottakéi pedig élesek, határozottak, de pusztán
néhány jellemző esetre vonatkoznak, melyet az emlékező a vérmérséklete, a szeszélye
szerint többnyire önkényesen határoz meg.
Így látom én is a huszonhét éves költőt, mindörökre. Mire emlékezem? Vészi József és
Kabos Ede lapjánál, a délután megjelenő Budapesti Napló-nál reggelenként morcosan,
idegesen leül egy íróasztalhoz, egy korsó sört hozat a szolgával, és glédába állítja maga
elé a cigaretták rendjét. Megjelenésében van valami varázsos és rábeszélő. Nem túlzott
gonddal, de csinosan öltözködik, és sohase borotválatlan. Barna zsakettje karcsúan simul testére, sűrű haját - eltakarva vele boltozatos koponyáját - rácsapja homlokára,
melyet bevilágít dióbarna szemének tüze. Ismeretlenül is fölkelti a ﬁgyelmet. Ő a költő,
az „új költő”. Szenvedélyek áradnak belőle, melyek rokonszenvessé teszik mindenki szemében. A kézfogás, mely másoknál aﬀéle henye társadalmi szokás, nála szertartás, mohón, kétségbeesetten nyúl a feléje nyújtott kézhez, mind a két kezével egyszerre, szinte
reárogy. Perzselő melegséget tudott magából árasztani, egy-egy pillanatig. Mert ez a bűvölet azonnal eltűnt, mihelyt valaki (akárki) igazán a közelébe igyekezett férkőzni. Akkor visszavonult, elrejtőzködött, üvegfallal vette magát körül. Mindig éreztem végtelen
egyedüliségét. Esténként néhányszor vacsoráztam vele az Andrássy úti Három Holló
vendéglőben, egy spanyolfallal elkerített asztalnál, mely hamarosan irodalmi központtá
vált. Rendesen kora hajnalig tartottak ezek a vacsorák. A vendéglőbe, mely ma a régi,
boldog-budapesti életet idézi, káposztalevesre és forralt borra szoktak bevetődni az éji
munkások, kis színészek, sálos, sötét és sápadt alakok, s - szomorú munkájuk végeztével
- a kóbor leányok is. Itt írta a szemünk láttára a Beszélgetés egy szekfűvel című versét
hajnal felé, a szivarhamus és boros abroszon, s a költemény, mely percek alatt született
meg, a bonyolult és megmunkált versformájával annyira készen szakadt ki belőle, hogy
később se változtatott rajta egyetlen hangot sem.
Ezeken a kézzelfogható emlékeken kívül van egy érzésemlékem is, mely a maga
elvontságában nem kevésbé éles és határozott. Ismeretségünk első másodpercétől látIrodalom
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tam, hogy bámulatosan öntudatos és biztos. Ekkor még kevesen ﬁgyeltek a nevére.
Ő azonban teljes tudatában volt a jelentőségének és a súlyának, érezte, hogy minden
szava, nyilatkozata, betűje fontos, és sohase mutatkozott se kétkedőnek, se bizonytalannak. Kéziratait (melyeket mindig vékony, ﬁnom selyempapírra, ceruzával írt)
s autogramjait királyi mozdulattal osztogatta rajongóinak. Némelyik író a művész
örömével állapítja meg, hogy ezzel a munkájával meg van elégedve, amazzal pedig
nincs. Ady Endre ritkán nyilatkozott a verseiről, mert tartott attól, hogy szépléleknek
látszik. Gyűlölt és megvetett minden „esztétát”. Többet követelt az emberektől, mint
az írók, kik egyes könyvük elismerését sürgetik, azt akarta, hogy higgyenek benne,
teljesen és egészen, abban, amit megírt, és abban is, amit elhallgatott, vagy csak megírandó volt, az egyéniségében és a küldetésében. Küldetésének ismerte a szereplését.
Az, hogy tollat fogott, „praedestinatio”, eleve elrendeltetés volt. Később, évek múlva,
legenda keletkezett a személye körül, de ő már ekkor ebben a teremtő legendában élt.
Öntudata kemény volt, mint a gyémánt.
Nekem több ízben említette, hogy az úgynevezett „művészettel” keveset törődik,
s a versei életmegnyilatkozások, melyeknek értékét a bennük foglalt élet határozza
meg, az életet pedig ezerszer többre becsüli minden tintás és papiros művészetnél.
Akkoriban nem értettem meg. Ma már tudom, hogy ez a viselkedése csak védekezés
hatalmasan lüktető írói ösztönével és nábobi becsvágyával szemben, melynek mindent alárendelt, még az életét is, s a világszemlélete sokkal inkább, mint bármely
más írónknál, művészetközponti. Az író néha áldozatot hoz az életnek. Ő mindent
a művészetének áldozott. Párizsba bujdosott, sohase mutatkozott szívesen emberek
előtt, nagy társaságban. A halhatatlanságra készülőnek önsanyargató erkölcsi életét
élte. Melegségét, lázát, kedélyét a verseinek tartogatta. Az „Élet”, melyet verseiben
annyiszor szólogatott, valami álmodott tökéletesebb és egészebb, összefogottabb, tehát költőibb élet volt, s az igazi elől, mely a sárba húz, ösztönösen elzárkózott. Igen,
ő a született alkotó, ki mielőtt írni kezdett volna, meghalt, megszűnt az élet számára,
hogy függetlenül, tárgyilagosan és bátran láthasson. Ez az igazság.
Épp ezért fájónak és sértőnek találom, hogy a mai kor, mely éppannyira politikai,
mint az, melyben indult, szereti bizonyos sallangokkal körülvenni nagy alakját, holott
ő a pályája kezdetén az akkor jelentkező írókkal és költőkkel együtt legszenvedélyesebben azok ellen küzdött, kik az irodalmat politikával mérgezik el, és hazaﬁas (tehát
gyakorlatian-hasznos) szempontok szerint ítélnek meg egy-egy művészi terméket.
Mindegy, hogy ez a politika fekete-e vagy fehér, az irodalomnak egyaránt ártalmas.
Vallom, hogy jelentőségét csak a művészet mércéjén lehet megállapítani. Érdeme nem
az, hogy «megérzett» valamit előre, de az, hogy érzett, és hiánytalanul tudta kifejezni.
A költő nem időjós. Petőﬁ például egyik versében megjósolja a harctéri halálát, a
másikban pedig azt, hogy aggkorában hal el, és unokák állnak akácos sírjánál. Ma természetesen csak az előbbit emlegetik, az utóbbiról hallgatnak. Ady egy helyütt arról
álmodik, hogy Párizsban hunyja le szemét, másutt, hogy «breton parton sújt majd az
álom», ismét másutt, hogy «csúf Budapest lesz a ravatala». Mind a három vers igaz.
Mert az érzés igazsága van mögötte. De a költeményekben az avatatlanok - bizonyos
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újságírói romantika hatása alatt - még mindig előszeretettel keresik a valóság elemeit,
a jóslatok beteljesülését, és mikor egy-egy rokon kijelentésre bukkannak, úgy megörülnek neki, mint a gyermek, aki a versből kihallja a «cukor» és «csokoládé» szókat.
A költő önmagáért az alkotás emberfölötti öröméért alkot. Áll ez Ady Endrére, egyik
legfajibb költőnkre is, ki küldetést érzett magában, mint magyar és újító is, csakhogy
mikor írt, minden fajisága, újra vágyása puszta anyag lett a számára, és a művészi
megfogalmazás által vált értékké. Tiltakozom tehát az ellen, hogy a politikusok, az
apró-cseprő emberi ügyeknek ezek a kishivatalnokai, ártsák be magukat a művészet
dolgába. Ady Endre értéke nem változik, a politika ellenben minden pillanatban más
és más lehet.
Egy tisztulatlan és művészetet felejtő korban ezzel a megjegyzéssel is tartozom emlékének.
Nyugat, 1919. március 1.

ﱙﱣﱙﱙﱙﱢﱙ

Pillanatkép az imahétről:
Csomós József református püspök
Irodalom
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Major János

T. D.-nek
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Madárzsokém adott vizet,
eleséget,
szárnyasokra vitorlázó
szeretetet.

Petőﬁ, Arany, Szép Ernő
lakhattak itt,
de Szpéróval ki szállt Esthajnalcsillagig?

Ragyog a tovatűnt Idő...
Homokórám
– T. D. rajza – mily’ szép;
fény-lajtorján

Csak az „égsapkás ember”,
aki éppen
betegeskedik egy sötét
felhőcskében...

lenghetek. (Reményként a lét
rekeszeit,
végső bugyrait a költők
megverselik.)

S malomkő asztalomra
hírt pottyantott,
hogy hihessem: lesznek
még szebb napok.
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 ÜNNEPEK – ALKALMAK 

Püspökök igehirdetésével ért véget
az ökumenikus imahét Miskolcon
Ebben az esztendőben a belvárosi evangélikus templomban tartották Miskolcon az
ökumenikus imahét záró istentiszteletét, amelyen a négy történelmi egyház püspökei
hirdették az igét. Sorrendben Csomós József, a Tiszáninneni Református Egyházkerület püspöke, dr. Ternyák Csaba egri érsek, dr. Lackner Pál nyugalmazott evangélikus
tábori püspök és dr. Orosz Atanáz, a Miskolci Görögkatolikus Egyházmegye püspöke
imádkozott együtt a miskolci és környékbeli papsággal, lelkészekkel és a nagy számban megjelent hívekkel.

ISTENNEK CSAK EGY IGAZSÁGA VAN
A bevezető imádságok és könyörgések után először Csomós József református püspök az 1Sám 1,13–17 alapján
mondta: Úgy gondolom, hogy azok,
akik ennek a hétnek a központi gondolatához, hogy az igazságra és csakis
az igazságra törekedj, összeválogatták a bibliai helyeket, bizonyára úgy
gondolták, hogy ezt az igehelyet azért
választják be, mert olyanokról szól,
akik törekedtek az igazságra. Sőt, meg
vagyok róla győződve, hogy abban is biztosak voltak, ami ebben a mottóban az a
szó jelent, hogy csakis az igazságra törekedj, hogy egyféle igazság van. Ennek már
önmagában, ezen a héten és ezen az estén komoly üzenete van, mert bármennyire
szétszakadva él az egyház, liturgiánkban, hitvallásainkban bármennyire különfélék is
lehetünk, Istennek csak egy igazsága van.
Ezt az egy igazságot keresendő áll előttünk ebben a történetben minden szereplő.
Először is egy férﬁ, aki egész családjával évenként fölment városából Silóba, hogy
imádkozzék és áldozzék a Seregek Urának. Azt is mondhatnánk, így természetes. Csak
amint hallottátok, a Biblia nagyon szépen körülírja, ami miatt ez nem természetes. Az
első, ami az eredeti szövegben jön az, hogy Sámuel könyve egy kötőszóval kezdődik,
mint valaminek a folytatása. Amit így fordítottunk le, hogy volt egy ember. Ez a kötőszó az és, amivel folytatódik a történet. Ha megnézzük, valóban így igaz. A Sámuel
könyvével folytatódik egy történet, ami a Bírák könyvével véget ér. A Bírák könyvében az utolsó mondat így hangzik: Abban az időben nem volt király Izraelben, minÜnnepek – alkalmak
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denki azt csinálta, amit jónak látott.
Mindenki úgy intézte dolgát, ahogy
neki tetszett. Szinte annyi igazság
volt, ahány ember. S így csodálatos
az az első mondat, ami azt jelenti,
hogy abban az időben, amikor nem
volt király Izraelben és mindenki azt
csinálta, amit jónak látott, akadt egy
ember, aki családjával együtt évente
fölment városából Silóba. Pedig ha
valaki, ő mondhatta volna, hogy én
nem megyek. Sorolja a történet, hogy miért. Azt olvastuk, hogy az efraimi őrcsalád
sarja volt. Négy nemzedéket említ a Biblia visszamenőleg. Nemzedékek óta az ő családjuknak munkája, kötelessége, kiváltsága volt, hogy őrizzék Isten választott népe
határait. Az efraimi hegyek hágóőrei közül való, amit úgy értünk meg igazán, mint
nálunk a székelyek, akiket a gyepűkre azért telepítettek a királyok, hogy ott őrizzék
az országot. A törvény is rendelkezett róluk, nekik sok mindenben mentességük volt,
mert a határt nem lehetett otthagyni. Ő ennek ellenére évenként fölment, hogy áldozzék a Seregek Urának.
Oka is lett volna arra, hogy ne menjen, a családban is, hiszen az egyik feleségének
voltak gyerekei, a másiknak nem, és ez a feszültség, jóllehet ő a gyerektelent szerette
jobban, mindig előjött, ha otthon nem is. Silóban az áldozati lakománál kiderült,
mert mindenkinek adott egy részt, Annának is csak egyet, mert az Úr bezárta az ő méhét. Már két ok, amiért otthon kellett volna maradnia. A Biblia említ egy harmadikat,
ami talán még ezeknél is nagyobb. Azt hallottuk, hogy ott Éli két ﬁa, Hofni és Fineás
volt az Úr papja. Akadt egy ember, aki még akkor is eljárt, amikor ott már Hofni és
Fineás voltak a papok. Akikről azt olvashatjuk, hogy Éli már öreg volt, és szomorúan
meghallotta, hogy mit tesznek ﬁai. Hogy azokkal az asszonyokkal hálnak – ahogy
Károlyi fordította annak idején –, kik a gyülekezet sátorának nyílása előtt szolgálnak.
A legbuzgóbb templomjárókkal.
Ha valaki, akkor ő maradhatott volna otthon, de nem, mert tudta, hogy amikor
nincs király, amikor mindenki azt csinálja, amit jónak lát, akkor igenis egy igazság
van, és abban az igazságban újra és újra megerősödni nem kötelesség, hanem kiváltság. Így járt ő is évről évre, s így járt vele a család is. A szeretett feleség, Anna, aki nem
értette, hogy is van az ő asszonyi élete és kereste azt az igazságot, hogyan lehet az, hogy
ha ő évente feljár, ha teljesíti az Isten akaratát, elmarad a legnagyobb áldás. Mert tudta
az igazságot, amit ma már sokan elfelejtenek, hogy a gyermek nem az anyára, nem
az apára tartozik, hanem ahogy csodálatos nyelvünk őrzi, a gyermekáldásban benne
van az Isten.
Ennek az áldásnak a hiánya volt az, amit nem értett Anna. Ebben nem segített a
család sem. Nem találta meg a maga igazságát abban, hogy a férje szerette, sőt anynyira, hogy amikor ott nem eszik és sír, mert csak egy részt, adagot kapott, akkor
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hiába mondta a férje, nem szeretlek-e úgy, mintha tíz ﬁad lenne? Érzi, hogy nem
ez az igazság. Akkor dönt úgy, hogy elmegy az Úr templomába és kiönti lelkét az
Úr előtt. Ekkor szánta rá magát és így találkozott az öreg Élivel, aki éppen – ma így
mondanánk – az ügyeletes szolgálattevő, ő ügyel a templom rendjére. Azt látja, hogy
jön egy asszony és elkezd zokogni. Mert hiába döntötte el szívében, hogy kitárja lelkét
az Úr előtt, elmondja imádságát az igazságot keresve, de egy szót se tudott mondani,
csak zokogott. Ezt látta Éli, hogy szája mozog, de nem hall semmit. Elképzelhetitek,
hogy az öreg pap szeme már hozzászokott ehhez, hiszen nem először láthatott ittasan
a templomba betérőt a nagy ünnepen, amikor a családok az étel- és italáldozat bemutatása után leültek és elfogyasztották az ünnepi ebédet. Ezért tett szemrehányást. És
Anna válaszolt, egész keményen. Nem azt mondja a papnak, hogy uram, ez nem így
van, hanem azt, mikor azt mondta neki, mikor józanodsz már ki, hogy nem, uram,
én egy bánatos lelkű vagyok és kiöntöttem szívemet az Úr előtt. Kerestem a magam
igazságát az Isten igazságánál, és ezért tettem fogadalmat.
Sokan úgy gondolják, hogy Anna a gyermekért imádkozik. De nem azért imádkozott, hanem azért, hogy az Isten szeretetteljes igazságáról jelet kapjon. És ez a jel volt
a gyermek. Mert azt a fogadalmat tette, ha ezt megkapom tőled, akkor visszaadom
neked. Nem egy rövid időre, nem beíratom majd Éli főpap iskolájába, hanem egy
életre neked adom, azzal a legszigorúbb kötelékkel, amire utalt, hogy borotva sem
fogja érni a fejét, mert még a haja is a tiéd.
Emberek, akik törekedtek az igazságra. Akik keresték és megtalálták az igazságot.
Ezért hallottuk azt Isten igéjéből, hogy amikor ezt Anna, ott zokogva oda tudta tenni
az Isten kezébe, jóllehet fonákul alakultak a dolgok, mert a pap ittasnak nézte, mégis
azt olvastuk, hogy amikor elment onnan, egy kiegyensúlyozott asszony távozott. Elgondolkodtam rajta, hogy mi változott? Továbbra sem volt király Izraelben, továbbra
is mindenki azt csinált, amit jónak látott. A másik asszony, mint vetélytársnője továbbra is bosszantotta. Férje, Elkána már nem szerethette jobban, és egy kiegyensúlyozott asszony távozott, arca nem volt szomorú többé. Visszament, evett és ivott.
Az élet rendje helyreállt. Így van ez ma is. Lehet, hogy tömör, szép szavakban, lehet,
hogy zokogva, de aki ott keresi az igazságot, ahol van, az meg is találja. És akkor az
élet rendje helyreáll. A körülmények
nem változnak, s az ember mégis
kiegyensúlyozottan megy tovább.
S így értjük meg, hogy amikor a
mi Mesterünk hívogat, hogy jöjjetek énhozzám, akik megfáradtatok,
akkor azzal a bizonyossággal teszi,
hogy én vagyok az út, az igazság és az
élet. Így tegye hát a mindenség Ura
valahányunk életét a megtalált igazságban kiegyensúlyozottá. Ámen.
Ünnepek – alkalmak
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AZ IGAZSÁG KATEGÓRIÁITÓL A SZERETET
DIMENZIÓJÁIG
Dr. Ternyák Csaba érsek Mt 15,21–28 evangéliumi szakaszának felolvasása után
mondott beszédet.
Főtisztelendő és Főtiszteletű Püspök és Lelkipásztor Testvérek! Mindnyájan kedves
Krisztus-hívő testvéreim!
Indonéziai keresztény testvéreink bátor döntése nyomán az idei ökumenikus héten imádságainkat az igazság témája szövi át. Az igazság olykor Janus-arcú, mert azt
tapasztaljuk, hogy mindenkinek megvan a maga igazsága, amelybe aztán könnyű belemerevedni és makacsul ragaszkodni hozzá. Hány emberi kapcsolat, hány házasság
és csodálatosan induló családi élet futott zátonyra amiatt, hogy vannak, akiknek az
igazság, saját igazságuk a legfontosabb. Valaki egyszer némi éllel
úgy fogalmazott, hogy azért túlfejlett egyes emberek igazságérzete, mert amikor ezt az érzéket osztották, ők kétszer is sorban álltak.
Ugyanakkor
az
igazságot
nem szabad lekicsinyelni vagy
relativizálni. Különösen akkor
nem, ha igazságtalanságot tapasztalunk magunk körül. Maga Jézus is azt mondja, azért jött, hogy
tanúságot tegyen az igazságról. Mégis csendben maradt, amikor Pilátus megkérdezte
tőle, mi az igazság. Ő maga ugyanis az igazság, ezért mi is csak az ő személyében
találhatjuk meg azt. Minél jobban megismerjük, szeretjük őt, annál közelebb járunk
az igazsághoz, és annál inkább képesek vagyunk arra, hogy legyőzzük önzésünket és
szűkkeblűségünket, és az igazság egyedüli birtokosaiként lépjünk fel.
Az 2019-es ökumenikus imahét a Krisztus-hívők egységéért egy újabb nagyszerű
alkalom arra, hogy szerte a világon és szűkebb hazánk templomaiban is közösen tegyünk tanúságot Jézus Krisztusba vetett hitünk igazságáról, a feltámadásba vetett reményünkről és egymás iránti szeretetünkről.
Két dologról szeretnék szólni az imént felolvasott evangéliumi szakasz kapcsán. Az
igazság természetéről és a nők helyzetéről. A kánaáni pogány asszony története nagyszerűen rámutat arra, hogy az igazság nem egy statikus, merev valóság, hogy annak
felismerésében lehet fejlődni és elmélyülni. Még a mi Urunk Jézus Krisztus is, aki
maga volt az igazság, emberi természetében fokozatosan ismerte fel istenﬁúi mivoltát,
a saját személyéről és küldetéséről szóló igazságot. Ő maga is előre haladt az igazság
megértésében és kibontásában. A kánaáni asszonnyal folytatott párbeszéd során képes
volt arra, hogy ﬁgyeljen erre az asszonyra és ne csak a saját meggyőződését ismételje neki. Az asszony felvetésére és érveire érdemben reagál: rácsodálkozik a hitére és
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mintha újra értelmezné küldetését, végül meggyógyítja az asszony lányát. Maga a
Mester ad itt nekünk példát arra, hogy ha már meg is találtuk az igazságot, azzal nem
elégedhetünk meg, nem zárkózhatunk be, hanem azt mindig tovább kell keresnünk,
abban fejlődnünk kell. Ez a fejlődés pedig az igazság kategóriáitól elvezet bennünket
a szeretet dimenzióiba.
A keresés során óhatatlanul mérlegelünk. Ez pedig akkor valósulhat meg az evangélium szellemében, ha igazságainkat mérjük meg a szeretet mérlegén, nem pedig
fordítva. Az igazság nem múlhatja felül a szeretetet, ha ugyanis így lenne, akkor Jézus
nem gyógyította volna meg a kánaáni asszony lányát. Ezért tanítja Jézus a hegyi beszédben: „ha igazságotok nem múlja felül az írástudókét és a farizeusokét, nem juttok be
a mennyek országába” (Mt 5,20).
Az evangéliumi szakasz mai üzenete nemcsak abban áll, hogy a pogány asszonynyal történt találkozás révén Jézus de facto felismeri, hogy küldetése nem csak Izrael
házának elveszett juhaihoz szól, vagyis a pogányok sincsenek kizárva. Talán ennek a
felismerésének a folyománya, hogy feltámadása után tanítványait már az egész világra
küldi, hogy minden népnek hirdessék az evangéliumot. Van egy másik választóvonal
is. Ez a személy, aki megszólítja túl azon, hogy pogány, ráadásul még asszony is. Az
ókorban a nők megvetett és alárendelt helyzetben voltak a férﬁakhoz képest. Az evangéliumokban számos példát találunk arra, hogy Jézus szemében a nők nem voltak
másodrendűek. Ő felülmúlta és legyőzte ezt a régi sémát. A kánaáni asszony története
mellett érdemes emlékezetünkbe idézni, hogy saját édesanyja kérésére végezte első
csodáját a kánai menyegzőn. Márta és Mária, ez a két nő, Lázár testvérei üzenték meg
neki, hogy meghalt a barátja. Kérésükre odamegy és feltámasztja Lázárt. Három példa
arra, hogy Jézus asszonyok kérésére tesz csodát. Amikor Péter anyósát meggyógyítja,
vagy Jairus lányát feltámasztja, akkor is ezt láthatjuk, hogy tiszteli a nőket.
Ma is, ha körül nézünk templomainkban, azt látjuk, hogy Jézus mai követői
között nagyobb számban találunk nőket, mint férﬁakat. Ma is a nők azok, akik
leginkább fogékonyak a legfőbb ökumenikus üzenetre, hogy imádkozzunk a keresztény egyházak egységéért. Megosztottságunk botrány a világ számára, ez egyik
oka a hitetlenség terjedésének, annak, hogy elhiggyék az emberek: Jézus az Atya
küldötte. Ezért miként az utolsó vacsorán apostolaiért imádkozott, ma úgy kéri az
Atyát értünk is, „hogy mindnyájan egy legyenek; ahogyan te, Atyám, bennem vagy, és
én tebenned, úgy ők is egy legyenek mibennünk, és így elhiggye a világ, hogy te küldtél
engem” (Jn. 17,21). Ámen.

EGY KÖZÖSSÉG LEHESSÜNK ŐBENNE ÉS ŐÁLTALA
A Zsolt 27 (26.) 1–4 alapján dr. Lackner Pál evangélikus püspök arról beszélt, jól
tudjuk, hogy Isten mindenütt jelen van.
A kereszténység – és legkésőbb Jeruzsálem lerombolása óta a zsidóság is –, azt vallja,
hogy az örökkévaló Isten mindenütt elérhető, mindenütt tisztelhető. Ez egy radikális
fordulat az ókori pogány vallások elképzelésével szemben, akik a saját istenségüknek
kijelöltek – mai szóval élve – egy illetékességi területet. Egy adott város, egy adott
Ünnepek – alkalmak
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állam, egy nép, vagy kultúra volt
csak az ő hatáskörük. Azért próbálták meg aztán a rómaiak az
akkor ismert világ egyre nagyobb
részének meghódításával összekapcsolni a saját isteneiket mondjuk Zeusszal, vagy az egyiptomiak
Oziriszével.
Nagyon jól tudjuk, hogy Isten
mindenütt jelen van, és ezek az
alapvető dogmatikai igazságok
azok közé tartoznak, amelyeken a felekezeti konﬂiktusok legelvakultabb szakaszában
sem vitatkoztunk, mert ebben mindenki egyetért. Mégis, ennek ellenére, az ember
sokszor úgy gondolja, hogy vannak olyan helyek, különösen is az Istennek dedikált
épületek, ahol sokkal közelebb kerülünk hozzá, talán éppen a hely, vagy a többi, ott
megjelent ember miatt.
A XX–XXI. század fordulójának egyik legjelentősebb evangélikus valláspedagógusa, dr. Gottfried Adam írja az egyik cikkében, hogy elkísért egy értelmi fogyatékos csoportot egy kirándulásra. Az egyébként szinte zabolázhatatlan, nehezen
összetartható csoport a hegyi kápolnánál hirtelen elkezdett vallásosan viselkedni.
Csöndben lettek, virágot szedtek és tettek az oltárra, s megpróbáltak összetett kézzel egymásra nézni, felfelé nézni. Azt gondolom, hogy ez az ősi reﬂex van bennünk
sokszor, amikor az Úr házában azt érezzük, itt még inkább átélhető minden. Itt
még inkább átélhető a vele való közösség, az a tudat, amiről a zsoltár eleje szól, hogy
Ő a világosság, a segítség, az erő, a békesség. Az a tudat, hogy nem céltalanul lézengünk ebben a világban, nem a véletlenek sajátos – szerencsés, vagy szerencsétlen
–, egybeeséseként élünk ott, ahol élünk, és futjuk azt a pályát, amit éppen futunk,
hanem van egy célunk.
Célunk, hogy Jézuson keresztül eljussunk az Atya Isten országába. Hogy ez az út
pontosan merre vezet, és merre kanyarog, nem mindig tudjuk, nem mindig látjuk,
néha nem is értjük igazán, de ha a keresztyén ember tényleg Atyaként tekint az Istenre, akkor bízhat is benne annyira, hogy tudja, vezet.
Nem biztos, hogy mindenkit ugyanazon az úton, ugyanazzal a módszerrel, ugyanúgy kiépített, ugyanolyan dőlésszögű és emelkedésű pályákon fog saját magához vezetni, de az biztos, hogy Ő vár.
Nem a mindennapok problémáiban segítség Ő egyedül, mert sokszor azt érezzük,
hogy éppen azokban nem, hiszen a békétlenség a mai, modern világban is jelen van.
A háború szó két-három nemzedék után Közép-Európában is sokkal élesebben szól,
ha át merünk nézni egy-egy hegylánc vonulatain keletre, vagy délre. Isten nem a földi
lét hetven, vagy nyolcvan esztendejére ígért nekünk békességet, világosságot, hanem
önmagához hív! Ebben a hívásban nincsenek korlátok. Ez a hívás nem olyan, mint
némely mai meghívó, amelyre ráírják, milyen öltözékben kívánatos a megjelenés, mi-
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lyen színű nyakkendőt kell kötni, vagy nincs életkorhoz kötve, hogy e fölött, vagy ez
alatt; tapasztalathoz, vagyoni helyzethez sem kötött.
Isten mindenkit hív, kicsinyeket és nagyokat, mindenféle felekezeti, nyelvi, kulturális, szociális és bármilyen elképzelhető osztóvonalak ellenére, mindenkit. Ezért Ő
a világosság és a segítség, hogy a gonosz, ami mindig megosztani, szétszórni szeretne
minket, ami mindig a klikkesedést szeretné közöttünk erősíteni, ez a hatása, törekvése
megszűnjön, hogy egyek, egy közösség lehessünk Őbenne és Őáltala. És ha ez így van,
akkor már nincs mitől félnünk!
Testvéreim! Bízzunk ennyire az Atyában, hogy Ő együtt hív minket, kövessük Őt!
Ámen.

KÖTELEZ BENNÜNKET AZ IGAZSÁG!
Dr. Orosz Atanáz görög katolikus püspök Jn 8,12–20 szakasza alapján mondta el
beszédét.
Három nagy ívű prédikáció után nincs ambícióm egy negyedik prédikációt mondani. Mindössze két-három emblematikus mondatot szeretnék mindenkinek a szívébe
vésni, és egy szimbólumot, egy jelképet, mely előttünk van, itt, a keresztelőúton.
Jézus a lombsátor ünnepének zárónapján, amikor az arany kandeláberekről lassan,
hét nap után kihunyt a fény, bejelentette: én vagyok a világ világossága. Számomra ez a mondat a csipkebokornál elhangzott mondatot eleveníti fel: az egyház ősi
hagyománya szerint már a csipkebokornál, a megjelenő Isten
igéjének az ígéretét kapjuk. Igen,
Én vagyok! Jelentkezett Isten, és
jelentkezik Isten, és a lombsátor
ünnepén, mint világosság mutatkozik be a megtestesült Ige. Számomra ez a mondat a mindennap
félhomályát oszlatja el, mert a
miskolci görög katolikus püspöki
kápolnában egy római katolikus
barátunk a Krisztus-ikon nyitott
evangéliumos könyvébe ezt a mondatot írta be: Én vagyok a világ világossága. Aki
engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé az élet világossága. Minden hajnalban,
minden hajnalhasadáskor ez a mondat jelenti számomra a világosságot. Úgy gondolom, mindnyájunk számára üzenet ez. Mindnyájunknak, akik, akár csak tegnap este a
mindszenti templomban találkoztunk, imádkoztunk. Nagyszerű, egészen különböző
egymástól független forrásokból visszahallottam, hogy bár nem szentmisét ünnepeltünk, jelen volt a Szentlélek a közös mindszenti imádságban, s ezt megérezték az
ökumenikus gyülekezet jelenlévő tagjai.
Élmény volt számunkra ezen a héten együtt imádkozni, Urunk, Jézus Krisztus fényében. A mindszenti templomban őrzik a miskolci belvárosi ökumenikus húsvéti
Ünnepek – alkalmak
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gyertyát, amelyet itt, most, a keresztelőkúton láthatunk. Ennek a gyertyának a fénye
tegnap az oltár közepéről, ma pedig innen, a keresztelőkútról Jézus Krisztus ragyogó
jelenlétét sugározza mindnyájunk felé. Meggyőz bennünket arról, hogy sötét pillanatainkban, a homályban is jelen van a mi megváltó Krisztusunk, aki maga a világ
világossága.
Az idei ökumenikus imahéten kötelez bennünket az igazság. Ehhez az is hozzátartozik, hogy mi Miskolcon nemcsak ennyien vagyunk. Jézus Krisztusban sokan
megkeresztelkedtek. Szívünk meghasad. Vannak testvéreink Lyukóban, Perecesen,
a húszemeletesben, vagy máshol, a periférián, akik ilyen verőfényes, szép nap során is sötétben maradtak. Mert bár a világosság, mely a világba jött, megvilágít
minden e világra jövő embert, de csak az fogadja be, aki akarja. Vannak testvéreink, akik nem tudják, nem bírják befogadni. Vannak testvéreink itt, a szomszédos, Fazekas utcán elzártan, fogvatartottak. Vannak testvéreink onkológián, zárt
osztályon, akiknek reményei megfogyatkoztak, akiknek sötét pillanataiban nem
a napsütés közvetíti Isten üzenetét, hanem inkább a varjak károgását hallják: kár,
kár, mindenért kár. Akik itt együtt imádkozunk, küldetésünk van minden testvérünk felé. Azok felé is, akik egy-egy pillanatra elsötétültek, sötétben maradtak. Mi,
akik szemléltük a húsvéti gyertyát, mi, akik valaha átélhettük a húsvéti körmenet
örömét, mi, akik egy szombat este újra a Nagyszombat virrasztását eleveníthetjük
fel és tudjuk, hogy Krisztus feltámadt, mi adjuk tovább örömünket. Ha érvelni
nem tudunk már, vigyük a gyertyát, azt a kicsinyke mécsest, azt a fényt, amely
olykor egy-egy jócselekedetből, egy-egy jó szóból áradhat sötétben maradt testvéreink, embertársaink felé. Ne feledkezzünk meg róluk sem, itt, az ökumenikus
gyülekezetben és imádkozzunk értük, akikhez az Isten kegyelme hol a napfény
pompájában, hol a természet más, közvetítő erején keresztül közeleg, és akik még
nem tudják befogadni azt.
Aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé az élet világossága. A mai
napon nemcsak a világosságot ünnepeljük, hanem az élet világosságát. Életért küzdünk, harcolunk, amikor kell, és a Jézus Krisztustól kapott örök életet ünnepeljük
szombat este és egész vasárnap. A miskolci belvárosi ökumenikus körünkben az
idén hét templomot jártunk körbe. A holnapi napon pedig ott, ahol rendszeresen
ünnepeljük a vasárnapot, gondoljunk újra csak a Krisztus-hívők egységére és kérjük
azt a nagy ajándékot, amely a mindenek világosságától, Jézus Krisztustól áradhat
mindenki felé. Kérjük az élet világosságát az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek
nevében. Ámen.
A hitvallás és a könyörgések után a püspökök áldásával zárult az imahét miskolci
istentisztelete, amelyen a házigazda gyülekezet Luther-kórusa működött közre.
Gróf Lajos
(Fojtán László felvételei)
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„Mindent Krisztussal együtt tettem”
Félezer tanulmánya és majdnem félszáz könyve jelent meg. Több generáció is felnőtt
mellette tanítványaként. Ma is aktív, naponta több órát dolgozik, és úgy érzi, hogy
Isten különösen megáldotta és gazdaggá tette az életét. Mint mondja, az „egyház
olyan titok, amely Krisztust hordozza, és ahol ez a titok megjelenik, ott olyan új életáradás kezdődik, amely messze túlmutat az egyház hagyományos életén”. Szathmáry
Sándorral, a január 28-án kilencvenéves teológusprofesszorral beszélgettünk.

TANÍTÁS, ÍRÁS, ELISMERÉSEK  ÉS FOLYAMATOS MUNKA
Szathmáry Sándor egész életpályáját meghatározza a tanítás és az írás. Tanított azon
a miskolci magánegyetemen, amelyen Hegedűs Loránt püspök két teológiai tanszéket
hozott létre a kilencvenes években. – A ﬁatalokat szerettük volna megismertetni az
élet titkával, értelmével, meggazdagodásával és lehetőségeivel – mondja a professzor.
Miskolcon a sárospataki teológia is indított képzést, Szathmáry Sándor ott is tanított
két tantárgyat, majd Budapesten, a Károli-egyetemen egy ideig Bolyki Jánossal ketten
vezették az Újszövetségi Tanszéket. Tanított Komáromban is, valamint a Sola Scriptura Teológiai Főiskolán tizennégy éve vezeti az újszövetségi tanszéket. Komáromban
a hallgatók az elhangzott előadások közül az ő óráját választották ki a legjobbnak, és
ezt oklevéllel is elismerték. Összesen negyvennyolc könyvet és ötszáz tanulmányt írt.
Nagy hálával gondol arra, hogy Rózsai Tivadarral konﬁrmációs könyvet jelentettek
meg, amelyet tizenhat évig használt az egyház. Részt vett a bibliafordítás munkájában
is. – Amikor 1999-ben Károli-díjat kaptam, akkor az indoklásban az szerepelt, hogy
könyveket írtam, fiatalokkal foglalkoztam, részt vettem a bibliafordítás munkájában,
Ünnepek – alkalmak
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ami nemcsak teológiai kérdés, hanem a magyar nyelv, az irodalom és a kultúra ápolását
is jelenti – idézi fel a professzor, aki emellett több elismerést is kapott. Az Aranygyűrűs teológiai doktor kitüntetést 2005-ben elsőként kapta meg Bolyki Jánossal. Papp
Lajos szívsebésszel együtt Cambridge-ben a Nemzetközi Év Embere címet is elnyerte.
1995-ben megkapta a Magyar Köztársaság kiskeresztjét, valamint később Miskolc város
elismerését is átvehette.
A feltámadás és a halhatatlanság mellett Szathmáry Sándor más teológiai témákkal
is foglalkozik. – Egyetemi tankönyvet írtam az eszkatológia témaköréből Barth mottójával: ha az egyház nem mindenestül és teljesen eszkatológia, akkor mindenestől és
teljesen elszakad Krisztustól. Az eszkatológia a végső dolgokkal foglalkozik, hiszen az
egyház egy új létvalóságot, a krisztusi létet hordozza. Az eszkatológiát tartom a legfontosabb területemnek, a másik pedig a szóteriológia, az üdvösségtan. Írtam János evangéliumáról és Lukács evangéliumáról magyarázatot igehirdetések készítéséhez, valamint
foglalkoztam az ünnepekkel és az öröm teológiájával is – fogalmaz a teológusprofesszor.
Szathmáry Sándor ma is dolgozik. A tiszáninenni püspöki hivatal könyvtárát vezeti,
a feladattal tizenhárom évvel ezelőtt bízta meg Csomós József püspök. Katalogizálta a
folyamatosan bővülő gyűjteményt, rendezi a folyóiratokat. Hálásan mondja: – Még
tudok dolgozni. Német nyelvű könyveket fordítok, írógéppel végzem a munkát. Az
életem úgy teljes, ha mindennap jövök a püspöki hivatal könyvtárába. Mindez olyan
kegyelem, amely az életemet belsőleg frissen tartja. Akkor van értelme a napomnak,
ha legalább három órát dolgozom. A feleségem és a ﬁam olyan háttér, amely nélkül
ezt nem tudnám végezni. Úgy érzem, hogy az Isten különösen megáldotta és gazdaggá
tette az életemet. Mindent, amit kaptam, kegyelemből kaptam. Mindent, amit tettem,
Krisztussal együtt tettem.
Az Európa Rádióban mintegy nyolcvan meditációja hangzott el, amelyek Dunántúlon könyvben is megjelentek. Az egyik rádiós jegyzetben feltette a kérdést, hogy
mi végre vagyunk a világon. Mi erre a válasz?
Azért vagyunk a világon, hogy felismerjük azt a titkot, hogy az élet több. Az élet
nem a test, hanem az Isten országának megtalálása, vagyis átmenni a halálból az életbe,
újjászületni, új szellemi valóságot találni Krisztusban. A többi dolog ráadásul megadatik,
mondja Jézus Krisztus. Pedig az ember azt helyezi a középpontba, ami a ráadás: evés, ivás,
ruházat és miegyéb – holott az élet ennél több. Albert Einstein mondta, hogy aki nem
tud alázatosan meghajolni a világmindenség teremtője előtt, akiben nincs áhítat az előtt a
csoda előtt, amely a világmindenségben feltárul, az olyan, mintha halott lenne. Ő ugyan
nem élte át Krisztusban az újjászületést, de a teremtést felfogta és nyilvánosságra is hozta.
Az életet visszafelé lehet érteni, de előrefelé kell élni. Visszanézve látom, hogy az életem
teljességét megtaláltam, de el is veszíthettem volna, ha nem találkozom Krisztussal.
Hogyan talált Krisztusra?
Gyerekkoromban a természettudományok érdekeltek, lepkéket, bogarakat, ásványokat gyűjtöttem, és ezek gyönyörködtettek. Majd rendkívüli fordulat jött az életemben,
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amely mindent megváltoztatott. 1944 augusztusában Szilicén voltam azon az ifjúsági
konferencián, amelyre Kiss Antal Jenő missziói lelkész hívott. Ott olyan új tavaszi levegő
fújt, amilyet én azelőtt soha nem éreztem, és amelynek vonzása alá kerültem. Éreztem,
hogy Jézusról van szó. A lelkemben mély nyomot hagytak az énekek, a beszélgetések
és a közösség. Az elhangzott szövegekből ugyan szinte semmit nem értettem, de hazaérve azonnal elkezdtem olvasni a Bibliát. Mindennap kerestem azt az üzenetet, amely
Szilicén megérintett, de ehhez senkitől sem kaptam segítséget.
Ám hamarosan választ kapott a kérdéseire.
Amikor Debrecenből menekültünk az oroszok elől, Bütösi János későbbi püspöknek
kezdtem el feltenni a kérdéseimet, amelyek Szilice óta foglalkoztattak. Szerettem volna
megtudni, hogyan tudom megtalálni Jézust. Ő hónapokon keresztül beszélt nekem Jézus
titkáról, a megigazulásról, az újjászületésről. Amikor ketten imádkoztunk, ismét nagy
változás történt az életemben: olyan megvilágosodás ment bennem végbe, hogy egyszerre
mindent értettem a prédikációjából, én, aki azelőtt semmit sem. Hatalmas gazdagság
áradt a lelkembe. Minden életvágyamat és szomjúságomat betöltötte Krisztus, aki nemcsak a hitem, a vallásom, hanem az életem lett. Kálvin szerint a kegyelem legnagyobb
ajándéka, hogy Krisztus nem rajtam kívül van, hanem bennem. Én ezt a csodát akkor
éltem át, ahogyan Péter levele mondja, isteni életet kaptam. Barth igazságát is megértettem: a keresztyénség nem vallás, hanem új teremtés. Életközösségre jutottam Krisztussal,
és azóta őbenne részesedve hetvennégy évet éltem át. Kedves igém lett a Jn 15. Az volt a
célom, hogy minél többet tudjak olvasni, ezzel gazdagodhatott az életem.
Így egyenes út vezetett a teológiára.
Boldog voltam, amikor oda megérkezhettem, azonnal éreztem, hogy otthon vagyok: kutathatok, olvashatok és eredményeket értem el. Pákozdi László Márton professzor kezébe
vette az életemet. Hihetetlen távlatokat nyitott meg előttem. Ő azt mondta, higgyem el,
nemcsak a Krisztusban átélt érzelmi gazdagságban van az előrehaladás, hanem az ismeretben is, amely Krisztus gazdagságát mutatja meg. Egymás után nyitotta meg előttem az
ajtókat. Egyik alkalommal azt mondta, hogy írjak cikket a Theologiai Szemlébe Krisztus
újszövetségi méltóságneveiről. Odaadtam neki a húsz oldalt, majd két nap múlva rengeteg
javítással adta vissza a kéziratot. Én szégyelltem magam, de azt mondta, majd ő megtanít
tudományos munkát írni. Pákozdi nélkül később nem írtam volna könyveket, tanulmányokat, nem lettem volna sem doktor, sem professzor, sem tanár, sem író. Másik alkalommal pályázaton indultam, de a témában egyetlen német nyelvű könyvem sem volt. Az
egyik ﬁatal professzor segítségét kértem, aki visszautasított. Pákozdi professzor azonban
kért egy közepes nagyságú koﬀert, és telerakta könyvvel. Első díjat nyertem a pályázattal.
Ő a későbbiekben is mindig meg tudta nekem mondani, hogyan döntsek, mit csináljak.
Szenvedélyemmé lett Krisztus, Pákozdi révén pedig szenvedélyemmé vált a teológia.
Aztán summa cum laude minősítéssel doktorált.
Szaktanfolyamon vettem részt, amelyen mindenki kapott feladatot, Pál apostol leveleinek tanítása a keresztyén reménységről volt a címem. Pákozdi professzor mondta, hogy
Ünnepek – alkalmak
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a halhatatlanság vagy feltámadás az a probléma, amelyet ki kell dolgoznom. Természetesen nekiálltam a munkának. A halhatatlanság csak annyit fejez ki, hogy az emberi létnek
van folytatása, a feltámadás azt jelenti, hogy van új teremtés. A Theologiai Szemlében
közzétett tanulmányomra nagy támadásokat kaptam, még egy ellencikk is megjelent.
Az egyik püspök üzent, hogy a kerületében többet nem tarthatok előadást. Pákozdi
azt mondta, hogy nincs semmi baj, írnom kell egy disszertációt, mert ha az egyház
legmagasabb tudományos testülete azt elfogadja, akkor azután többé nem kell védekeznem senkivel szemben. Hétszáztizenkilenc oldalas disszertációt írtam. Kifejtettem, hogy
nincs halhatatlanság, ahogyan Platóék hirdették, hanem a feltámadásban csodálatos új
valósága van az életnek.
Elfogadták a munkáját a professzorok?
Azt hittem, hogy tudok mindent, de a doktori vizsgát megelőző konzultáción
Czeglédy Sándor megkérdezte, hogy Barth Károly eszkatológiájáról ki írt kritikát. Erre
nem tudtam válaszolni. Ő elmondta, hogy Heinrich Vogel tanulmányát feltétlenül olvassam el. Ez azonban Magyarországon elérhetetlen volt. Írtam Vogelnek, aki féléves
ösztöndíjra meghívott Berlinbe. Miinden kérdésemre válaszolt, és két év alatt elkészült
az anyag. Azt kérte tőlem, hogy temetéskor soha ne mondjam azt, hogy az ember testestől-lelkestől meghal, mert ez nem igaz. Ebből mindent megértettem, hogy a lélek megítélésének kérdésében két szempont van: egy ontológiai, lételméleti és egy szóteriológiai,
üdvösségtani kérdés. Az ontológiai kérdés az, hogy a létezés folytatódik-e, a szóteriológia
kérdése pedig az, hogy hol van az örök élet. A létezésnek van folytatása, de teológiailag
nézve az örök élet, az üdvösség csak Jézusban lehetséges.
További külföldi lehetőségek is megnyíltak ön előtt.
Ezt belső egyházi harc előzte meg, amely alatt „felségsértést” követtem el. Ebből ugyan
megszabadultam, de nem volt állásom. Ekkor jelentkezett Christian Link tanszékvezető
professzor Bernből, akivel több Barth-konferencián együtt voltunk, és egészen közel
kerültünk egymáshoz. Meghívott öt évre vendégprofesszornak. Elküldte hozzám a helyettesét, aki egy napon keresztül vizsgáztatott. Úgy tűnt, hogy hosszabb időre Svájcba
költözünk. De jött egy óriási fordulat, amely mindent megváltoztatott. Svájcban működött egy olyan intézet, amely kelet-közép-európai vallásellenes támadásokat és azok
következményeit vizsgálta. Ennek vezetőjével találkoztunk Svájcban, aki azt javasolta,
hogy indítsunk nemzetközi teológiai könyvsorozatot, amely megújítja a magyarországi teológiát. Ennek szervezéséhez azonban haza kellett mennem. Még Svájcban írtam
egy könyvet Moltmannról, amelyet elvittem Tóth Károly akkori zsinati elnökhöz, aki
gratulált a munkához, és 1988-ban kinevezett professzornak. A következő évben Kocsis
Elemér kérte, hogy vegyem át a Tanulmányi Osztályt, majd később a Doktorok Kollégiumát is vezethettem. Így érkeztem el oda, hogy valamit tehettem azért, ami a szenvedélyem volt: ez a teológia Krisztusban. Tizenhárom éven keresztül nagy szabadságban
alkothattam.
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A Tanulmányi Osztálynak melyek voltak a legfontosabb feladatai?
Behozni a negyven évet, amivel elmaradtunk. Ez azt jelentette, hogy svájci segítséggel
könyveket kellett kiadni arról, ahogyan a nyugati teológia megfogalmazta a jelen kérdéseit, és amilyen válaszokat adott rá. Külföldi előadókat hívtunk. Új műfajt alkottunk,
naptárakat szerkesztettünk, amelyeknek az volt a célja, hogy a gyülekezetek számára
érthető és érdekes legyen a teológia. Több mint száz könyv jelent meg, amelyekből a
határon túli református egyházak is ingyen kaphattak. 2010-ben meglepő hívást kaptam
Szászfalvi László államtitkártól, aki azt kérte, hogy folytassuk a könyvkiadást. Ő adta a
pénzt, nekem azt kellett vállalnom, hogy a lelkészekhez eljussanak a kötetek. Hat könyvet adtunk ki, amelyeket elvittünk a négy egyházkerületnek.
Említette Jürgen Moltmannt. Steinbach József püspök úgy fogalmazott, hogy ön
Moltmann teológiájának legavatottabb magyarországi ismerője. Személyes baráti viszony is fűzi a német teológusprofesszorhoz.
Amikor először megírtam azokat a gondolatokat, amelyekkel ő foglalkozott, nem fogadták el. Azt kérdezték, hogy mit gondolok én – a szocializmus építése közben az öröm
teológiájáról akarok értekezni? Miután átvettem a Tanulmányi Osztályt, többször meghívtam Moltmannt, előadásokat tartottunk, több könyvet együtt írtunk, és mintegy húsz
tanulmányát fordítottam le magyarra. Néhány nappal ezelőtt hosszú baráti levelet kaptam
tőle, amelyben leírta, hogy hívjuk meg, szívesen jönne. Most kilencvenhárom éves, és folyamatosan utazik a világban. Az ő teológiája, amely szerint az öröm a keresztyén teológia
középpontja, olyan alapot adott nekem, amelyre építhettem. A gondolatok folyamatosan
értek bennem, de csak akkor mertem kibontakoztatni ezeket, amikor megismertem őt.
„Több az egyház annál, mint ami belőle látszik” – fogalmazott korábban. Hogyan
értelmezzük ezt?
Az egyházból az látszik, ami hagyományosan benne történik. Tehát a népegyház: az
ünnepek, a keresztelések, esketések, temetések. Az egyház ennél sokkal több. Olyan
titok, amely Krisztust hordozza. Ahol ez a titok megjelenik, ott olyan új életáradás kezdődik, amely messze túlmutat az egyház hagyományos életén.
Az Európa Rádióban a boldogságról is szólt. Mi a boldogság alaptörvénye?
Pascal szerint a boldogság nem bennünk, nem is rajtunk kívül, hanem Istenben van.
Gyökössy Endre szerint a növekvő és a gazdagodó élet a boldogság. Olyan élet, amely
nem áll meg egy szinten, nem is akad el, hanem olyan egyenes ívű vonal, amelyben belső növekedés és gazdagodás tapasztalható. Ebben az emberi élet kiteljesedik: az ember
megtalálja és átadja önmagát. Benső világomban meg kell találni azt a krisztusi gazdagságot, amellyel ő megajándékoz, és ha a Szentlélek által belülről megtaláltam Istent,
akkor tudom majd átadni magamat abban a gazdagságban, amit Krisztusban nyertem.
(A 90 éves Szathmáry Sándor professzor úrral folytatott beszélgetés
a Reformátusok Lapjában jelent meg.)
Ünnepek – alkalmak
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Lengyel minoriták ezüstmiséje Miskolcon
A miskolci Nagyboldogasszony-templomban szentelte pappá 1993. június 19-én
dr. Seregély István egri érsek Bogdan
Adamczyk és Pawel Cebula lengyel minoritákat. Most, december 9-én ugyancsak a
miskolci templomban tartották az azóta is
Magyarországon szolgáló atyák ezüstmiséjüket. Tanulmányaikat Lengyelországban
kezdték meg, majd az utolsó éveket már az
egri szemináriumban végezték el, s kerültek szentelésük után mindketten a miskolci
minorita templomba.
Az ünnepi szentmisén Szalkai Z. József OFM Conv. plébános köszöntötte őket,
továbbá Michal Bartosz Muszynskit, az egri Redemptoris Mater Egyházmegyei
Missziós Szeminárium rektorát, aki a két ünnepelt kérésére a szentbeszédet tartotta,
és a miskolci papság megjelent képviselőit.
Megemlítette, hogy külön hálás a jó Istennek azért, hogy abban a történelmi helyzetben, amelyben a magyar tartomány van – az
alacsony létszám miatt a tartományt egyesítették a lengyel gdanski tartománnyal, így
annak tartományfőnöke vezeti a magyar tartományt is –, együtt szolgálhatják a jó Istent
és a plébánia híveit.
Válaszában Bogdan atya arról beszélt,
hogy az elmúlt 25 évből mindketten nagyjából 10–10 évig szolgáltak ebben a templomban, ezen a plébánián. Megköszönte Istennek, hogy megmaradtak hűségben a hivatásukban, a hitükben, mert nem elég az
oltárhoz jutni, ott is kell maradni. Megköszönte a híveknek azt a szeretetet, amellyel
mindig körülvették őket. Megemlékezett két minorita atyáról, Kartal Ernőről és
Tóth Alajosról, akik a rendszerváltás után újraindították a rend életét és őket is elindították papi, szerzetesi pályájukon.
– Az Isten 25 évvel ezelőtt kiválasztotta ezt a két szerzetest, meghívta papjai közé –
mondta szentbeszédében Michal Muszynski –, s erre az eseményre két szempontból
ﬁgyelhetünk. Az egyik Bogdan és Pawel testvér szempontja. Van egy híres lengyel
papköltő, Jan Twardowski, aki mikor pappá szentelték, írt egy verset, aminek a ma-
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gyar fordítását nem ismerem, ezért
csak nyersfordításában idézem:
A saját papságomtól félek, a saját
papságomtól rettegek.
A saját papságom előtt földre
borulok. A saját papságom előtt
letérdelek.
Bogdan és Pawel atya tapasztalhatták azt, hogy mennyire nagy
dolog az, hogy egy szegény ember
tud szolgálni az Istennek. Ez mit
jelent? Azt, hogy egy gyenge ember
beül a gyóntatószékbe, és azt tapasztalja, hogy az emberek, akik odajönnek, hogyan
szenvednek és kapják ezektől a gyenge emberektől a kiengesztelődést, hogyan kapnak
egy új életet. Ugyanúgy, amikor prédikálnak, képesek megnyitni valakinek a szívét
és adnak neki új reményt. Mindez azért, mert egyszer ők is azt mondták Isten hívó
szavára, hogy igen, legyen a szavaid szerit, történjen az, amit te akarsz.
De van egy másik szempont is, a miénk. A klérus kongregációja Rómában kiadott
korábban egy direktóriumot, amely arról beszél, hogy kicsoda a pap, mi a feladata.
Van benne egy mondat, ami engem nagyon megérintett: a pap Jézus jelenlétének
szolgája. Jézus az egyház jegyese, ő, aki szeret bennünket, mindig köztünk akar lenni.
De ehhez a jelenléthez kell egy konkrét jel, egy olyan ember, aki szolgál a keresztény
közösségben. Szolgál az oltárnál, szolgál a gyóntatószékben. Ezért is adunk hálát testvéreinkért az Úristennek ebben a szentmisében.
Dr. Takács János az egyházközség képviselőtestületének elnöke mondott köszönetet
a két jubiláns atyának a Miskolcon töltött éveik munkájáért, és adta át ajándékaikat a
szentmise végén, amelyen a templom Szent Ferenc-kórusa működött közre.
(Fojtán László felvételei)

Ünnepek – alkalmak
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 EGYHÁZAK, TEOLÓGIÁK, HITVALLÁSOK 
D. Szebik Imre

Az úrvacsoráról szóló teológiai felfogás
és az úrvacsora gyakorlata az evangélikus
egyházban
Őszinte köszönetemet fejezem ki a megtisztelő meghívásért, amely lehetőséget kínál az eucharisztiáról szóló
tudományos konferencián az evangélikus úrvacsora értelmezés és gyakorlat ismertetésére. A konferencia tematikája jelzi a keresztény egyházak közösségi össszetartozását az
eucharisztia megélésében, a Krisztustól rendelt szentség
gyakorlásában. Bizonyos vagyok afelől, hogy a hazánkban rendezett 2020 évi Eucharisztikus Világkongresszus
valamennyi keresztény egyházat arra késztet, hogy saját
teológiai felfogását és úrvacsorai gyakorlatát átgondolja, s
a vágyat felébreszti az eucharisztia gyakoribb megélésére
és együtt ünneplésére.
A jézusi igék, amelyeket a szinoptikus evangéliumok D. Szebik Imre
őriztek meg (Mt 26,20-29; Mk 14, 17-25; Lk 22,7-23) egyaránt köteleznek, és lehetőséget kínálnak a páskavacsorára emlékezés kapcsán az Úr
szent vacsorájának közösségi megélésére. Ez a közösségi együttlét a reformáció kezdetétől a minden vasárnapi istentisztelet szerves és természetes része volt, s lényegében
napjainkig így gyakoroljuk.
I. Az úrvacsora evangélikus teológiai értelmezése
a) A szentség eredete
Az Újszövetség és a korai egyház nem használt egyetlen kifejezést, amellyel a keresztséget és az úrvacsorát, vagy más szent cselekményt megjelölte volna. A görög
mysterion és a latin sacramentum szavak foglalták magukban a szentség tartalmát. A
mysterion jelentése: titok, a latinhoz hasonlóan, s vele egyetértésben. Amit Isten az
ember üdvösségéért elhatározott és Krisztus személyében megvalósított az az a nagy
titok, mysterion, amely tudtul adatott minden népnek. (Rm16,25-26). Hasonlóan ír
Pál apostol az Efezusi levélben 1,9 szerint: Mert úgy tetszett neki, hogy megismertesse
velünk az Ő akaratának titkát. (Ef 1,9)
Az üdvesemények, amelyekben Krisztus jelen van az istentiszteleti cselekmények
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során – első renden a keresztségben és az úrvacsorában – csakhamar a szentség szavában nyert megjelölést. A szentségek nem mágikus cselekmények, amelyek az Isten
iránti bizalmat feleslegessé tennék, hanem a hirdetett Igével hitre hívogatnak és Isten
szeretetének elfogadására bíztatnak. Így alkotnak az istentiszteleten az ige és a szentségek teljes egységet.
b) A szentség lényege
Külső jelrendszer, amely belső lelki változást idéz elő és nyilvánvaló kapcsolatot
hoz lére Isten és az ember között. Az evés és ivás a Krisztussal való közösség kifejezése – ígérete szerint, amely egybekapcsolódik a bűnök bocsánatának elfogadásával és
az örök élet ígéretének meghirdetésével. Isten a bűnbánó bűnöst elfogadja, magához
öleli, és új kezdetre biztatja. Mind ezen esemény az Újszövetség ránk hagyományozott leírásában adatik minden nemzedéknek és vált a szentség tartalmának lényegévé
keresztény egyházakban.
A szentség által építi Isten a gyülekezetét, növeli az összetartozást, s legyőzi a különbségeket, amelyek elválasztják a gyülekezet tagjait egymástól. Az úrvacsora közösségében Krisztus áll a középpontban, aki minden tagjának bűnbocsánatot, új életet
és üdvösséget ad.
Luther Márton a Nagy Kátéjában így fogalmaz: Mi tehát az oltári szentség? Válasz:
Krisztus Urunk valóságos teste és vére kenyérben és borban, amely Krisztus igéjével
rendeltetett nekünk, keresztyéneknek arra, hogy együk és igyuk. (K.K.1957. 2:68)
Egyházunk hivatalos hitvallása, az Ágostai Hitvallás pedig így foglalja össze teológiai látásunkat:
„ Az úrvacsoráról azt tanítják, hogy Krisztus teste és vére valóságosan jelen van és
kiosztásra kerül az úrvacsorával élőknek és helytelenítik azokat, akik másképp tanítanak. (Ág. Hitv. 10.cikk, 1530)
Még azt is olvassuk az idézett hitvallásban: Nem üres látványosság, hanem Krisztus
valósággal jelen van, ezen szolgálattal testét és vérét evésre és ivásra adva, amint a régi
írók is mondják: „Nec est inane respectaclum, sed Christus revera adest, dans per
hoc ministerium suum corpus et sanguinem manducanti et bibenti, sicut it veteres
scriptores loquuntur”. Melanchthon Loci communes 1543. 325.o. – idézi R.A.: Testét
ét vérét adja ő nekünk c. írásában.
Luther így ír egyik művében: Miként vihető be Krisztus a szentségbe, azt nem
tudom; ámde azt jól tudom, hogy Isten amaz igéje nem hazudhat, amely azt mondja, hogy Krisztus teste és vére van a szentségben. (Írás a mennyei próféták ellen.
1525 LMM. 4:372)
Íme, itt áll az a szentírási hely, amely tisztán és világosan mondja, hogy Krisztus
midőn a kenyeret nyújtja, az ő testét nyújtja evésre. Ehhez ragaszkodunk, ebben
hiszünk és tanítjuk is, hogy az úrvacsorában valósággal Krisztus testét esszük és élvezzük. Hogy miként történik ez, vagy miképpen van jelen a kenyérben, azt nem tudjuk,
nem is tartozik ránk, hogy tudjuk. Isten igéjében kell hinnünk, és nem zabad, hogy
mi határozzuk meg a módját és mértékét. Szemünkkel kenyeret látunk, és fülünkkel
azt halljuk, hogy az a test van jelen. (Hogy Krisztus ez igéi 1527.LMM 5:76-77)
Egyházak, teológiák, hitvallások
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A lutheri reformáció átveszi Augustinus (Kr.u. 354–430) szentség értelmezését: az
úrvacsora a láthatatlan kegyelem látható jele. A középkori szentségteológia szerint a
szentség három jellemzője a következő: a) külső látható jel; b) Krisztus rendelése; c)
felkínált kegyelem az ige szavai által. Mindezt az evangélikus teológiai látás is vallja
és ennek alapján két szentséget fogad el az egyházi tanításban. A másik a keresztség,
amely a legtöbb keresztény /keresztyén egyházban is elfogadott szentség.
II. Az úrvacsora ünneplésének gyakorlata az evangélikus egyházban
A reformáció kezdete óta az úrvacsora szentségének kiszolgáltatása felszentelt lelkészek jelenlétében történik. Azt is bátran állíthatjuk, hogy az apotoli successio folyamatossága is a legtöbb esetben kimutatható annak következtében, hogy a reformáció
tanait több, korábban német katolikus püspök is követte, akik később evangélikus
lelkészeket szenteltek. A skandináv államokban pedig az akkori egyházak teljes egészében átvették a reformáció felismeréseit és teológiai látását katolikus érsekeikkel,
püspökeikkel, teológiai tanáraikkal és híveikkel együtt. Ők tovább szolgálták az evangélium igazságát az új egyházban német földön épp úgy, mint a svéd, a dán, ﬁnn,
norvég egyházban, Grönland vagy Izland szigetén. Napjainkban püspökszentelésen
rendszerint jelen van egy vagy több skandináv és német püspök, áldását adja kézrátétellel az új püspök személyére és szolgálatára. Ez a successio apostolica folytatólagos megélését és aktív gyakorlását jelenti. Az apostoli tanítás tartalmának lényeges
és kevésbé lényeges, üdvösségbe vágó vagy áthagyományozott kijelentéseiről lehet és
szükséges párbeszédet folytatni.
Az evangélikus istentisztelet szerves része az úrvacsora. Ezt a reformátorok is így
vallották és gyakorolták. Sajnálatos módon évszázadok során nem mindig és nem
mindenütt maradt élő ez a liturgikus hagyomány és teológiai látás. Napjainkban újra
erősödik a szentségi karakter teológiai gondolkodásunkban és a hívek mindennapi
kegyességében, s ezzel együtt az eucharisztia minél gyakoribb ünneplése. Összefügg
ez azzal a látással is, amely az úrvacsora és a gyónás közötti kapcsolatot jellemzi. A
személyes vagy magán gyónás megmaradt evangélikus egyházunkban napjainkig, de
nem jellemző kegyességi forma. Ugyanakkor a közösségi gyónás liturgiája mindig
kapcsolódik az úrvacsora liturgikus rendjéhez. Benne a gyónási kérdések és az arra
elhangzó feloldozás (absolutio) jellemző módon megelőzi az oltári szentség vételét.
Egyházunk őrzi azt a régi tradíciót, amely a szent jegyek vételét az oltár előtt térdelve kínálja fel a híveknek. A térdelés maga kettős szimbolikus jelentést hordoz. Az
egyik: az alázat a szent és kegyelmes Isten előtt, amelyre mindnyájan rászorulunk.
A másik: közösségben vagyunk Isten színe előtt, a kegyelembe fogadottak és az egymáshoz tartozó, az egymásért felelősséget hordozók közössége, akik együtt hivatottak
tanúskodni közös Urukról, Megtartójukról.
De az eucharisztia ünneplésének mai, ún. katolikus formái is elfogadottak evangélikus egyházunkban. Minden esetben ostyát és bort – esetleg ostyát borba mártva
– ünnepeljük az úrvacsorát. Egyre gyakrabban segítenek az úrvacsora kiosztásában
nem lelkészi gyülekezeti tagok, presbiterek, akiket erre a szolgálatra felkészítünk. Saj-
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nálatos módon – elsősorban skandináv hatásra – hazai egyházunkban is terjed az
ún. kiskelyhes úrvacsora vétel, amely az erre a célra készült kisebb méretű egyéni
kehelyből történő bor magunkhoz vételét teszi lehetővé. A kis kehelybe a bor a nagy
kehelyből kerül beöntésre. Ez a formája az úrvacsora vételnek – látásom szerint –
higiéniai szempontból igazolhatónak tűnhet, de az egymással való közösséget nem
juttatja kifejezésre. Ez utóbbi egyre tudatosul híveink körében, ezért nem is népszerű.
Bár a református-evangélikus úrvacsora értelmezés különbözik egymástól, mégis
hazai egyházaink már 1830-ban, ill.1833-ban a nagygeresdi és újkéri egyezményben
elfogadták szórvány helyzetben a másik egyház papjának kezéből az úrvacsorát. Ez a
hazai gyakorlat teljessé vált az 1973-ban elfogadott Leuenbergi Egyezmény egész Európában az evangélikus, az uniált, a református és a metodista egyházak között, amely
létrehozta a teljes úrvacsorai közösséget a felsorolt egyházak között, s egymás lelkészeinek szolgálatát a másik felekezetben is lehetővé teszi. Az 1992-ben aláírt Porvoo-i
Közös Nyilatkozat (Finnország) ezt a szolgálati közösséget az anglikán egyházzal is
lehetővé teszi, legalábbis anglikán-evangélikus viszonylatban.
Hangsúlyos az első úrvacsora vételre előkészítés alkalma, amely egyre több gyülekezetünkben két éves időtartamú, heti egy-két alkalommal történő oktatás, közösségépítés. Egyházunk tanításával, a Bibliával, énekeinkkel, a személyes hit kialakításával
foglalkozunk az ifjak között, akik többségében 13–15 évesek. Beépülésük a gyülekezet
közösségébe és az ifjúság soraiba további lelkipásztori feladat. Felnőtt konﬁrmációi
oktatás és azt követő úrvacsora vételhez bocsátás nagy városainkban egyre gyakoribb,
folyamatos gyakorlat.
Templomainkban általában nincs tabernaculum. Ennek kettős oka van. Egyrészt
a teológiai felfogásunkból következik, hogy a szent jegyek: ostya és bor „in actu”
hordozzák Krisztus jelenlétét, vagyis amikor hangzik a szereztetési ige, s amikor magunkhoz vesszük, s halljuk: ez Krisztus teste, ez Krisztus vére. Hitünk szerint a jegyek
nem változnak át, hanem titokzatos módon az Igével együtt hordozzák Krisztust, a mi
Megváltónkat. Az Ő áldozata egyszeri és mindenkiért történt, megismételhetetlen, s
üdvösségünket szolgálja bűneink bocsánatára.
Másrészt a megmaradt ostyát és bort általában nem a templomban, hanem a sekrestyében vagy a lelkészi hivatalban őrzik. Hazánkban a közel 500 evangélikus Istenháza
közül két templomunkról tudok, amelyben tabernaculum is található.
Az úrvacsora szentségét evangélikus egyházunkban fontosnak ítélték eleink az évszázadok során. Ennek egyetlen példáját említem.1738-ban súlyos pestis járvány ütötte fel fejét Szarvason. A pestisben veszteglőket elkülönítették, és a megépített sánc fal
innenső partjáról hosszú rúd használatával nyújtották a szent jegyeket a túlsó parton
tartózkodó halálos betegeknek. 169 testvérünk élt a szentséggel, s lett később a pestis
áldozata abban az évben.
Nem fejezhető be ez a tanulmány anélkül, hogy ne említsük meg a vegyes házasságban élő testvéreink vágyát a közös úrvacsorában való részvételre.
Felhívás az ökumenére című könyv (szerzői: Ulrich Wilkens és Walter Kasper)
őszintén alkotnak előremutató véleményt, és tesznek javaslatot a mélyebb ökumené
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megvalósítása érdekében. Walter Kasper bíboros így ír:” Hit dolgában a mai világban nem lehetséges az utolsó pontig és az utolsó vesszőig menő teljes egyetértés,
ﬁgyelmünket leginkább a keresztyén tanúságtétel középpontjára, az istenkérdésre
és a Krisztus kérdésre kell irányítanunk, valamint arra, hogy a legfontosabb etikai
problémákra a Biblián alapuló közös választ adhassuk. A megújulás útján a legfontosabb lépés az lehetne, hogy a lelki ökumené legyen az ökumené élő szíve. Katolikus és evangélikus gyülekezetek, közösségek, püspökök, plébánosok és munkatársaik
vállalkozzanak arra, hogy rendszeresen közösen imádkozzanak, együtt olvassák és
tanulmányozzák a Szentírást. Ilyen találkozások gyümölcsöt hoznának: a szívek átalakulását és megbékélését. (i.m. 72–73. o.)
Ulrich Wilkens ny. evangélikus püspök írásában utal arra, hogy Luther teljesen
osztozott az egész nyugati és keleti egyház hitében, vallotta Krisztus testi jelenlétének csodáját a szent Úrvacsorában. Ezért kénytelen volt Zwinglitől külön válni ebben a kérdésben. Ugyanakkor fájdalommal említi a mai protestáns liberális teológia
úrvacsora értelmezéséről, hogy annak képviselői lemondanak az úrvacsora egyházi
jellegéről és szabad utat nyitnak az egyéni személyes vélemény artikulálására. Ez a
félreértelmezett szabadság árt az oltári szentség helyes interpretálásának éppúgy, mint
a biblikus gyakorlatnak. (i.m. 132.o.) A szerző említi az apostoli successio – utódlás
– kérdését, amelyről korábban már szóltam. Ennek a kérdésnek nyílt és jó szándékú
megvitatása kaput nyithatna az úrvacsorával kapcsolatos további kérdések tisztázására.
Figyelemreméltó Ferenc pápának ebben a kérdésben történt lelkipásztori állásfoglalása az előző évben a Rómában élő evangélikus gyülekezetben tett látogatása alkalmából. Itt egy katolikus hívő asszony kérdezte a főpásztort az evangélikus-katolikus
eucharisztia közös ünnepléséről. Ferenc pápa nem dogmatikai, hanem pásztori választ
adva tanácsolta, hogy a házaspár beszélje meg egymás közt és az Úrral ezt a kérdést
és döntsenek jó lelkiismeretük szerint. – Nyilván nem tekinthető ez az egyéni eset
általános konzekvencia artikulálásának, de a kérdés égetően sürgős aktualitását jelzi.
Időközben Ferenc pápa a német katolikus megyés püspökökre bízta, hogy e kérdésben egyházmegyéjükben milyen ökumenikus gyakorlatot vezetnek be az eucharisztia
közös megélése és ünneplése érdekében vagy elutasítják annak kezdeményezését.
A német protestáns egyházakban felkínált Abendmahl/Gastfreundschaft – alkalmi
úrvacsora/vendég barátsági közösség – gondolata is abba az irányba tereli a közös
hitbeli gondolkodás ösvényét, amelyen még csak alkalmilag járhatunk, de mégis kifejezésre juttatja Krisztusban való összetartozásunkat és közös megajándékozottságunkat az Eucharisztiában. Keressük egymás iránti bizalommal és megbecsüléssel közös
kincsünk áldásainak együttes megélési lehetőségét anélkül, hogy hitbeli meggyőződésünkből bármit is fel kellene áldozni az úrvacsora oltárán!
(Az Esztergomban 2018. november 27–29 között megrendezett
eucharisztikus tudományos konferencián elhangzott előadás szerkesztett változata)
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Jeviczki Ferenc

Beszámoló az Eucharisztikus Tudományos
Konferenciáról
Az Eucharisztikus Tudományos Konferencia második
napja november 28-án felkínálta az ökumenikus találkozó
és párbeszéd lehetőségét, hiszen délelőtt három ortodox
előadást hallhattunk az eucharisztia teológiájáról, az egyes
helyi egyházak lelkipásztori és liturgikus gyakorlatáról,
míg délután az evangélikus és a református nézettel ismerkedhettünk meg. Azt a feladatot kaptam, hogy röviden,
mintegy tíz percben összefoglalva ismertessem a meghívott ortodox előadók tanítását. Ez nem is olyan könnyű,
hiszen a második előadó Nicolae Preda professzor mintegy 60 oldalnyi szöveggel érkezett. Ám ha neki sikerült
34 percben elmondania azt, amit akart, megpróbálom röviden összefoglalni az előadásokban elhangzott üzenetet.
Az első előadó, Mihail Zseltov atya Moszkvából érke- Jeviczki Ferenc
zett, a régi szláv és az óorosz egyházi irodalom és liturgiatörténet kitűnő ismerője, az újabb nemzedék jeles képviselője. Sajnos az előadás
fordítása megoldhatatlan feladat elé állította a tolmácsot, s ez nemcsak az utóbbi
hibája. Nem könnyű visszaadni egy olyan szöveget, ami tele van régi eucharisztikus
imákkal, liturgiamagyarázattal, régi prédikációkból vett idézetekkel, ősi kéziratokra
és könyvekre tett utalásokkal. (A youtube-on megnézhető, illetve meghallgatható az
előadás jó magyar fordításban.)
Az előadó a kereszténység felvételétől kezdve napjainkig ismertette az Orosz
Ortodox Egyház lelkipásztori és liturgikus gyakorlatát, amiről elmondható, hogy
sohasem volt, és ma sem egységes (pl. más volt Novgorodban és más déli és nyugati vidékeken, a mai Ukrajnában, s ma is más a nagyvárosokban, Moszkvában és
Szentpéterváron, és más vidéken. A XIV. századtól a világi hívők áldoztatását illetően egy rendkívül szigorú gyakorlat alakult ki, melynek elterjesztése Kiprián metropolitához fűződik, aki nemzetiségét tekintve bolgár volt, de szoros kapcsolatot
ápolt Konstantinápollyal. Áldozáshoz a hívők húsvétkor és karácsonykor járulhattak, ám ezt megelőzte a negyvennapos böjt. Az áldozás előtti héten csak szárazevés
volt – azaz vegetáriánus étrend, olaj nélküli hideg étel. Ezt a böjtöt govényijének
nevezték. Ezen a héten a hívek minden istentiszteletre elmentek. Az eucharisztiára felkészítő imákat kötelező volt elolvasni (az analfabétáknak 1000 Jézus-imát
kellett mondani). A közösségnek közös lelki atyja volt, csak nála lehetett gyónni,
s a gyónás után ő adott engedélyt az áldozásra. Előfordult, hogy ilyen szigorú előEgyházak, teológiák, hitvallások
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készület ellenére a lelki atya egyeseket nem engedett a szent kehelyhez járulni. Ez
a gyakorlat a XVIII. század elejéig fennmaradt. Nagy Péter cár idején az egyházi
életben és gyakorlatban alapvető változások történtek. Minden ortodox hívő köteles volt minden évben egyszer gyónni és áldozni. A papnak erről igazolást kellett
kiállítania. A közös lelki atyaság intézménye megszűnt, a hívők a saját papjukhoz
mentek gyónni.
A XIX. század végén és a XX. század elején megjelenik a lelki újjászületés igénye.
Az üldöztetés idején az eucharisztia ünneplése lett az egyházi élet központja és szinte
egyetlen lehetősége. Ma a moszkvai és a szentpétervári templomokban sokan áldoznak. Az áldozás előtti imák elmondása opcionális, a szentségi böjt éjféltől kezdődik,
bár sokan tartják az áldozás előtti háromnapos böjtöt. A gyakori áldozással együtt negatív jelenségként megjelent egyfajta fogyasztói szemlélet, individualista szempontok
kerültek előtérbe. Jellemző a kisgyermekek tömeges áldoztatása.
Nicolae Preda. „ Mi ugyanis sokan egy kenyér, egy test vagyunk, mivel mindnyájan
egy kenyérből részesülünk” (1Kor 10,17). A román professzor előadásában az előkészületről és eucharisztikus kenyérről, a proszforáról beszélt, ami már elkészítésével az egyház egységének szimbóluma, Krisztus testének képe lesz. Bőven idéz az ókeresztény
irodalomból, az egyházatyáktól. „Ahogyan e kenyértöredékek szét voltak szóródva a
hegyeken és eggyé váltak összegyűjtve, úgy gyűljön össze egyházad királyságodban a
föld határairól.” A kenyér az emberség tüposza – a mi emberségünk alakul át Krisztus átváltozott emberségévé. „Isten gabonája vagyok, akit vadállatok fogai őrölnek
meg, hogy Krisztus tiszta kenyerének bizonyuljak. Szent Ágostonnál (és másoknál
is) a katechumenek felkészítése jelenti a magvetést, az ördögűzés a mag megőrlését, a
keresztvíz a meggyúrást, melynek során a kenyér formáját vesszük fel, a szent kenet
pedig a kenyér megsütését.
Aranyszájú Szent János: Mi a kenyér? – Krisztus teste. Mivé válik, aki magához
veszi? – Krisztus testévé. A szentatya ebből nagyon súlyos és félelmetes következtetést
von le: ha mindnyájan ugyanazt a kenyeret esszük, és ugyanazzá válunk, akkor miért
nem mutatjuk meg ugyanazt a szeretet egymás iránt? Az epiklézisben azért imádkozunk, hogy Isten bocsássa le a Szentlelket reánk és a szent adományokra. A szöveg
hangsúlya nem annyira az átváltozáson, mint inkább az átváltozás célján van: eggyé
leszünk, egy testet alkotunk Krisztusban – feladatunk, hogy megvalósítsuk ezt az egységet a mindennapi életben.
Az előadás hátralevő részében a proszfora formájáról, elkészítéséről és a pecsétről
szólt. Már a II. században kereszttel jelölték meg az áldozásra szánt kenyeret, a hagyomány szerint az első proszforapecsét Nagy Szent Vazultól származik.
Makariosz, krisztupoliszi metropolita a konstantinápolyi pátriárkátusból érkezett, és az Eucharisztia a bizánci teológiában és az eucharisztia tiszteletének liturgikus megjelenése címmel tartott előadást. A bevezetést követően, melyben tisztelettel emlékezett meg a nemrég elhunyt Robert Taft atyáról, akinek tanulmányai
inspirálják az ortodox liturgiatörténészeket és teológusokat, egy Nagy Szent Atanáztól származó kijelentésre utal, mely szerint nem szabad összekeverni a meg-
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szentelt adományokat és a kenyeret. A nagy bemenet, az adományok behozatala mindig a Szent Liturgia látványos és fényes eseménye volt. A hívők áhítattal
fogadták a bevonulást, leborultak, a szent személyeket, a papok ruháját érinteni
kívánták. Thesszalonikai Szent Simeon megvédi azokat, akik hódolattal fogadják
az adományokat és ikonrombolóknak nevezi azokat, akik ezt a tiszteletet racionalista látásmódjuk miatt elutasítják. A felajánlás már felkészíti az adományokat a
megszentelésre. A felajánlást Krisztus végzi, hiszen Ő a „Felajánló és a Felajánlott,
az Elfogadó és a Kiosztandó.” A liturgia teljesen Krisztusban van, a liturgián Krisztus velünk van, és mi Krisztusban vagyunk. Az adományok átváltozása Krisztus
testévé és vérévé fokozatosan, lépésről lépésre történik. Az egyetlen jelentős vita
Bizáncban, melyet az eucharisztiáról folytattak, a képrombolás idején merült fel. A
754-es ikonromboló zsinat, elítélve a vallásos képek használatát, kijelentette, hogy
Krisztus egyetlen elismerhető képe az ő eucharisztikus teste és vére. Az ikonok
védelmezői – különösen Sztudita Szent Theodorosz és Niképhorosz pátriárka – határozottan tagadták ezt az állítást. A képmás-ikon lényegi szempontból különbözik
eredetijétől, ezért viszonylagos hódolat, tiszteletteljes hódolat tárgya. Az eucharisztia nem képmás, hanem maga az eredeti, egy és ugyanazon valóság Krisztus testével és vérével. A hívő ember, amikor a szent eucharisztiát veszi magához Krisztus
megdicsőült emberségében részesedik, mely a Logosz valóságában, isteni „energiáktól” átjárva létezik. A bizánci teológia egyértelműen vallja Krisztus valóságos
jelenlétét, és ennek a hitnek, ennek a szentségtani realizmusnak nagyszerű kifejtését
találjuk Szent Nikolaosz Kabaszilasz Liturgiamagyarázatában és a Krisztusban való
élet című könyvében az eucharisztia mindig olyan misztérium, melyet enni és inni
kell, nem pedig testi szemmel „látni”. Az eucharisztikus elemek, a megszentelési
imák és az áldozás kivételével letakarva maradnak, s szemben a középkori nyugati
kegyességgel, sohasem alakult ki az eucharisztikus liturgia keretein kívül végzett
„szentségimádás” gyakorlata. Az eucharisztia, a mennyei kenyér semmit sem képes
kinyilatkoztatni a látás érzékszervének. A látást a kinyilatkoztatás másik csatornája
nyújtja, mégpedig az ikonok. A megszentelt szent adományok nem megmutatják,
hanem közlik és átadják Krisztust.
(Az előadás elhangzott február 10-én Máriapócson,
a Görögkatolikus Metropólia papi gyűlésén.)

Egyházak, teológiák, hitvallások
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Juhász Ferenc

Ki a mi Istenünk?
A KERESZTÉNY ISTENKÉPRŐL
A keresztény pedagógiai műhelynek a létrehozása abból a gondolatból, vagy helyzetből indult ki,
hogy az elmúlt három évtizedben változás történt a
magyar közoktatás terén. Ezek a változások részben
tartalmiak, részben formaiak. Megjelent a keresztény
pedagógia igénye, ezzel párhozamosan azonban nem
minden esetben állnak rendelkezésre keresztény pedagógusok. Természetesen mindig a jelenlévők iránti
tisztelet mondatja az előadóval: tisztelet a kivételnek.
Az iskolákban bevezetett kötelezően választható
hitoktatás az iskola igazgatójára, vagy vezetőjére rója
azt a feladatot, hogy intézményében biztosítsa, meggyőződésétől akár függetlenül a hitoktatást, hiszen az Juhász Ferenc
egyre inkább piaci feltételek szerint működő iskola
azokra a szülőkre is számít, akik gyermekük hitoktatását iskolai keretek között szeretnék megoldani, és nem úgy, hogy hét végén plébániai hittanra járatják. Ezek a
szülők a teljes szülőszámot tekintve, valamivel több, mint 50 százalékot jelentik a
mai magyar társadalomban. Úgy, hogy eközben felekezeti iskolák alakultak, s azok
a szülők, akik gyermekeik számára a vallásos képzést kívánják biztosítani, bizonyos
többségükben ezekbe az iskolákba íratják gyermeküket, ez azonban nem kizárólagos.
Tapasztaljuk, az iskolaválasztásnak számtalan, sok esetben szubjektív oka van.
Mándy Zoltán atya szokta emlegetni, akit itt többen ismernek, hogy az a jó iskola,
ami közel van. Valószínűleg azért már ezt meghaladtuk, ez olyan 15 éves mondat,
hiszen egy-egy valóban jó iskoláért a szülő képes arra, hogy akár hosszabb időt is
autózzon, vagy utazzon a gyermekével, amíg a gyermekét kísérni kell. Mint ahogyan
nem egyházi iskolában is van hitoktatás, állami iskolában is vannak keresztény pedagógusok. Ez egymást keresztező folyamat, helyzet. Nem is örülnénk annak, ha úgy
csoportosulna, vagy úgy egyensúlyozna a társadalom az oktatásban, hogy vannak az
egyházi iskolák, és aki vallásos, az menjen oda, és vannak nem egyházi iskolák, és aki
nem akarja a gyermekét hitoktatásra járatni, az írassa ezekbe az iskolákba. Ez nagyon
aránytalan lenne, hála Istennek, ez nem így van.
A helyzet az, hogy mintegy három évtized óta megnövekedett az igény a keresztény
pedagógusokra az intézményekben. De hogyan lesz valakiből keresztény pedagógus,
vagy helyesebben, hogyan válik valaki keresztény pedagógussá? Talán ismerős az a latin mondás, amely úgy szól: poeta nascitur, sed pedagogus ﬁt. Költővé születni kell az
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embernek, de pedagógussá válhat. Ez semmiképpen nem a két műfaj értékelése. Azzal
mindenképpen számolni kell, hogy jó szorgalommal, jó tehetséggel, odaﬁgyeléssel,
empátiával az emberből kialakulhat pár év, vagy néhány évtized után jó pedagógus, és
az elmúlt másfél évtized sok tapasztalatot hozott számomra ezen a téren. Én, mint az
Egri Egyházmegye katolikus iskolai főhatóságának elnöke – és most inkább ebben a
minőségemben szólok önökhöz, nem mint mindszenti plébános –, ezért is hálás vagyok Lóczi Tamás atyának, hogy kezdeményezte Miskolcon a keresztény pedagógiai
műhely elindulását, valamint Ternyák Csaba érsek úrnak, hogy az ő védnöksége alatt
folyhat ez a műhelymunka.
A keresztény pedagógiai műhely havonta megrendezett előadásokkal kíván hozzájárulni ahhoz, hogy mélyüljön a keresztény pedagógusok, vagy egyáltalán a pedagógusok hitbeli jártassága, és bízom benne, hogy akik tanítanak, azok szívesen járnak
maguk is elöl a tanulásban. Pál apostol a korintusiakhoz szóló levelében, a kilencedik
fejezet egyik versében azt írja, „miközben másoknak hirdetem az evangéliumot, nehogy magam méltatlanná váljak”.
Ennek az előadásnak a témáját is kijelölte Tamás atya: Ki a mi Istenünk, és alcímében: A keresztény istenkép, amelyet majd a következő előadásban a keresztény
emberkép fog kiegészíteni. Töprengtem azon, talán mondtam is Tamásnak, hogy lehetett volna fordítva is, először az emberképpel kezdeni, mert valamiképpen az első
élményünk, az első tapasztalatunk az emberről van, és emberként szerezzük meg az
első ismereteinket ebben a világban, jóval előbb, vagy legalábbis úgy véljük, mint az
Istenről.
Akár az ember istenképéről, vagy az emberképről beszélünk, ez ugyanaz az út, csak
egyik ebbe az irányba halad, a másik egy másikba. A töprengésem azonban beláttatta
velem, hogy a kettő mégsem ugyanaz. Bár az újkor óta, és főleg a reneszánszban a
mértékegység és a vonatkoztatási pont maga az ember, nekünk azonban, akik keresztények vagyunk, van egy kalauzunk, egy vonalvezetőnk, ha tetszik, a Szentírás, amely
többszörösen is azt kínálja fel, hogy az Istent vegyük előre. Először azt nézzük meg,
hogy ki az Isten, hiszen Ő a kezdet. János evangéliumára, a prológusra emlékezzünk
csak: Kezdetben volt az Ige. És mindig a kezdetnél, ha visszamegyünk a legelső pontig, a legelső pillanatig, addig, amíg tudható és onnan sejthető, akkor is az Istennel
kell kezdeni és kezdődnie ennek a világnak.
Mint ahogy az előadás címe a keresztény istenkép, és nem az ember istenképe, arról
is beszélhetnénk, hogy mit gondol rólunk az Isten, mert az is nagyon fontos, és nem
csak az, hogy mi mit gondolunk, milyennek gondoljuk az Istent. Ez már feltételezi,
hogy a megismerésünk az Istennel kezdődik. Istent kell megismernünk ahhoz – és
hadd mondjam ezt egy teljes belső meggyőződéssel és evidenciával –, hogy megértsük
az embert, és nem fordítva. Persze óvatos próbálok lenni, mert a következő alkalommal nehogy megcáfoljon az előadó, aki az emberképről fog beszélni.
Van egy német kortársunk, egy bizonyos Johannes Hartl nevű teológus, aki egyébként civil ember, négy gyermek édesapja. 1979-ben született, tehát még ﬁatal. 2005ben a feleségével együtt megalapított egy, azóta nagyon lendületesnek induló mozgalEgyházak, teológiák, hitvallások
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mat, az Imádság háza mozgalmat Augsburgban. 2011-ben jelentős számú felfutása lett
ennek a mozgalomnak, azóta ezrek járnak oda. A lényege az – nem erről szeretnék
beszélni, hanem róla magáról –, hogy rájött, nagyon sok ember nem megy el a templomba, és nem kell feltétlenül elmennünk a templomba, hogy imádkozzunk. Alakítsunk városi és mindenféle településeken olyan kicsiny helyiségeket, szobákat, lakást,
házat, ahová az emberek arról a környékről összejárnak imádkozni, mint az ősegyházban az apostolok, akik házanként ünnepelték meg az Eucharisztiát. Természetesen ez
itt nem Eucharisztia. Nos, ez a ﬁatalember, aki teológiai doktor és nyelvész – most
fordítja Lukács László tanár úr egy könyvét –, jó humorú, nagyon tehetséges ember.
A könyv, amiről beszélni szeretnék, az ő életének történetét írja meg, és minden
egyes fejezet egy sajátos sztorival kezdődik, és aztán abból megy tovább, azt bontja ki.
Az egyik így szól: Hartl urat, a barátai régóta próbálják rávenni, hogy menjen el velük
búvárkodni. Ő azonban idegenkedik a dologtól – nem tudom, hogy önök között
van-e búvár, vagy volt-e már, aki alámerült –, hogy ő nem szívesen menne a víz alá,
jól érzi magát itt, a víz fölött. Mégis rábeszélik, hogy legalább egyszer próbálja ki. Ott
lesznek a közelében, vigyáznak rá, nem lesz semmi baj. Végül belemegy, búvárfelszerelést ölt és alámerül a tengerbe, és amit ott lát, örökre rabul ejti. Már néhány méterrel
a felszín alatt egy számára eddig teljesen ismeretlen világ tárul föl. Korallok, szirtek,
csillogó sziklák, színes, úszkáló halak, kagylók és egyéb, a tengerben élő és létező világ,
ami minden képzeletét felülmúlja. Úgy élt eddig, hogy fogalma sem volt arról, hogy
ez a szépséges valóság, ez a világ van. Azóta, ha ideje engedi és teheti, gondolom,
minden búvár így van vele, lemerül, hogy elbűvölje egy kicsit ez a világ, a világ, amit
nem látunk innen felülről, mert itt csak a nyirkosság, meg a szmog, meg a forgalom,
meg egyebek vannak. Minden egyes merülés után, napokig látja, ami ott lent van, érzi
magában a csodát, és egészen másként tekint arra is, amit itt lát, ami itt őt körülveszi.
Ennek az embernek a példáját szeretném mintául hozni a keresztény istenkép bemutatására, vagy megkedveltetésére. Sokan úgy vannak, mint a még nem búvárkodó
ember, aki még nem merült és nem látta azt a csodát, ami lent van. Sokan nem akarnak Isten közelébe kerülni, nem szeretnének elmerülni, vagy elmélyedni az ő valóságában, mert valami riasztó, rettenetes kép él Istenről képzeletükben.
Valljuk be őszintén, magunk is így vagyunk sokszor. Belekapaszkodunk a korlátba,
legfőképp a saját korlátainkba, és félünk elengedni azokat. Félünk elengedni magunkat, hogy megismerjük jobban az Istent, mert azt gondoljuk, hogy akkortól vége
mindennek. Jönnek majd a parancsok, meg a tiltások.
Az előző helyemen – Gyöngyösről kerültem ide augusztus 1-jén, hála Istennek –,
az ottlétem alatt több iskolát is sikerült átvenni egyházi fenntartásba. Tizennégy éve
vagyok EKIF elnök, és azóta Ternyák érsek úr iskola-átvételi programjában mindig
ott vagyok az aktív szereplők között. Nagyon sok iskola átvételénél bábáskodtam,
mintegy negyvennél, és megﬁgyeltem, hogy milyen görcsösen belekapaszkodnak az
iskola dolgozói, a szülők is – de most a pedagógusokról beszélek, a keresztény pedagógusokról –, addigi korlátjaikba. A munkarendjükbe például. Nagyon sokan azt
mondják, hogy hagyják őt békén, legyen akárki a fenntartó, csak hagyják őt tanítani,
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hadd tanítsa a matekot, úgy, ahogy eddig, meg hadd tanítsa a gyereket hegeszteni úgy,
ahogy eddig. Mit bánja ő, ki mit hisz, és hogy a fenntartó kicsoda, csak őt engedje
tovább úgy dolgozni, ahogyan eddig dolgozott.
Időnként a sajátjaimnak, akiknek plébánosa voltam mondtam, hogy engedjék el
magukat, vegyék ezt egy kicsit lazábbra. Ne féljenek attól, hogy most itt belép az
Isten, átlépi az ajtót, vagy a küszöböt, vagy az iskola kapuját. Sőt, adjanak esélyt saját
maguknak, azoknak a belső folyamatoknak. Nos, ha ezek alapján kellene megállapítanom, a keresztény istenkép bizony inkább riasztó, mint vonzó sokak számára. Miért
van ez? Mitől riad meg az ember, hogyha meghallja ezt a szót, hogy Isten, vagy vallás,
vagy hit, vagy egyház, vagy papok?
Nyilvánvaló, ha ez az előadás a keresztény istenképről szól, akkor meg kell vizsgálni,
hogy milyen istenképek voltak a történelem során, és hogyan gondol az ember és az
emberiség az Istenre? Az Istenre, vagy az istenekre – attól függ, milyen korban, vagy
égövben járunk. Messzebbről hadd kezdjem: a más vallások, főleg a nagy világvallások
istenképeire most nem tudunk itt érdemben kitérni. De azért megemlítem, és ezt jó
evidenciában tartanunk, hogy a többi vallás sem a pokolba vezető út.
Bármit is gondoljunk a más vallások tanítóiról, tanairól, azok követőiről, sohasem
szabad úgy védekeznünk, úgy meghatározni önmagunkat, hogy azok a rosszak, a hibásak, a tévesek, hogy azokban majd el fognak kárhozni, és milyen szerencsés vagyok
én, mert a jó úton járok, a jó útra találtam. Sem a mohamedán, se a hindu, sem egyik
vagy másik távol-keleti vallás sem a pokolba vezető út. Valahol azért a kritérium, az
üdvösség kritériuma – ha mégis különbséget kellene tennem vallások, vagy istenképek között –, számomra mindenképpen a monoteizmus az, amely ésszerű, hihető és
elfogadható, vagyis az egyistenhitű vallások csoportja. Ilyen értelemben mindjárt a
zsidó vallást és mellette a mohamedán vallást találjuk. Persze a mai időben és korban
és napjainkban nagy gyanakvással, félelemmel és bizonytalansággal ejtjük ezt ki, de
azért tudnunk kell a mohamedánokról, hogy az, amit ma jelenségként látunk a világban, a vallási alapon megnyilvánuló agresszió, az nagyon a széle annak a vallásnak,
amelyet ők is nagyon nehezen kezelnek és tolerálnak. Igazából nagyon sok tisztességes, igazhitű mohamedán ember van, de az a jelenség, ami ma a fundamentalizmus
alapján rászabadította Európára és a világra az agressziót, nagyon nehéz helyzetbe
hozza őket. Ők maguk panaszolják, hogy teljesen ellehetetlenül a hitük, vallásuk,
amiatt a szélsőségesség miatt, amilyen kép kialakult róluk.
Az ószövetségi istenképről már többet tudunk. A kor uralkodóinak világát és környezetét tükrözi. A fáraónak és a császár hatalmának, udvartartásának a megsokszorozásából jön. Ha az Ószövetséget elkezdjük olvasni, ahogyan a kerubok és a szeráfok
kara, körülveszik Istent, és le- s föl szállva szolgálják és kifejezik a hatalmát – az a
maga módján a kor uralkodó-képét tükrözi. Ez az istenkép az ószövetségi zsidóság
számára teljesen a fáraó környezetéből jön és abból, ahogy a fáraó és a császár fölépítette a maga birodalmát. Mivel az ember a tapasztalataiból indul ki, képes arra, hogy
valami fölséges és csodálatos után vágyakozzon, ahova ugyan ő soha nem juthat el,
de valamilyen benyomása mégis van róla. Körülbelül ilyen az ószövetségi istenkép is,
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egyfajta hatalomnak a pompája és színe, a kerubok, a szeráfok kara, ahogy körülveszik
az Istent, s le-, s fölszállva szolgálják, kifejezik az isteni hatalmat és ez valójában a kor
uralkodóképét tükrözi.
A feudális kor istenképe ugyancsak az uralkodó király képe. A középkori katedrálisok bejárata fölött – ezt már mindnyájan láthatjuk, hiszen nagyon sok katedrális
megmaradt a világban – ott van a Pantokrátor, az ítélő Krisztus, aki mellett jobbra és
balra is ott vannak a népek. Tudjuk a Szentírásból, Jézus példabeszédéből, kik azok,
akik jobboldalt vannak, és kik állnak a baloldalán. De ott van a teljes udvartartás is, és
Mária, mint az anyakirályné, ott esdekel, hogy „kegyelmezz ﬁam a világnak”. Ez teljesen az a kép, ami a kor uralkodóinak a környezetét tükrözi, és az ember hova máshova
fordulhatna, ha szeretné láttatni a láthatatlant, vagy elképzelni a képzelhetetlent, mint
a földi életében a legmagasabb rendű-rangú világ ábrázolásához.
Nagyon sokat lehetne erről beszélni. Amennyire zseniális Dante Divina commediája, az Isteni színjátéka – biztos, hogy ma Nobel-díjat kapna érte, és ma is bestseller
lenne –, azt mondják a teológusok, hogy a legtöbbet ártott az egyházképnek, az istenképnek, az üdvösségképnek, mert olyan szemléletes kegyetlenséggel írja le akár a
poklot, akár a tisztítóhelyet, hogy az beégett. Amikor az Istenre gondolunk, az a kép,
amely bennünk él az Istenről, tele van ilyennel, hogy büntet, hogy fegyelmez, hogy
megver és így tovább… Ebből nagyon nehéz kiszállni. Akit ha egyszer a félelem szocializált, onnantól kezdve alig mer kilépni az utcára. Ha valakit egyszer megharapott
egy kutya, vagy elütött egy villamos, vagy rosszul lett egy ételtől, onnantól amíg él,
ezt hordozza magában.
Az istenképünk sajnos túlnyomórészt ilyen, ennek a világnak az uralkodói köréhez,
és az ítélet, a jók és a rosszak ítéletéhez kötődik, kapcsolódik és ez olyan pedagógiai
hatású. De ma már tudjuk, hogy a pedagógiában nem a büntetés, hanem a jutalmazás
és a siker elismerése, a képességek kibontakoztatása motivál igazán. Az az istenkép,
amely a büntető Isten, az uralkodó Isten, a hatalmas Isten képe, aki az ember számára megközelíthetetlen, az félelmet kelt és elutasítást szül, bezárkózik az ember. és
azt mondja a pedagógus, hogy menjen a csudába innen a püspök, hagyjon engem
békén, olyan jól tanítottam eddig az iskolában és jól reszeltük a vasat anélkül, hogy a
Miatyánkot mondtuk volna közben. E mögött mind-mind az van, hogy az emberben
olyan kép él az Istenről, az egyházról, meg erről a társaságról, akik mi vagyunk – és
valljuk be, egy kicsit mi is okai vagyunk, hogy ilyennek látják az egyházat – hogy
váltani szeretnénk erről az isten-, egyház- és kereszténység képről.
Természetes, hogy ezekből az ószövetségi, meg a monoteista világ istenképéből, meg
a zsidók és mohamedánok istenképéből is korunkra, és éppen a XX. századra, az irgalmas szeretet istenképe bontakozik ki és születik meg, nagyon fájdalmas vajúdással.
Szent XXIII. János pápa az, aki ennek a megváltozott, vagy megváltozandó istenképnek az igazi apostola, amikor véget vet a II. Vatikáni zsinat megnyitásával a középkori
istenképnek. Valahogy úgy kezdi el láttatni, felmutatni az Istent, hogy ez már nem
az armageddon Istene, nem a világot ítélő, pantokrátor, bármilyen szépen kifaragott
és odaillesztett, és a mandorlában szépen ül, hanem az irgalmasság és a szeretet Iste-

 ﱻ36 ﱾ

Miskolci Keresztény Szemle



2019/1. (57. szám)

néig kell eljutni az embernek ahhoz, hogy ne riadjon meg. Ahhoz, hogy vonzó, hogy
hiteles tudjon lenni az ő hitében. A Szentháromsághoz kell kilyukadnunk valójában.
A Lumen Gentium a II. Vatikáni zsinat meghatározó dokumentuma az egyházról.
A 16. pontja az, amelyik végig leírja, mi is az, amit az egyháznak és a hívő embernek
az Istenről feltételezni, vagy elképzelni kell. Nem szeretném ezt végig idézni, azonban
egy pár mondatot engedjenek meg, mert ez egy nagyon lényeges dokumentum. A
zsinat 1967-ben zárult, azóta eltelt 50 esztendő, ezalatt nagyon sokat változott a világ,
de amikor összeült a zsinat, hogy megfogalmazza ezt a világot, az embert, a vallást, a
hitet, ott élt a pórusainkban, a sejtjeinkben, a félelmeinkben két világháború. A XX.
század két gyilkos folyama, ami családokat, embereket tett tönkre, amely az emberek
még egészségesnek megmaradt részét megpróbálta leültetni, hogy gondolkozzunk el
arról, hogy mit csináljunk, mit tegyünk. A II. Vatikáni zsinat összehívásával XXIII.
János pápa pontosan ezt akarta, hogy az egyház alakítsa ki azt az istenképet, és azt az
egyházképet, amelyet lehet követni. Amely ajánlható a következő nemzedékeknek,
hogy kijussunk ebből a kínos és fájdalmas tapasztalatból, ahol emberek embereket,
emberek millióit gyilkolja.
Azt mondja a Lumen Gentium az emberekről, az emberiségről és a vallásokról,
hogy természetesen elsőként az a nép tartozik az üdvösségre meghívottak közé, akik
számára megígért az üdvösség, akik kapták az ígéretet és szövetséget – ez a zsidóság,
az Ószövetség népe. A 16. fejezet 2. pontja azt mondja, és azért kell végigmondanom nekem is, mert látjuk azt a fordulatot, hogy már nem arról van szó, hogy ki
nem üdvözülhet, meg ki megy a pokolba, vagy ki mit csináljon, hogy mégis üdvözülhessen, hanem a zsinat ebben a dokumentumban megpróbálja ezt az egészet
megfordítani, és az Isten szemével nézni. Ezért is jó, hogy ez az előadás azt célozza
meg, hogy milyen az Isten, milyen az istenképünk, mert fontos az is, hogy emberként mit gondolunk róla. De az is fontos ám, hogy az Isten, hogyan lát minket, és
az Isten hogy látja ezt az egészet, akik mi vagyunk. Akinek van rá ideje és vágya, a
Lumen Gentiumot olvassa el.
Isten szemszögéből nézve ezt mondja: „az üdvösség terve azokat is átöleli, akik elismerik a Teremtőt, elsősorban a mohamedánokat.” – említi meg. Ilyet eddig még nem
mondtak. Erre az előadásra készülve a Gyorsuló idő című sorozatból olvastam egy kötetet (Az értelmiség a középkorban, Magvető, 1979.). A szerző, egy történész, Jacques
Le Goﬀ, igen pikírt módon beszél az egyházról és a kereszténységről, de szóba hozza,
hogy a cluny apát fordítókat fogadott fel, hogy fordítsák le a Koránt, mert tömegével
jönnek a muzulmánok, s a helyzettel kell valamit kezdenünk. Kevés csak félni. Petrus
Venerabilis apát tehát fordítókat fogadott, akik tudtak arabusul, meg latinul, hogy
fordítsák le a Koránt. Ahhoz, hogy hiteles legyen, felkért egy szaracén tudóst is, hogy
legyen ott a fordítók között és szakmailag ellenőrizze, nehogy elferdítsék, más szavakat használjanak, szépítsék vagy torzítsák. A XII. században élt, ez a szentség hírében
álló cluny apát, és majd csak a II. Vatikáni zsinaton találkozunk azzal a megjegyzéssel,
hogy a teremtő Isten mindenkit üdvözíteni akar, azokat főleg, akik elismerik a Teremtőt, közülük is kiváló módon és elsősorban a mohamedánokat, akik azt vallják, hogy
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Ábrahám hitén vannak, és velünk együtt imádják az Istent, aki irgalmas és az utolsó
napon befogadja az embereket.
Isten szemszögéből nézve azt mondja a Lumen Gentium, hogy Isten azokat is szeretettel fogadja, és azoktól sincs távol, akik árnyakban és képekben keresik az ismeretlen
Istent. Isten azokat is meghívja és azoknak is üdvösséget kínál, akik iparkodnak becsületesen élni, mert ami jó és igaz van bennük, azt az evangéliumra való előkészületnek tekinti az egyház.
XVI. Benedek pápát és Ferenc pápát kellene még ide hívnunk, de Benedek pápát
nyugodtabban, mert ő már nyugdíjas, emeritus pápaként a maga bölcsességével, egyfajta evidenciává lett az ő tanítása, a Deus Charitas est. Ha a mi nyelvünkön szeretnénk megtudni, milyen az Isten, vagy ki az Isten, ezt a kis füzetet, „Az Isten szeretet”
című pápai dokumentumot kell elolvasnunk. Ebben azt mondja, hogy Isten elindul
Jézus Krisztusban, hogy felismerhetővé váljon, hogy ne eltévelyedve, és bizonytalanságban, hogy vagy rátalál az emberiség vagy nem az igaz Istenre, hanem „Jézus
Krisztusban maga indul el az elveszett bárány, a szenvedő, elveszett emberiség után.
Amikor Jézus példabeszédeiben az elveszett bárányt kereső pásztorról, a drachmáját
kereső asszonyról és az atyáról beszél, aki az elveszett ﬁú elé siet és átöleli őt, mindezek
nem puszta szavak, hanem az ő saját életének és tevékenységének magyarázatai. Kereszthalálában történik meg teljesen Istennek az az önmaga ellen fordulása, amelyben
önmagát ajándékozza oda, hogy az embert újra felemelje és megmentse.” Ez a szeretet
legradikálisabb formája.
Kedves pedagógusok! Szemesztereket lehetne szánni az istenképre, de biztos, hogy
valahol ezek az utolsó mondatok azok, amelyek leginkább kifejezik a mai ember leghitelesebb istenképét, hogy az Isten az, aki Fiában eljött mihozzánk, és szeret minket,
és még arra is hajlandó, hogy önmaga ellen fordul. Mit jelent ez? Azt, amire például
csak egy édesanya képes, vagy egy édesapa, hogy saját érdekei ellenében is szereti a
gyermekét. Arra képes az Isten, hogy lemondjon az életösztönről, amely mindnyájunkban a legerősebb. Minden megmozdul bennünk, ha az életünkről van szó, gondolkodás nélkül, ösztönösen tudjuk, hogy most menekülni kell, vagy ütni, valamit
tenni anélkül, hogy végigfuttatnánk az agyunkon ezt a döntést, a rendszer tudja, mert
bennünk van az életösztön. Isten erről is lemond, irántunk való szeretetből, hogy
minket megmentsen. Kérnék mindenkit, hogy soha ne féljen Istentől, hogy segítse
azokat az embereket, akik borzongnak, rettegnek, vagy akik valamilyen módon azért
utasítják el a hitet, a kereszténységet, Istent, mert valami rossz képük van róla. Mindnyájan, akik a pedagógiában, a gyermekek nevelésével, a másokkal való törődéssel
foglalkoznak, éreztessék meg, hogy Isten szeretet és rajtunk keresztül az, és nekünk
kell megtenni mindazt, amit ő az emberért szándékozik tenni a világban.
(A Keresztény Pedagógiai Műhely Millenniumi-teremben
2018. november 21-én megtartott előadásának szerkesztett változata)
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Mikolai Vince

Ki az ember?
A KERESZTÉNY EMBERKÉP
Az Úristen a saját képére és hasonlatosságára teremtette az embert, meghívta arra, hogy kezébe
vegye a sorsát, befejezze, és ő maga formálja meg
a saját életét. A mi életünk is sokféle vonatkozásban le van fektetve megfelelő pályákra. Természeti
törvények szabályozzák a működését, mégis, bizonyos határon túl, bizonyos tartományban ott van
számunkra a szabadság. Választhatunk jó és rossz
között, formálhatjuk az életünket, akár a testi
voltunkat is, de még inkább a személyiségünket,
egyéniségünket, úgy, ahogyan szeretnénk. Ilyen
értelemben tehát Isten alkotása vagyunk, de az
Úristen meghívott bennünket társnak a teremtésben, hogy társai legyünk saját magunk megalkotásában. Ezt a szabadságot meg kell élnünk, fel
kell fognunk és felelősen élni kell vele, hogy arra Mikolai Vince
fordítsuk, ami valóban a javunkra válik.
A hasonlatosságban érdekes mozzanat az, amit hangsúlyoz a Szentírás, hogy férﬁnak és nőnek teremtette az embert. Mondhatjuk, hogy az embernek kettős kiadása
van, egy férﬁ és egy női kiadása. Sem önmagában a férﬁ, sem önmagában a nő nem
teljes képe az Istennek, hanem a kettő együtt. Kettőjük személyes szeretetkapcsolatában tudják megjeleníteni Istent, akiről a Szentírás azt mondja, hogy a szeretet.
Aki nem egy merev mozdulatlanság, az arisztotelészi értelemben vett mozdulatlan
mozgató, hanem ahogy az Írás mondja, egy szeretet-dinamizmus. A három személy
tökéletes egysége, és ez a képiség jelentkezik a férﬁ és a nő, és még inkább a szülők és a
gyermekek szeretetdinamikájában is. Ilyen értelemben lesz a család a szentháromságos
egy Istennek a képe.
Ez a képiség a kinyilatkoztatásban is különösképpen fontos, annál is inkább, mert
nagyon sok antropológia – emberrel foglalkozó tudomány – másként határozza meg
az embert, nem fölülről, az Isten felől, hanem alulról, ahogy a klasszikus megfogalmazásban mondták, animal rationale, hogy tehát egy értelmes állat az ember, hogy
épp olyan lények vagyunk, mint a többi állat. Manapság ezt még inkább aláhúzza
a tudomány, mert elkészítették az ember genetikai térképét és megdöbbentő, hogy
mindössze egy-két százalékban különbözik a majomtól. Tehát vannak ilyen közeli
rokonaink az állatvilágból. Hogy büszkék legyünk-e rá, vagy ne, nem tudhatjuk.
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Az ember élőlény, egy természeti lény és a modern antropológiák azt is kimutatták,
hogy az ember a legszerencsétlenebb állat. Miért? Mert minden állat úgy születik erre
a világra, hogy az ösztönei egyértelműen elkormányozzák, de az embernek, éppen
azért, mert szabad, nincsenek egyértelmű ösztönös választásai. A kiscsirke kibújik a
tojásból és máris kapirgál és csipegeti a szemet, az embernek meg kell húsz év, mire
rádöbben arra, hogy ki is, és miért van itt, mit kezdjen az életével.
Más típusú megközelítés az emberre vonatkozóan egy marxista szellemiségű megközelítés, ami azt mondja, hogy az ember nem más, mint a társadalmi viszonyok
összessége. Tehát mi vagyok én? Amilyen kapcsolataim vannak a többiekkel, az emberekkel, az teszi ki az én voltomat. Én önmagamban, kapcsolatok nélkül nem vagyok
senki, majdnem a kapcsolatok révén születek meg, és leszek az, aki vagyok, ember.
Menjünk vissza a kinyilatkoztatáshoz, mert ott még arról, hogy az ember, mint
férﬁ és nő képmása az Istennek, van egy másik teremtés-elbeszélés, ahol a férﬁnek és
a nőnek a kapcsolatát fejti ki, amikor az Úristen az oldalbordából megteremti Évát és
Ádám csodálkozik. Azt mondja, ez már hús az én húsomból, csont az én csontomból,
s elnevezte Évának, ami azt jelenti, hogy az élők anyja.
A kereszténységnek egy nagyon fontos üzenete van, amit például az iszlámmal
szemben kell látnunk és értékelnünk, hogy egyenlő méltóságúnak tekinti a férﬁt
és az asszonyt. A nagy ﬁlozófus, Arisztotelész azt tanította, hogy a nő egy elfuserált
férﬁ. Az ember a férﬁ, a nő megközelíti, de messze nem éri el, tehát nem az igazi.
Látjuk, hogy az iszlámban a nő abszolút másodrangú szerepet tölt be. Érdekes, hogy
mint édesanyát megbecsülik és tiszteletben tartják, de adott esetben átnéznek rajta,
nem számít. A kereszténység sohasem gondolkodott így, a zsidóság sem, de főleg a
kereszténység, ahol ott van a női ideál, Szűz Mária képe, tehát ott a nő magasabb
piedesztálra került, mint a férﬁ.
A mai világban nem árt különösen is hangsúlyozni, hogy az ember férﬁ és nő, és
hogy a házasság egy férﬁnek és egy nőnek életre szóló szövetsége, ahogy a keresztény
tanítás mondja, és nem két férﬁnek és nem két nőnek, és nem kettőnek vagy háromnak szexuális partnerközösségét jelenti. Látjuk, hogy ezek a keresztény antropológiának, keresztény emberképnek meghatározó, sajátos alapjai.
Ha még továbbmegyünk ebben a bibliai emberképben, akkor egy nagyon fontos
dologgal találjuk magunkat szemben. Amikor az Úristen megteremti a különböző
élőlényeket, mindig azt mondja a Szentírás: látta Isten, hogy jó. Azt mondja, este lett
és reggel. Miért mondja ezt a Szentírás, miért nem azt, hogy reggel és este? Mert a
zsidóknál mikor kezdődött a nap? Este, amikor feljött az esthajnalcsillag, az jelentette
kezdetét a napnak, és mi is így kezdjük a napot hét végén, szombaton, és húsvétkor
is így számítjuk az időt. Tehát ekkor kezdődött a nap és másnap ugyancsak az esthajnalcsillag feljövetelével ért véget az előző nap. Ezért mondják az írások, hogy este lett
és reggel, a második nap.
Tehát Isten látta, hogy jó. Mégis utána a Biblia lapjain találkozunk a rosszal. Találkozunk a kísértővel, a csábítással, azzal, hogy a kígyó azt mondja az első emberpárnak:
ha esztek erről a fáról, olyanok lesztek, mint az Isten, tudni fogtok jót és rosszat. Tud-
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ják, hogy Isten megtiltotta, hogy egyenek a fáról, Éva mégis azt mondja, hogy látásra
csábító és szép ez a gyümölcs, talán nem ártana megkóstolni. Megkóstolta és adott
Ádámnak is. Egyszerre változás történt az életükben, észreveszik, hogy mezítelenek,
elbújnak a bokorba, s amikor az Úristen keresi, hogy Ádám hol vagy, akkor előbújnak. Mi történt? A jónak és szabadnak teremtett ember a történelmének kezdetén
elbukik, mert olyan szeretne lenni, mint az Isten. Tudni akar jót és rosszat. Ebben a
sátáni csábításban meg van alapozva az Isten utáni sóvárgás, mert Nietzsche mondta,
hogy ha van Isten, nem tudnám elviselni, hogy ne én legyek az. Ez valami olyasmit
fejez ki, hogy vannak közöttünk kis istenek. Ez a munkahelyen és a családban is
előfordul sokszor, akik teljhatalommal intézkednek, nyilatkoznak és rendelkeznek,
persze csak átvitt értelemben.
Tehát megjelenik a rossz az ember világában. Az az ember, akit Isten jónak teremtett, elbukik. Enged a kísértésnek és kiűzetik a Paradicsomból, és ettől kezdve
bontakozik a rossz a világban, olyan gyorsan, mint a lavina, olyan gyorsan, hogy
utána Káin megöli testvérét Ábelt. Megjelenik a testvérgyilkosság és milyen szomorú,
hogy a Biblia első lapjain megjelenik a homoszexualitás is Lót történetében. Mondhatnánk, hogy nincs semmi új a nap alatt. Ez a kérdés úgy merül fel, és ez komoly
teológiai kérdés is, hogy vajon az ember a bűnbeesés után mindenestől megromlott
és semmi jóra nem képes, avagy meggyengült a természete, elhomályosult az értelme,
meggyengült az akarata, de azért mégis valamilyen szinten képes a jóra?
Tudjuk, a protestánsok képviselik ezt a megromlott természetet, hogy az emberben semmi jó nem maradt, mi meg azt képviseljük, hogy az ember bár meggyengült, de azért képes a jóra. A pedagógia történetéből ismerik a következményeket,
hogy voltak olyanok, akik azt állították, hogy az ember mindenestől jó, tehát nincs
szükség pedagógiai beavatkozásokra, tehát engedjük csinálni, amihez kedve van.
Ennek van mostanság egy liberális változata, amely arról szól, hogy nem szabad korlátozni a gyereket, amihez kedve van, szabadon bontakozzék ki, aztán majd kinövi
magát. Ez a fajta túlzott optimista felfogás nem szerencsés, mert minden pedagógus
tudja, hogy a gyerekben van rossz is, turpisság is, kormányozni kell, néha vissza kell
fogni, épp a saját érdekében. Ennek van egy gyakorlati következménye, hogy a keresztény emberkép igyekszik reálisan tekinteni az emberre. Nem tekinti angyalnak,
nem tekinti állatnak sem, mert az ember ember. Nagy hiba, ha angyalt akarunk
belőle csinálni, és az is nagy hiba, ha állatként kezeljük. Az ember az ember, akinek
van értelme, akarata, akivel lehet párbeszédet folytatni, akit lehet formálni, nevelni.
Ha ez nem így lenne, kár lenne pedagógiával foglalkozni és fölöslegesek lennének az
iskolák. De hála Istennek, vannak iskolák és vannak pedagógusok, akik módszeresen, kitartóan próbálják formálni a gyerekeket. Hol jobban, hol rosszabbul, de azért
mégis hivatástudattal és szeretettel.
Mi következik abból, hogy mi emberek, teremtett lények vagyunk? Az, hogy nem
hordozzuk magunkban a létünk magyarázatát. Kontingensek, esetlegesek vagyunk.
Isten a szükségszerű létezés, az abszolútum, aki önmagában bírja a létét, akitől minden függ. Ezzel szemben mi emberek olyanok vagyunk, akik függünk mindenekEgyházak, teológiák, hitvallások
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előtt Istentől, de sok minden mástól is. Tehát ha valaki ezt a függőségét nem nagyon
akarja elismerni és úgy gondolja, hogy ő mindentől függetlenül, teljesen szabadon
formálhatja és alakíthatja életét, ha nem veszi tudomásul, hogy kapta az életét, hogy
ajándékba kapta az életét, ami ilyen módon ajándék, ha ezt nem veszi ﬁgyelembe,
teljesen félremagyarázza a saját létét és félreértelmezi mindennapi életének a következményeit. Ha én kaptam a létemet, akkor akitől kaptam, az Istentől, nem mindegy,
milyen viszonyom, kapcsolatom van vele. Ezt alázattal el kell ismernem és eszerint
kell formálnom az életemet.
Azt mondtuk, hogy a keresztény ember Isten gyermeke. Ezzel az egyszerű képpel
fejezhetjük ki leginkább az emberképet, a gyermekséggel. Megfontoljuk azt a bibliai
mondatot, hogy ha nem lesztek olyanok, mint a gyermekek, akkor nem mentek be
a mennyek országába. Mindannyiunk számára, akarva, akaratlanul is ez arra is jelent
felhívást, hogy próbáljunk visszatérni a saját gyermekvoltunkhoz. Ne legyünk komor
és kérlelhetetlen felnőttek, hanem tudjunk gyerekek lenni. Valamit ilyenkor megérzünk abból. hogy mit is jelent a gyermekség. Amikor Jézus azt mondja, hogy ha nem
lesztek olyanok, mint a gyermek, nem azt kívánja tőlünk, hogy térjünk vissza a gyermekkorunkba, ami egyébként lehetetlen, nem azt kívánja, hogy infantilisak legyünk,
hanem azt, hogy ami a gyermeki létezésben igazán értéket jelent, azt meg tudjuk élni.
Tudjuk, hogy az egyik legfontosabb dolog a csodálkozás képessége. Azt hisszük,
hogy mi már mindent tudunk, mindent ismerünk, újat már nem tudnak nekünk
mondani, a gyerek meg rácsodálkozik mindenre. Vagy a játék képessége, igénye. Vagy
a bizalom a szülő iránt. Sok minden más is, ami fontossá teszi, hogy a gyermeki
mivoltunk, ebben az emberségünk, sokkal szebben és mélyebben és sokkal inkább
Istenre hagyatkozóbban tud kibontakozni.
Ha az emberről beszélünk, tudatában kell lennünk annak, hogy nem kész lényként jött a világra, hanem hosszú kibontakozás előzte meg a hominizációt, és utána
is, a saját, személyes életében, meg az emberi nem fejlődésében is hatalmas távlatok
vannak mögöttünk és állnak előttünk. Embernek lenni nem annyit jelent, hogy végérvényesek, készek, befejezettek vagyunk, hanem azt, hogy nyitottak, fejlődőképesek
vagyunk, és fejlődni, növekedni akarunk, fölfelé, az ég felé haladni akarunk.
Egy-két mondatot említve a hominizációval kapcsolatosan, fölmerül az evolúció
kérdése. Az evolúció nem azt jelenti, hogy a majom lejött a fáról és azt mondta, hogy
elég volt a majomságból, most már ember leszek és komolyabban intézem a sorsomat.
Az evolúció egy természettudományos elmélet, ami igyekszik magyarázni a kibontakozást, nem abszolút igazság, ma is sok természettudós vonja kétségbe az evolúciót,
de azt keresztény szempontból is elfogadhatjuk, hiszen már Szent Ágoston beszélt
arról, hogy volt olyan, amit az Úristen a teremtés során készre teremtett, és sok olyan
dolog volt, aminek szellemi csíráit ültette el a teremtésben, amelyek csak a későbbiek
során bontakoznak ki. Egy fejlődő világegyetem nem idegen a keresztény ember számára, főleg a modern korban. A ﬁlozófus Bergson a teremtő fejlődésről beszélt, s az ő
nyomában Pierre de Chardin, egy jezsuita francia teológus pedig a fejlődő teremtésről
beszélt. A kettő között különbség van. Kvázi a természet önmaga erejéből bontakozik
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egyfajta lendülettel, ami ki tudja, honnan jön, a fejlődő teremtés pedig arról szól,
hogy Isten indítja a világegyetemet és ő gondoskodik róla. Egy statikus szemléletben
úgy magyarázzák, hogy Isten megteremtette a világot és a későbbiek során gondoskodik róla, kormányozza, gondját viseli. Egy dinamikus gondolkodásban beszélnek a
teremtés nyolcadik napjáról, meg arról szól Jézus, hogy az Atya szüntelenül munkálkodik. Ezek a képek azt sejtetik, hogy kibontakozásban van a világ. Pierre de Chardin
azt mondotta, hogy az evolúció, a biológiai evolúció az emberrel befejeződött, az
emberrel az evolúció átterelődött, áttétetett szellemi síkra, ez a nous-szféra, és ebbe a
szellemi síkba testesült bele Krisztus, és ez már a nous-szféra. Ő Krisztusról már úgy
beszél, mint a végső ómega pontról, aki maga köré szervezi az egész világegyetemet,
és a saját jelenlétével áthatja.
A lényeg az, hogy a keresztény emberképbe beletartozik a kibontakozás, a fejlődés,
egyénileg, személyesen természetesen, de még inkább a világmindenséget illetően is.
Sokakban megfordul a kérdés, hogy ment-e előre a világ? Néha úgy érezzük, hogy
hatalmas fejlődés van mögöttünk, főleg a technika, a tudományok területén, másrészt meg olykor azt tapasztaljuk, hogy lassanként hiába a mérhetetlen lehetőség az
információkban, elfelejtünk mindent. Elfelejtünk beszélni, elfelejtünk írni, már csak
a számítógépet kell nyomogatni és majd úgy fogunk kommunikálni egymással, hogy
ülünk egymás mellett és mindenki nyomogatja a maga gépét és így kommunikálunk.
Ez nagyon szomorú lesz, de bekövetkezhet.
A fejlődés tehát ellentmondásos. Vannak csodálatos, elkápráztató, és nagyon
szomorú dolgok, amelyek nagy aggodalommal töltenek el bennünket. Amikor a
Hiszekegyet imádkozzuk, azt szoktuk mondani, hogy „megtestesült a Szentlélek
erejéből, Szűz Máriától és emberré lett”. Tehát a második isteni személy belépett
a mi világunkba, és emberré lett. Miért lett emberré? Az ember az Isten képére és
hasonlatosságára lett teremtve, tehát nem kell felforgatni az emberi világot, az emberi természetet ahhoz, hogy megjelenjen a körünkben. Az Ő személyében az isteni
és az emberi természet tökéletesen megfér egymás mellett, ezért Istenemberként
tekintünk rá. Azt mondja a Szentírás, hogy ez az Istenember mindenben hasonló
lett hozzánk, a bűnt kivéve. Jézus valóságos emberként élt itt közöttünk a földön,
ugyanúgy étkezett, ugyanúgy aludt, ugyanúgy elfáradt, ugyanúgy sírt és nevetett is,
tehát egy lett közülünk.
A kísértéssel kapcsolatosan a Szentírás részletesen kibontakoztatja, hogy a sátánnak
hármas kísértése van, hogy Jézus változtassa a köveket kenyérré, hogy vesse le magát
a templom ormáról, és hogy itt a világ minden kincse, borulj le és akkor mindent
neked adok. Az emberi kibontakozásról, az emberi boldogságról van szó, ahol három
klasszikus dolog jelentkezik, amelyre az emberek általában úgy gondolnak, hogy ezek
kellenek az emberségük kiteljesedéséhez, a gazdagság, a dicsőség és a hatalom. A gazdagságban a bírvágy, hogy mi által vagyok ember? Hogy mennyit birtokolok a világból, pénzt, hatalmat, tudományt, bármi mást. Ráteszem a kezem, és az enyém. Jézus
ezzel szemben a szegénységet hirdeti, maga nem gyűjtött pénzt, nem volt bankbetétje,
és azt mondta, boldogok a lelkükben szegények, mert övék a mennyek országa. Ha
Egyházak, teológiák, hitvallások
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tehát hiteles ember akarok lenni, mire kell törekednem? Nem a javak sokaságára és
birtoklására, hanem a szegénységre. Ezt leginkább Szent Ferenc életében látjuk, akit a
maga korában második Krisztusként ünnepeltek az emberek és csodálták, mert ezt a
szegénységet megvalósította életében.
Aztán a dicsőség: hogy én vagyok a legjobb, a legügyesebb, a legszebb, a legalkalmasabb, én tudom a legjobb töltött káposztát főzni, én tudok legjobban horgolni, hímezni, sportban én vagyok a legügyesebb, és így tovább. Egy erőltetett versenyszellemben
élünk, és mindenki a dobogó legmagasabb fokára akar felállni és ott díszelegni, hogy
emberek csodáljatok, mert én vagyok a legjobb. Baj ez, hogy van ilyen törekvés az
emberekben? Vélhetően nem baj, mert sok mindenben előreviszi az emberiséget, de
Jézus furcsa módon a dicsőségből jött el hozzánk és megmutatta a maga dicsőségét
például a Táborhegyen, de nem ezt, hanem az alázatot hirdeti, s maga alázatos emberként lép be a mi világunkba. Az alázat nem alázatoskodást jelent, hanem a helyes
önértékelést, hogy sem többre, sem kevesebbre nem tartom magamat annál, mint aki
valójában vagyok. Ha a mindenséghez mérem magam, egy eltiporható kis porszem
vagyok, még az sem, egy senki, de a másik oldalról nézve azt olvassuk az Írásban, hogy
az Isten úgy szeretett, hogy egyszülött Fiát adta értem. Akkor mégsem vagyok olyan
utolsó. Tehát mit jelent az alázat? Hogy a kicsiséget és a nagyságot együtt tudom
szemlélni, és ebből alakul ki az én reális életszemléletem, hogy nem száll el velem az
élet, illetőleg hogy nem tartom magam semmirevaló senkinek. Tisztában vagyok az
értékeimmel és a méltóságommal. Ez az alázat.
A harmadik kísértés a hatalom kísértése, amikor azt mondja a sátán, hogy ez a
gazdagság mind a tiéd, ha leborulsz és imádsz engem. Jézus erre azt mondja, írva van,
csak Uradat és Istenedet imádd, és csak neki szolgálj. Tehát a hatalom Isten kezében
van, őt kell szolgálni. Jézus, amikor a világra jött azt mondta, nem azért jött, hogy
neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon és odaadja az életét sokakért. Tehát ha
hiteles, keresztény ember akarok lenni, akkor a szegény, alázatos, szolgálni jövő Krisztust kell, hogy kövessem. Akkor leszek hiteles, igazi ember.
Azt is imádkozzuk, hogy szenvedett Poncius Pilátus alatt, keresztre feszítették,
meghalt és eltemették. Tehát számunkra Jézus élete a húsvéti misztériumban csúcsosodik ki, ahol Krisztus az emberi létünknek legnehezebb kérdésével találja magát
szemben, a szenvedéssel és a halállal. A szenvedés számunkra is szörnyű dolog, mert
korlátozza a lehetőségeinket, mert fájdalmat okoz, tönkreteszi az egész életünket,
mindenünket, tehát irtózunk, menekülünk tőle. Ha egy kicsit fáj, azonnal bekapjuk a fájdalomcsillapítót, hogy gyorsan hasson. Azt mondjuk, ez helyénvaló, miért
szenvedjünk feleslegesen. De mindannyian tudjuk, hogy a szenvedést nem lehet
kikerülni. A szenvedés nemcsak testi, de lelki formában is megjelenhet, és arra nem
biztos, hogy van fájdalomcsillapító.
Kérdés, hogy a szenvedés értelmetlen és hiábavaló dolog? Mi emberek arra vagyunk
kárhoztatva, hogy hiába és értelmetlenül viseljük itt az élet kínjait és aztán egyszer
kimúljunk ebből a világból? Jézus nem így mondja, de az életével tanúsítja, hogy a
szenvedésnek van értéke, és van értelme. Fordítva is mondhatjuk, hogy a szenvedés-
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nek van értelme és így értéke is. Ő a maga szenvedést, mérhetetlen szenvedést vállal
értünk, a mi üdvösségünkért, a mi megváltásunkért. Valahány ember, édesapa, édesanya, szülő, rokon, jó barát, az emberiségért küzdő tudós, vagy bárki más, amikor
szenvedést vállal a másikért, tudatosan, önként, szabadon, akkor valami nagy dolgot
valósít meg, a hiteles emberséget éli meg.
Aztán a halál kérdése, ami még inkább izgalmas kérdés. A modern ﬁlozófus, Heidegger azt mondja, hogy az ember halálra szánt lény. Tehát mikor megszületünk,
már elég öregek vagyunk ahhoz, hogy meghaljunk. Ez kicsit furcsán hangzik, de
valójában így van. A halál lehetősége állandóan ott lebeg felettünk. Mindaddig,
amíg nem tudunk szembenézni a halállal, amíg ezt a kérdést helyre nem tesszük az
életünkben, addig rabszolgái vagyunk a haláltól való félelemnek. Miért vagyunk képesek, keresztény emberek szembenézni a halállal és miért nem a félelem és rettegés
lesz a magatartásunk vele kapcsolatban, hanem sokkalta inkább a ráhagyatkozás,
a reménykedés? Azért, mert a mi Urunk, Jézus Krisztus meghalt értünk, és fel is
támadt értünk, mert a halálával legyőzte a halált és feltámadásával felragyogtatta az
örök életet.
Az ember misztériuma, az ember titka, az időben élő, múlandó embernek az összes
kínja itt, a húsvéti misztériumban nyer valamilyen szinten megoldást, ahol Jézus megmutatja az emberiségnek az igazi távlatait. A halál nem valami szörnyű dolog. Néhány
hete ment a Duna tévében a Halál Palermóban című ﬁlm. Ez a halállal való találkozásról szólt. A halál annak a ﬁatalembernek, aki nagyon félt, mondta, hogy ölelj meg,
szeressél. Azt mondja, hogy amikor az emberek megszületnek erre a világra, annak
mindenki örül. Pedig hát mi történik? A belső sötétségből kijövünk a külső világosságra, és ez nem valami örömteli dolog az ember számára, mert minden szempontból
negatívként éli meg, de szükséges és fontos. A másik oldal, a másik exitus, amikor
ebből a múlandó világból átlépünk a másik világba, ami az igazi felszabadulás, az igazi
újjászületés, az igazi új kezdet, ettől meg furcsa módon félünk, nem nagyon díjazzuk.
Ahhoz, hogy ez a szemlélet kialakuljon bennünk, csak úgy történhet meg, ha hiszünk
a feltámadásban, hiszünk a Krisztus által hozott új és örök életben.
Amikor ezeket a távlatokat nézzük, akkor még az idő paradoxonjáról nem árt szólnunk, a halálos fenyegetéssel kapcsolatosan, amely a születésünktől a halálunkig ível,
és aztán tovább. Szent Ágostonnak van egy szellemes eszmefuttatása, azt mondja, ha
belegondolunk, a múlt már nincs, a jövő még nincs. A kettő között van egy kiterjedés
nélküli vonal, ami szintén nincs. Tehát olyan, hogy jelen, nincs. A kérdés, hogy a
múltból haladunk-e a jövő felé, vagy a jövő jön felénk és rajtunk keresztül megy át a
múltba? Ez szemlélet kérdése, tehát ilyen értelemben azt mondhatjuk, hogy nincs idő.
Mondhatjuk, és Ágoston is mondja, hogy ez képtelenség. Azt mondja, van bennünk
egy jelen a múltra vonatkozóan, ez döntően az emlékezés, a nosztalgia és minden
más. Tehát az átélt dolgok bennünk vannak és ezt valamilyen szinten átéljük. Van
bennünk egy jelen a jövőre vonatkozóan, ezek a terveink, a vágyaink, a reményeink.
Milyen érdekes, hogy a ﬁatal ember inkább a jövőben él, míg az idős ember inkább a
múltban. Furcsa mód ritkán vagyunk a jelenben, pedig hát az a legfontosabb. Mindig
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csak átcikázunk a jelen tartományán, ami egy kis, szűk tartomány, egy nap, ami adatik nekünk, és lehet, hogy egész nap a múlttal, vagy a jövővel foglalkozunk. Érdemes
elgondolkodni rajta, hogy milyen arányban alakul és formálódik az életünk ebben a
furcsa időparadoxonban. Mi az idő és örökkévalóság összefüggésében értelmezzük a
saját keresztény életünket.
Mit jelent az örökkévalóság? Nem a vég nélkül meghosszabbított idő, ha hozzáadunk még egyet és plusz még egyet, abból soha nem lesz végtelen. Vég nélkül
meghosszabbított lesz, de nem lesz végtelen sohasem. Ha a mi életünk örökkévalóságként is ilyen lenne – klasszikus példa –, jött a halál és mondta az úriembernek,
menjünk, mert itt az idő. Azt válaszolta, hogy halál, még egy napot kérek tőled,
majd holnap gyere. Jött a halál másnap, mondta, menjünk. De mi van kiírva az
ajtóra? Majd holnap, majd holnap. Tehát eggyel mindig megtoldotta, de ebből nem
lett örök élet.
Az örökkévalóság valami más. A klasszikus meghatározás Boetiustól: azt mondja,
hogy a határtalan létnek egyszerre és tökéletesen való birtoklását jelenti. Tehát az
Isten végtelen, határtalan, aki a saját létét egyszerre és tökéletesen birtokolja. Mi
erre soha nem vagyunk képesek. A mi létünk véges és ezt a véges létünket sem vagyunk képesek egyetlen gondolattal átfogni, és egyetlen szóban kimondani. Ez a mi
sajátos gyengeségünk. Mindnyájan ismerjük a verset: Sem utóda, sem boldog őse/ Sem
rokona, sem ismerőse / Nem vagyok senkinek, / Nem vagyok senkinek. // Vagyok, mint
minden ember: fenség, / Észak-fok, titok, idegenség, / Lidérces, messze fény, / Lidérces,
messze fény. // De, jaj, nem tudok így maradni, / Szeretném magam megmutatni, / Hogy
látva lássanak, / Hogy látva lássanak. // Ezért minden: önkínzás, ének: / Szeretném,
hogyha szeretnének / S lennék valakié, / Lennék valakié. Ady Endre verse ez, csodálatosan megénekli benne az emberi személy titkát. Az emberi valóságnak, a keresztény
valóságnak ez a csúcsa, hogy nem csak egyszerűen egyedek vagyunk, individuumok,
hanem személyek, perszónák vagyunk.
A klasszikus meghatározás ismét Boetiustól, hogy a személy értelmes természetű
egyedi szubsztancia. A lényege az, és amit Szent Ágoston hozzátesz, hogy a személy sajátossága, hogy egyszeri, megismételhetetlen és közölhetetlen. Legalábbis a
mi emberi személyünk. Tehát hála Istennek, vagy sajnos, mindnyájunkból csak egy
példány van. Ha nagyon jók vagyunk, azt mondják, hogy sajnos, lehetne belőlünk
több is, ha nem vagyunk annyira jók, azt mondják, hála Istennek, csak egy van
belőle, mert még az is sok.
Személynek lenni mit jelent? A magyar személy szó az élő tekintetre utal. Akinek
olyan zavaros tekintete van, megrémülünk tőle. De akinek szép, tiszta, áttetsző tekintete van, a szemén keresztül megnyilvánul előttünk az ő szíve, a személyisége, a
titka. Érdekes, hogy a görögben a személy szó a proszopon, a színész álarcát jelenti.
Ennek is van jelentősége, merthogy mi azért nagy szerepjátszók vagyunk, és különböző álarcokat tudunk magunkra ölteni, saját magunk is el tudjuk változtatni magunkat. Tudunk lelkesek, vagy közömbösek, vagy éppen fásultak lenni, ahogy mondjuk,
megjátsszuk magunkat, szerepjátszók vagyunk. Az élet szerepekből áll. El kell játszani
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a gyermek szerepét, a felnőtt szerepét, a házastárs szerepét, a pedagógus szerepét, és
sorolhatnánk tovább. De tudjuk, hogy nemcsak játszani kell a szerepeket, hanem
hitelesen alakítani is. Szomorú, ha valaki sokat játszik szerepet, mert ezek ráégnek az
arcára és többé már nem tud saját maga lenni és ő se tudja magáról, hogy kicsoda.
A személy másik megközelítési lehetősége a perszóna, a per sonum, a hang általi.
Érdekes, hogy amikor felvesszük a telefont és valaki beleszól, nagyjából ráismerünk az
illetőre. A hang színéből, a hanghordozásából megismerjük az illetőt. Mindenkinek
sajátos hangja, hanghordozása van. Ha pénteken reggel hallgatom a Szent István rádiót, Farkas Erzsébet hangját hallom, és mindjárt megjelenik előttem kedves arca és
örülök, hogy vele kezdődik a nap.
A személy, összevetve a Szentháromság személyeivel épp az ellenkezőjét jelenti,
mert a Szentháromság személyei tökéletesen birtokolják önmagukat, és tökéletesen
ki tudják fejezni önmagukat, mi meg nem birtokoljuk tökéletesen önmagunkat, és
nem tudjuk tökéletesen kifejezni magunkat. De meg van bennünk a vágy – ez az
önkínzás, ének –, hogy megmutassuk magunkat, hogy a másik szerethessen és én is
szerethessek mást. Ez az emberi közösségről szól, a családról, a munkahelyi közösségről, a társadalomról, ami egy másik nagy íve és távlata az ember kibontakozásának és
megvalósulásának.
Röviden összefoglalva: a keresztény emberképről beszéltünk. A Biblia alapján és annak alapján, hogy a keresztségben Isten gyermekei lettünk, következésképpen Krisztusban szemlélhetjük az emberkép teljességét. Ha hiteles keresztény emberek akarunk lenni, akkor nincs más választásunk, követni kell Krisztust. A szegény, alázatos
Krisztust, az értünk szenvedő, az életét odaadó Krisztust. Nem azzal leszünk értékes
emberek, ha mindenáron meg akarjuk magunkat valósítani, de akkor tudjuk magunkat megvalósítani a Biblia szerint, ha készek vagyunk elajándékozni magunkat. Aki
mindenáron meg akarja tartani az életét – ez a birtokló, mindent magához szorító,
mindent magához ölelni akaró –, az el fogja veszíteni az életét. Aki hajlandó odaadni
az életét, az fogja megnyerni. Csak az odaadás által, a másik felé való megnyílás által
ismerhetem meg saját magamat és valósíthatom meg magamat.
Visszakanyarodva a szentírási mondatra: ha nem lesztek olyanok, mint a gyermekek, akkor nem juttok be az Isten országába. Angelus Silesius azt mondja, hiába születnék meg Krisztus százszor is Betlehemben, elvesznél, ha nem születnék meg a te
szívedben. Vagyis arra szólít fel bennünket, hogy szülessünk újjá a krisztusi gyermekségben, az istengyermekségben, hogy Istennek tetszően tudjunk élni. Krisztust követve tudjunk élni, hogy hitelesen tudjunk élni, mert csak akkor lehetünk elégedettek,
ha ezt az utat járjuk.
(A Keresztény Pedagógiai Műhely Millenniumi-teremben
december 12-én megtartott előadásának szerkesztett változata)
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Heidl György

A természet irtózik a haláltól
430. augusztus 28-án halt meg Szent Ágoston, miközben városát, püspöki székhelyét, az észak-afrikai
Hippo falait a vandálok ostromolták. A szentek halálának napjáról az egyház születésnapként emlékezik
meg azzal a meggyőződéssel, hogy ekkor születnek
újjá egy olyan életre, amelynek gazdagsága felfoghatatlan számunkra.
Ha a testi halál dicsőséges mennyei születésnap, akkor
talán nem is szabadna szomorkodni szeretteink halála
miatt? Erre a kérdésre Ágoston Pál apostol szavaival
válaszol: »Az Apostol arra int, hogy ne szomorkodjunk
„elszenderült”, azaz elhunyt szeretteink miatt, „mint a
többiek, akikből hiányzik a remény” (vö. 1Tessz 4,13), Heidl György
tudniillik a feltámadás és az örök romolhatatlanság reménye. A Szentírás igen pontos szóhasználattal azért hívja őket „alvóknak” is, hogy
amikor alvókról hallunk, csöppet se veszítsük el a reményt, hogy majd fölébrednek.
Ezért is éneklik a zsoltárban: „talán nem kel föl többé, aki alszik?” (Zsolt 40,9).
Az ember valamiképpen természetes szomorúságot érez szeretteinek halála miatt.
Mert nem a vélekedés, hanem a természet irtózik a haláltól. A halál még csak meg
sem környékezné az embert, ha nem egy korábbi bűn büntetése lenne. Ha tehát az
állatok, amik úgy lettek megalkotva, hogy idővel elpusztuljanak, irtóznak a haláltól,
és az életet szeretik, akkor mennyivel inkább igaz ez az emberre, aki úgy alkottatott
meg, hogy ha bűn nélkül akart volna élni, vég nélkül élne? Ezért vagyunk szükségképpen szomorúak, amikor a halál elválasztja tőlünk szeretteinket; mert még ha
tudjuk is róluk, hogy nem örökre hagynak el, csak valamelyest lehagynak minket,
amikor a természettől idegen halál elragad egy nekünk kedves embert, iránta érzett
szeretetünket áthatja a bánat.« (Sermo 172.1)
Ágoston határozottan kijelenti, hogy nem a halál gondolata, nem a róla kialakított vélekedés, hanem az emberi természet irtózik a haláltól, ami pontosan az ellenkezője annak, amit Szent Ambrus állít egy Ágoston számára is jól ismert művében:
„Nem a halál félelmetes, hanem a halállal kapcsolatos vélekedés, amit mindenki
saját érzésének megfelelően alakít ki, vagy amitől lelkiismeretének megfelelően retteg.” (De bono mortis 8,31)
Amint eszmetörténeti kutatások szépen megvilágították, ez a két, egymásnak ellentmondó kijelentés mutatja azt a töréspontot, amely a halálról szóló keresztény
teológiai viták során a 4–5. századra kialakult. Az egyik álláspont szerint Isten az
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embert eleve halandónak teremtette, és a testi halál nem büntetés volt, hanem orvosság, amit Isten azért adott a bukott embernek, hogy ne maradjon örökké a bűnös állapotban. A halál véget vet a bűnnek. Ilyen értelemben a halál jó, természetes,
és nem maga a testi halál félelmetes, hanem az, amit róla elképzelünk. Ezzel szemben áll az Ágoston és követői által következetesen képviselt felfogás, amely szerint
Isten az embert eredendően halhatatlannak alkotta meg. A halál nem természetes,
hanem a bűneset következménye, és ezért az emberi természettől idegen. Éppenséggel a haláltól való félelem az, ami természetes, és nagyon is emberi dolog a gyász és
a szeretteink halála miatt érzett szomorúság.
Ágoston óriási tekintélye mellett történelmi és társadalmi tényezők is hozzájárulhattak ahhoz, hogy ez utóbbi felfogás kezdett uralkodóvá lenni a középkorban
Nyugaton. A halállal bátran szembenéző vértanúk kora az egyház egyre távolibb
múltja lett, a kereszténység széles körben elterjedt, a társadalmat meghatározták a
keresztény vallási eszmék, és intézményesült a haldoklók ellátásának és vigasztalásának egyházi szolgálata. A lelkipásztorok felismerték annak gyakorlati jelentőségét,
hogy a ﬁlozóﬁai iskolák halálfélelmet nem ismerő, eszményi bölcseitől eltérően saját esendő hőseik, az apostolok sem voltak érzéketlenek a halállal szemben. Péter
nem önként, hanem akarata ellenére ment a halálba (Jn 21,18). Bár Pál azt mondja,
hogy számára „meghalni nyereség”, mert vágyott elköltözni, és Krisztussal lenni
(Fil 1,21–24), ám bármennyire vágyakozott is arra, hogy átköltözhessen az „örök,
mennyei hajlékba”, testét, e „földi sátrat” mégsem akarta levetni (2Kor 5,1–4). A
legfontosabb azonban Jézus példája, aki Betániában a szíve mélyéig megrendült a
barátját, Lázárt gyászolók fájdalma miatt, és könnyekre fakadt. A Getszemáni kertben „halálosan szomorú” volt a lelke, azért imádkozott, hogy ha lehetséges, múljék
el tőle ez az óra, és gyötrelmében vérrel verejtékezett. A halálfélelem, a szomorúság,
a részvét, a „compassio” tehát hozzátartozik ahhoz az emberi természethez, amellyel
Krisztusban Isten az emberi természettel egyesült.
A Szent Ágoston munkássága nyomán megszilárdult emberképtől eszerint nemhogy távol áll a sztoikus szenvtelenség, hanem ellentétes vele, mert ellentétes a kereszténység központi tanításával az emberré lett, az emberrel együtt érző, szenvedő,
meghaló – és feltámadó – Istenről.
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 EGYHÁZAK ÉS TÁRSADALOM 
Kölnei Lívia

„A szeretetben nincs félelem”
BENVIN SEBASTIAN MADASSERY SVD ATYA
A VALÓDI MISSZIÓRÓL
„A mi jelenlétünk Európában már önmagában is üzenet: valami gond van itt. Nagyobb missziós terület ez,
mint a Távol-Kelet, mert míg ott az emberek kilencvenkilenc százaléka hisz Istenben vagy legalább egy felsőbb szellemi hatalomban, itt Európában az emberek
nagy százaléka tudatosan tagadja Isten létét.” A verbita
Benvin Sebastian atyának sok dolga van nálunk.
Keresztény családban nőtt fel Indiában. Miben különbözött az élete a hindu és muszlim többségétől?
– Kerala államban éltem, amit „Isten országának” vagy
a „Kis Vatikánnak” neveznek, olyan sok katolikus él ott.
Az indiai keresztények számára a vallás nem kényszer, hanem életforma. Mi, gyerekek természetes módon átvettük Benvin Sebastian
a szüleinktől a katolikus hitet és életmódot. Egyáltalán
nem volt megkülönböztetés a hinduk, muzulmánok és köztünk. Együtt nőttünk föl,
ünnepekkor átmentünk a más vallású családokhoz. Tudtuk, hogy másképp imádják
az Istent, vagy másmilyen Istent tisztelnek, de ez nem okozott konﬂiktust közöttünk.
A vallás nem azért van, hogy békétlenséget okozzon az egymás mellett élő embereknek, hanem hogy békét teremtsen.
 Mégis kapunk híreket keresztényüldözésről Indiában.
– Fontos leszögezni, hogy Keraláról beszélek. Ha Kelet-Indiában élünk, nehezebb
lett volna, bár az indiaiak eredendően tisztelik a más hitűeket is. Az 1990-es évektől azonban a hindu fundamentalizmus megerősödött. A muzulmánokat nem merik
gyakran bántani, mert ők tízszeresen visszavágnak, ezért félnek tőlük. A keresztények
azonban soha nem viszonozzák a bántást, ezért ki vannak téve a zaklatásnak. Felégetik
a házaikat, elüldözik vagy megölik őket. Ennek más oka is van: a misszionáriusok
felemelik az embereket a kasztrendszer adta nyomorúságból, és hatásukra terjed a
kereszténység. Az alacsony kasztbeliekre úgy tekint a többi hindu, mintha nem lennének emberek, Krisztus tanítása ezzel szemben az, hogy minden ember Isten képmása,
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és joga van szociális téren is ehhez méltóan élni. A magasabb kasztbelieknek az az
érdeke, hogy az alacsony kasztbeliek továbbra is végezzék el a piszkos munkát. Ha
kereszténnyé lesznek, már nem tudják őket kihasználni. 2008-ban volt a legnagyobb
keresztényüldözés India történelmében: kb. ötvenezer házat felégettek, és még ma is
sok keresztény erdőben él, mert nincs otthona. Azóta egyre több támadás éri a keresztényeket az ország különböző pontjain. Így sajnos széles körben terjed a fundamentalizmus egész Indiában, lassan Keralában is.
 Miért éppen verbita szerzetes lett?
– A Madassery nagycsaládban, amely körülbelül 8000 tagból áll, 13 pap és 57 apáca
van. Minden este kb. negyvenöt percet imádkozik együtt az egész családom – ez persze sokszor csak megszokás vagy felszínes gyakorlat egy gyerek számára, csak később
mélyül el. Mégis itt kezdődött az én hitem is. Tudtam, hogy pap akarok lenni, mert
szeretnék valamit tenni Jézusért, és azóta is úgy érzem, hogy jó helyen vagyok. Az
egyik rokonom, aki ma Hollandiában él, szintén verbita, meg az egyik unokatestvérem is. Már 16 évesen közéjük akartam állni, de még túl ﬁatalnak tartottak. Így két
évet vártam, azután az unokatestvérem tanácsára beléptem a verbita szerzetesrendbe.
A verbitákról annyit tudtam, hogy misszionáriusok – vagyis kemény, jó állóképességű, bátor emberek. Aki papnak megy, erős hitűnek és bátornak kell lennie.
 A verbiták hogyan közelednek más vallású, kultúrájú emberekhez?
– Karizmánk, lelkiségünk a Verbum Dei, Isten Igéjének a hirdetése, főleg ott, ahol
még nem vagy nem eléggé ismerik. Nem nézzük le a másképp gondolkodókat, hanem
párbeszédet folytatunk velük. Évezredes kultúrájuk és istentapasztalatuk van, amit
tisztelnünk, becsülnünk és megismernünk kell. Úgy nem lehet odamenni valakihez,
hogy „amit te hiszel, az nem jó”! Megpróbáljuk átadni nekik azt, ami nekünk van, és
amivel ők kiteljesíthetik, tökéletesíthetik a maguk kultúráját, vallását.
 Tehát nem kell eltörölnünk az ő hitvilágukat, szokásaikat?
– Nem eltörölni, hanem teljessé kell tennünk a hitvilágukat és szokásaikat Krisztus
tanításával. Legyen ez örömhír számukra, hiszen valóban Örömhír! Ehhez a mély
párbeszédhez az szükséges, hogy nagyon mélyen gyökerezzünk a saját hitünkben,
ugyanakkor nyitott lélekkel közeledjünk a másikhoz. Akinek a hite nem elég szilárd,
nem tud párbeszédet folytatni, hanem csak védekezni fog, és azt sorolja majd, ami a
másik ember hitében nem jó.
 Sok keresztény úgy tartja, hogy ami a hitünkön kívül van, az nem lehet jó. Azt
vallják például, hogy minden, ami a Távol-Keletről jön – a ﬁlozóﬁák, vallások, a
kultúra, a jóga, a gyógyítás – rossz, az ördögtől való.
– Az ördögtől semmi jó nem jöhet! A kérdésére egy magyarázat van: a félelem.
Ha nem ismerek valamit, félek tőle és bizonytalannak érzem; ha viszont ismerem,
akkor döntök: vagy elfogadom, vagy nem – de semmiképpen sem félek tőle, hanem döntök róla. A félelem nagyon nagy veszély, mert azt jelenti: nincs elég hit.
„A szeretetben nincs félelem.” A szeretet nem tökéletes, ha félelem társul hozzá.
Egyházak és társadalom
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Azoktól, akik azt mondják, hogy rossz, ami Keletről jön, azt kérdezem: Ti mondjátok
ezt, akik itt, Európában ezer éve keresztények vagytok, arról a helyről, ahol már kétezer éve élnek keresztények?
Mielőtt elítélnénk valamit, érdemes megismerni, tanulmányozni, miről is van szó.
Én sem tudnám a magyarokat megérteni anélkül, hogy ne tanulmányoznám a magyar kultúrát. Nehéz megérteni például, hogy a szülők a gyerekeket elküldik elsőáldozásra, azután elmaradnak a templomból. Amikor bérmálkozniuk kell, akkor járnak
hittanra, azután eltűnnek. Ez milyen hit? Miért viselkednek így? Én is mondhatnám
rájuk: ezek pogányok! De próbálok másképp közelíteni hozzájuk: valószínűleg azért
viselkednek így, mert a hátterük, a múltjuk más, mint az indiai keresztényeké. A
kommunizmus és a belőle fakadó liberalizmus olyan mély gyökeret vert a lelkükben,
hogy ettől szabadulni időbe telik. Nekünk azonban türelmesnek kell lennünk, és kitartóan ápolni ezeket a sebeket. Krisztus is nyitott volt a pogányok, szamaritánusok és
bűnösök felé. Úgy gondolom, a baj nem a Kelettel van, hanem azzal, aki elítéli: nem
ismeri sem Krisztust, sem az Ő tanítását.
 Ön mit tisztel a keleti kultúrából, ami a keresztények számára is tiszteletre méltó
lehet?
– Én magam is keleti vagyok. Bárhová megyek, az emberek azt mondják nekem: te
abban különbözöl tőlünk, hogy mindig mosolyogsz, mindig boldog vagy. Hogy lehet
ez, hiszen már tíz éve, hogy mindent hátrahagyva, idejöttél ebbe a pogány világba? Az
a közérzet, amit Indiából magammal hoztam, segített nekem mélyebben megérteni,
hogy Krisztusban hinni gazdagítja az életünket. Indiában tanultam azt is, hogy tisztelni kell egymást. Itt, Magyarországon nagyon sok gyűlölet van a szívekben, pedig Isten
válogatás nélkül szeret mindenkit. Az európaiak hajlamosak visszakérdezni: ki az én
felebarátom? Pedig Jézus az irgalmas szamaritánusról szóló példabeszédében világosan
kimondta, hogy mit kell tennünk.
 Sok keresztény elítéli a jógát, mert nem keresztény elveket közvetít.
– Nagyon sokszor szembeszállok ezzel az ítélettel. Tudom, hogy sok ezoterikus
dolgot beszélnek a jógáról, anélkül, hogy tudnák, mi is a jóga! Én nem értek ezzel
egyet! Egyénileg mérlegre kell tenni, mit enged meg az embernek a hite. A gyenge
hitű embereknek nem szabad gyakorolniuk a jógát! Akinek erős a hite, az nem megy
a személytelen isteni erők után, hanem a jógát csak testgyakorlatként alkalmazza.
Nekem segített, hogy a testem egészséges legyen, hogy tudjak koncentrálni, elmélyülni. A szemináriumban mind kaptunk jóga-képzést: papok, verbiták, jezsuiták,
mind jógáztunk. Egyetlenegy se lett közülünk emiatt hindu vagy hűtlen az egyházhoz – ellenkezőleg: többen már életüket is adták Krisztusért, mert a fundamentalisták megölték őket. Nem lehet tehát mindenkire vonatkozó elveket megfogalmazni.
Krisztusban vetett hitünknek a jóga fölött kell állnia! Nincs olyan, hogy keresztény
jóga, mert a jóga a védikus kultúrában keletkezett, annak jegyeit viseli, de a klasszikus jóga három irányzata – bhakti, karma és dzsnyána – nagyon közel áll a keresztény elvekhez. A többi változatot már csak később találták ki, hogy pénzt csináljanak.
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Az erős hitű keresztényeknek érdemes megismerni a három klasszikus irányzatot,
mert segíthetnek a testi és lelki fejlődésükben.
 Hallottam róla, hogy néhány éve beteg volt a szeme, és hazautazott gyógykezelésre. Az indiai orvosok az ayurvéda elvei szerint gyógyítanak, amelyek szintén nem
keresztény környezetben keletkeztek.
– Ami az ayurvédát illeti: ha itt, Magyarországon valaki náthás vagy köhög, milyen
teát is főznek neki? Hársfát és kamillát. Van azzal valami baj, ha a nagymama ezt a
régi, bevált gyógymódot alkalmazza az unokájánál? Hiszen a hitünk azt mondja: Isten
teremtette a világot és mindent, ami benne van, sőt, jónak találta mindezt (Ter 1,11;
Sir 38,4). Így miért ne használhatnánk fel az Isten által teremtett gyógynövényeket a
gyógyuláshoz? Vajon perbe szállunk Istennel, mondván, hogy nem jó az, amit alkotott? A Bibliából igen értékes népi gyógymódokról szerezhetünk tudomást, amelyek
hatásmechanizmusát csak napjainkban tárták fel. Az egyik példa a fügetapasz, amelylyel Izajás a király kelevényét gyógyította meg (2Kir 20,7). Ma már tudjuk, hogy
a fügében lévő gyümölcscukor serkenti a szövetek újraképződését, a kloroﬁll pedig
fertőtlenítő hatású. Sebgyógyításra olaj- vagy balzsamkenetet is alkalmaztak (Jer 51,8).
Minden kultúra kifejlesztette a maga tradicionális gyógymódját. Az embernek mindent meg kell tennie a gyógyulásáért, de gyógyulást végül Isten ad. A tudományt is
Isten adja. Az igazi orvos Ő, tehát mindent felhasználhatunk az ember javára, amit a
természetben adott nekünk.
Nem szabad elítélnünk valamit pusztán azért, mert Keletről jött – az európai ember
számára Krisztus is Keletről jött! Arra kell inkább vigyázni, nehogy a teremtményt
imádjuk a Teremtő helyett! Tehát minket nem a hindu gyógynövény-isten vagy a tudomány-isten gyógyít meg! Mi a Teremtőt imádjuk, a teremtményeit pedig használjuk.
 Annyira más világ ez itt, mint amelyben harminc évig élt! Másmilyenek a színek,
a szagok, a fények, az ízek, az emberek… Hogyan viseli ezt?
– Amikor Magyarországot választottam, tudtam, mire vállalkozom: úgy kell itt
kezdenem az életemet, mint egy óvodásnak. Úgy döntöttem, hogy mindent szeretni
fogok, ami itt van. Persze soha nem leszek teljesen magyar, hiszen indiai vagyok, de
mindennap igyekszem jobban megérteni a magyarokat. Misszionárius az, aki hátrahagy mindent, és Krisztus után megy.
 Európa és Amerika egyre pogányabbá válik, Keleten pedig a hit terjed. A kereszténységet ma keleti misszionáriusok hozzák vissza Nyugatra. Nem kapta még meg
itt, hogy „nekünk nincs szükségünk rátok”?
– Már az első századtól kezdve jelen van a kereszténység Indiában, Szent Tamás
apostoltól kaptuk a kereszténységet. Később a 13. században érkeztek európai miszszionáriusok Indiába. Ma a mi jelenlétünk Európában jel, üzenet: valami gond van
itt. Nagyobb missziós terület ez, mint a Távol-Kelet, mert míg ott az emberek kilencvenkilenc százaléka hisz Istenben vagy legalább egy felsőbb szellemi hatalomban, itt
Európában az emberek nagy százaléka tudatosan tagadja Isten létét.
Egyházak és társadalom
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Mi most a konkrét feladata?
– A Pápai Missziós Művek magyarországi igazgatója vagyok. Ez a szervezet nem a
verbitákhoz tartozik, hanem a Vatikán egyik hivatala. Kevesen tudják, hogy a PMM
működött itt már a II. világháború előtt is, de a folytonosság megszakadt. Négy területen tevékenykedünk: az egyik a Hitterjesztés Műve – különösen a posztkommunista
országokban fontos, hogy az emberekben erősítsük a nagyrészt kiirtott hitet. Lelkigyakorlatokon, előadásokon és más rendezvényeken azt próbáljuk bemutatni, hogy a
hit értékes, hiszen ez teszi az embert valóban emberré. A Szent Péter Apostol Művét
ebben az évben indítottuk el ﬁatalokkal és középkorúakkal – ők a papképzést segítik
áldozatvállalással, imával, adománygyűjtéssel.
A Szent Gyermekség Műve az én igazgatóságom legjelentősebb eredménye. A gyerekeken múlik az egyház jövője. Ha ők nincsenek tisztában azzal, hogy mit jelent
Krisztusban hinni, mi az evangélium, akkor a hit csak egy elmélet lesz számukra. Arra
neveljük őket a helyi plébániák, hitoktatók segítségével, hogy megértsék: az Egyház
küldetése a misszió, a hit pedig cselekedetekben nyilvánul meg. Apró áldozatvállalásokra, lemondásokra biztatjuk őket más emberekért. Szeretettel, nem erőszakosan
nevelünk, mert Isten utálja az erőszakot. Segítünk nekik az egocentrikus világból, a liberalizmus „valósítsd meg magadat” világából kilépni. A negyedik, a Papság Missziós
Uniója még csak most alakul, ez a papok és szerzetesek egysége. Támogatjuk a világi
papokat, hogy hathatósabban tudják végezni a missziós munkájukat. Ez a kulcsa annak, hogy az egész Egyház missziós Egyház lehessen.
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Pillanatkép az imahétről:
Dr. Ternyák Csaba egri érsek
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Udvardy György

Mit jelent: Felelősség, gazdálkodás
A felelősség témakörében mentünk végig az elmúlt félévben, különböző területeket érintve és úgy gondoltuk,
hogy a gazdálkodás is pontosan ilyen terület, amiről nekünk van mondanivalónk, és szükséges, hogy beszéljünk
róla, még akkor is, ha talán túlságosan távolinak tűnik
az egyháztól a gazdálkodás kérdése. Reméljük, hogy ezt
nemcsak közelebb tudjuk hozni, hanem néhány olyan
konkrét kérdés is szóba kerül, ami a köznapi beszédben,
társadalmi kérdések megvitatásánál, vagy az egyház bizonyos tevékenységeinek megítélésében is jelentős szerepet játszhat.
Nagyon röviden néhány alapelvet szeretnék érinteni.
Az első, amiből kiindulunk az, hogy az Egyházi Törvény- Udvardy György
könyv az 1254. kánonjának 1–2. paragrafusában nagyon
világosan beszél arról a meggyőződéséről, hogy „a Katolikus Egyháznak született joga,
hogy a világi hatalomtól függetlenül anyagi javakat szerezzen, birtokoljon, igazgasson és elidegenítsen sajátos céljai szolgálatára.” Ez meggyőződésünk. Mit takar ez a
meggyőződés? Azt, hogy az egyház a maga küldetését mindig adott kulturális keretek
között, konkrét szituációban jeleníti meg, és ehhez a teremtett világ javait akarja jól
felhasználni.
Azt is megjelöli ez a kánon a második pontjában, hogy milyen célokat szolgáljon
az egyház által birtokolt anyagi javaknak az összessége: Elsőként és mindenekelőtt
az istentisztelet méltó biztosítását kell az anyagi javakkal szolgálni, hiszen az egyház
legfőbb célja az Isten dicsőítése, Isten dicsőségének a hirdetése, ennek a szolgálata.
Ennek érdekében akarja e célra állítani a rendelkezésére álló javakat.
Ugyanígy célja – és ezt is a kánon megfelelő részében, a második paragrafusban
olvassuk – a szegényekről való gondoskodás. Azokról a szegényekről, akikkel találkozunk, akikről Jézus mondja, hogy mindig lesznek köztetek. Akár ﬁzikai, vagy bármilyen típusával találkozhatunk a szegénységnek. Ugyancsak szükséges az evangelizáció eszközeinek a biztosítása. Gondolhatunk itt az iskolákra, oktatási és szociális
intézményekre, képzőintézetekre és számtalan más formára. Ugyanígy szükséges és
egyáltalán nem álságos, amikor azt mondjuk, hogy az anyagi javak felhasználását kell
az evangélium hirdetőinek, a papság, illetve a szerzetes közösségek megélhetésének a
biztosítására is rendelkezésre bocsátani, méltó megélhetésére biztosítani.
Ez a négy cél határozza meg az anyagi javakról való gondolkodásunkat, és ez határozza meg aktuálisan mindennapjainkban, hogy milyen tevékenységbe akarunk fogni, mire van lehetőségünk? Hogyan kell a rendelkezésre álló javakat jól felhasználni, és
Egyházak és társadalom

 ﱻ55 ﱾ

nagyon sokszor akár egy-egy év, vagy egy időszak tervezésekor ezt a négy szempontot
szem előtt tartani? Mert ha ettől eltérnénk, akkor esetleg más célok is beférkőznének gondolataink közé. Erre nekünk kiváló, és minden mást megelőző példát ad
Jézus Krisztus szegénysége, aki vállalta értünk, hogy emberré lett, vállalta az adott
kor szegényeivel való találkozást, olyannyira, hogy nemcsak elszenvedte ezt, nemcsak
véletlenül fordult a szegényekhez, hanem privilegizált módon fordult feléjük, Isten
kedveltjei felé.
Ugyanakkor Jézus a maga igehirdetői szolgálata során elfogadta mások adományait, akik méltó megélhetését biztosították. Az evangéliumok erről tanúsítanak, mint
ahogy ennek a tapasztalatnak a mintájára látjuk, hogy az ősegyház is gondoskodott a
szegényekről, diakónusokat választ ki, bíz meg a szegényekről való gondoskodásban,
azért, hogy az apostolok az ige hirdetésére tudják magukat szentelni. Megjelenik egy
közösségi gondolkodás az anyagi javakkal kapcsolatban, amikor például Pál apostol
egy-egy közösségben gyűjtést hirdet egy másik közösség szegényeinek a javára. Ez
pedig azt mutatja, hogy a keresztény közösségben az anyagi javak bizonyos szempontból közösek. Az egyház egészének a javait képezik, és ezt így éljük meg napjainkban
is, amikor bizonyos célgyűjtéseket tartunk. A Péter-ﬁllér pontosan ilyen, amikor a
Vatikán missziós, evangelizációs tevékenységére fordítjuk azt az összeget, ami Magyarországról befolyt.
Ebből a kiindulópontból érdekes az, hogy a keresztény embernek milyen legyen
a vagyona, vagy a vagyonhoz való viszonya. Az egyház kiáll a maga tanításában a
személyi tulajdon védelme és tisztelete mellett, ami a személy méltóságához hozzátartozik. Itt gondolhatunk az elemi szükségletekre, de nemcsak erre, hanem azokra a
személyi tulajdonokra is, amelyek méltó megélhetését biztosítják, a magántulajdon
védelme mellett is. Azt is valljuk, hogy a vagyon célja az egyének és a közösségek
céljai megvalósításának szolgálata, például a közjó megvalósítása. Vagyis egyáltalán
nem gond az, ha valaki keresztény emberként gazdag, vagy igen gazdag, de kérdés
az, hogy ezzel a vagyonával, gazdagságával mihez kezd. Hogyan szolgálja az egyházi
közjó, vagy a társadalmi közjó előmozdítását. Erre vonatkozóan tudunk nagyon sok
jó példát, és sajnálatos módon tudunk rossz példákat is felhozni. Semmiképpen sem
tudjuk elfogadni a hamis egyenlőség gondolatát, miszerint mindenkinek ugyanaz
és ugyanúgy jár. Voltak erről utópisztikus elgondolások, akár keresztény gyökerű
elgondolások is, ezek nem vezettek egy társadalom megújításához, mert éppen az
ember egyéniségét, az ember szabadságát nem tudták úgy és olyan mértékben szolgálni, hogy ez jó lett volna.
Semmiféle hamis egyenlősdi nem kell jellemezze az egyház vagyongazdálkodását.
Ezzel kapcsolatban az egyház társadalmi tanításának kompendiuma nagyon világos
tanítást ad, erre már én magam is többször hivatkoztam a társadalmi kérdésekkel kapcsolatban. Nagyon világos elméleti tanítást ad az evangélium alapján. Mit tekintünk a
vagyon megfelelő felhasználásaként? Az emberi élet tág összefüggésében szemléli azt,
annak minden dimenziójával. Például a vagyongazdálkodást, vagy az egyén vagyonhoz való viszonyát például a környezetvédelemmel kapcsolatban. Nagyon könnyű azt
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mondani, hogy egyéni döntésem egyáltalán nem képes befolyásolni komoly gazdasági, vagy környezetszennyezési folyamatokat, és láttuk, hogy igenis, az egyéni döntések
képesek befolyásolni jelentős mértékben a gazdasági folyamatokat is.
Az emberélet tág összefüggéseiben tanítja a kompendium a vagyonnal való gazdálkodásnak a lehetőségét, és ad az egyéni és közösségi cselekvésre vonatkozóan is
nagyon határozott direktívákat, nem viselkedési szabályt, nagyon világos direktívákat.
Néhány gondolat az aktuális helyzetünkre vonatkozóan. Ma Magyarországon az
egyház vagyonával, anyagi működésével kapcsolatban nagyon érdekes helyzet alakult
ki. Az állam és az egyház viszonyát több területen, így az anyagiak területén is az 1997ben megkötött Vatikáni Szerződés állapítja meg, mégpedig az azonos ﬁnanszírozás
elve alapján, vagyis amikor az egyház állami feladatokat lát el, a normatívákat ennek
megfelelően kapja, és ez került megújításra 2013-ban egy újratárgyalás során.
Azt azonban látni kell, hogy a rendszerváltáskor a kerekasztal-tárgyalások döntésében nagy jelentősége volt annak, hogy az egyház nem kapta vissza vagyonát teljes
mértékben. Ez egy döntés volt, lehetett volna másképp is dönteni. Látjuk, hogy a
körülöttünk lévő más, volt szocialista országokban másképp döntöttek, akár teljes
visszaadásról, akár részleges visszaadásról, és akkor is így van ez, ha ezekben az országokban az állami feladatvállalást ugyanúgy, normatívával ﬁnanszírozzák. A kettő
nem kellett volna, hogy kiváltsa egymást, nálunk ez a döntés született. Illetve azt
látjuk, hogy egyfajta kárpótlást, örök járadékalapot képeztek az egyházi vagyonból,
és ezt az örök járadékot juttatják évről évre az egyházaknak. Ez szerepel a közbeszédben állami támogatásnak, vagy egyház ﬁnanszírozásnak, noha nem erről van
szó, hanem az egyházat megillető javaknak az évről évre való, valamilyen szempont
szerinti juttatásáról.
Természetesen a közfeladat ellátásra az egyházak normatív támogatást kapnak, az
egyenlő mérték és elbírálás alapján történik ez, itt is azt kell mondanom, hogy nem
állja meg a helyét az, miszerint az egyházi iskolák több normatívához jutnak, mint az
állami iskolák. Szó nincs erről, ugyanazon normatívák alapján történik a támogatás,
és minden évben az előző év zárszámadási törvénye alapján kerül sor egy kompenzációs járadék juttatására, ami az alapján jön létre, hogy az állami oktatási intézmények
milyen más normatívát, vagy juttatást kaptak. Ez kerül kivetítésre az egyházi fenntartókra is, ezt kapjuk meg másfél évvel később. Nagyon érdekes, hogy 1990-akárhány
óta ez a mondat üt mindenhol, és mindenki hajlandó erről vitatkozni, hogy miért
kapnak többet az egyházak. Hát nem kapnak.
Vannak közvetlen céltámogatások, itt eltérő metódus volt az elmúlt években, volt,
amikor ezt a Kulturális Minisztériumhoz telepítették, volt, amikor a miniszterelnökhöz, vagy a Miniszterelnökséghez, volt, amikor kétfelé is, tehát eltérő metódusokat
alkalmaztak a különböző politikai ciklusok.
Nagyon sokszor érint bennünket az anyagi gazdálkodással kapcsolatban demagóg
gondolkodás. Egy konkrét példát mondok. Az egyik mise után vártak a hívek, körülvettek és megkérdezték, püspök úr mit szólna ahhoz, ha Ferenc pápa azt kérné
magától, hogy vonuljon ki a palotából. Ez jó kérdésnek tűnik, hiszen nagy épület,
Egyházak és társadalom
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mennyi sok ember elférne benne, de hát kissé megfontoltabban kellene meggondolni, hogy az nemcsak az én lakásom, hanem például hivatali funkciókat lát el,
kulturális tereket biztosít. Ha onnan kivonulnék, valahol máshol kellene ezeket a
funkciókat ellátni, és ha szabad ilyen történelmi utalást is tenni, jól tudjuk, hogy
amikor a püspökség, az egyházak, a szerzetesrendek valamiért kénytelenek voltak
kivonulni az épületeikből, akkor mindig valaki más bevonult. Tehát nem egy társadalmi igazságosság áll helyre, és ez szűkös gondolkodást jelent a vagyonnal kapcsolatosan. Természetesen ez nem indokolja azt a fajta gazdagságot, ami nem az előzően
felsorolt négy célnak felel meg.
Végül a konkrét támogatásokról – ha már maradunk ennél a kifejezésnél –, az
egyházi vagyon szerkezetéről most nem kívánok beszélni. Az állami forrásoknál azt
látjuk, hogy van a hitéleti támogatás, az a bizonyos járadéki támogatás, vannak a normatívák, amelyek oktatási intézményekhez, szociális feladatok ellátásához rendeltek,
vannak olyan céltámogatások, amelyek oktatási-szociális szolgálatok feltételeit biztosítják, például iskolák bővítése, tornaterem építése, iskolák felújítása. Második cél a
kulturális javaknak, az örökségvédelemnek az elősegítése, hiszen jelentős kulturális
javakat birtokol az egyház a közjó szolgálatában és ezek a céltámogatások elismerik
az egyháznak a közösségszervező, közösségépítő tevékenységét és ennek a biztosítását
szolgálják ezek a céltámogatások.
Egyéb külső forrásokkal is rendelkeztünk az elmúlt időszakban, akár európai uniós
forrásokkal is. Az európai uniós források felhasználása, vagy felhasználhatósága országonként eltérő módon történik, például Horvátországban az egyházak nehezebben
juthatnak, vagy alig juthatnak hozzá ezekhez a forrásokhoz, nálunk, egy korábbi döntés okán jelentősebb mértékben tudtunk hozzájutni. Szlovákiában is kevesebb mértékben tudják ezt megtenni. Alapvetően felzárkóztatási forrásokból az állami közvetítéseken keresztül jutottunk ezekhez, illetve bizonyos projektalapú támogatásokhoz.
Ezekre a későbbiekben is számítunk, 2020-at követően is, meglátjuk, hogy a következő európai uniós költségvetési tervezetben milyen prioritások kerülnek megfogalmazásra. Amennyiben ehhez tudunk alkalmazkodni, és céljainkat tudjuk összefonni,
akkor számunkra ezek is támogatásként jelenhetnek meg.
(A 2018. május 16-án tartott előadás szerkesztett változata)
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 EGYHÁZ ÉS TÖRTÉNELEM 
SÁRY Pál

Az ókori keresztények nézetei a fegyveres
katonai szolgálatról
GONDOLATOK A FEGYVERTELEN KATONA
CÍMŰ FILM KAPCSÁN
Mel Gibson legutóbbi, 2016 végén bemutatott, két
Oscar-díjjal kitüntetett (és további négy Oscar-díjra
jelölt) ﬁlmje méltó emléket állít a hősiességéről híres
fegyvertelen katona, Desmond Doss (1919–2006) számára. Az adventista felekezethez tartozó Doss 1942-ben
a hazája iránti szeretetből önkéntesként vonult be az
amerikai hadseregbe, vallási meggyőződéséből fakadóan
azonban soha nem fogott fegyvert, ami miatt sok-sok
szenvedésben és megaláztatásban részesült. A japánok
elleni harcok során, az 1945-ös, rendkívül véres okinavai
csatában szanitécként – saját életét folyamatosan kockára téve – mintegy hetvenöt sebesült bajtársának életét
mentette meg. E kimagasló hősiességéért teljes joggal
nyerte el a legmagasabb amerikai katonai kitüntetést, a
kongresszus által adományozott Becsület Érdemérmet Sáry Pál
(Medal of Honor). A ﬁlm kapcsán sokakban felmerülhet
az a régi kérdés, hogy szabad-e a keresztény embernek fegyvert fognia. Az alábbiakban
erre a kérdésre szeretnék választ adni az ókeresztény források alapján.
A keresztény vallás és erkölcs legfontosabb szabályait a négy evangélium tartalmazza, melyek szerint Jézus nyilvános működését Keresztelő János készítette elő, aki
bűnbánatra és megtérésre szólította fel az embereket. Keresztelő János nagy erkölcsi
tekintéllyel rendelkezett, sokan felkeresték, hogy hallgassák tanítását, és hogy tanácsot
kérjenek tőle. Egy alkalommal katonák érkeztek hozzá, s megkérdezték: „Hát mi mit
tegyünk?” János így felelt nekik: „Ne zsaroljatok, ne bántsatok senkit, hanem elégedjetek
meg a zsoldotokkal” (Lk 3,14).
Az, hogy „ne bántsatok senkit”, nyilván a helyi civil lakosságra vonatkozott, és nem
az ellenségre. János arra szólította fel a katonákat, hogy ne éljenek vissza a hatalmukkal, tartsák be a törvényt, s ne erőszakoskodjanak a civilekkel szemben, ne vegyék el
azok javait, hanem elégedjenek meg zsoldjukkal. Ami számunkra a lényeg: Keresztelő
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Szent János egy szóval sem ítélte el magát a katonáskodást, nem szólította fel a katonákat arra, hogy hagyjanak fel a fegyveres szolgálattal.
Nyilvános működése során Jézus is találkozott katonákkal. Jól ismert a kafarnaumi századossal való találkozása. Miután néhány szót váltottak egymással, Jézus dicsérte a százados óriási hitét, rámutatott arra, hogy az ilyen hittel rendelkezőké a mennyek országa, és
egy szóval sem kifogásolta a százados hivatását, a fegyveres katonai szolgálatot (Mt 8,10).
Jézus egy alkalommal arról beszélt a köréje gyűlő embereknek, hogy aki az ő radikális követésére kíván vállalkozni, döntése előtt alaposan fontolja meg, hogy képes-e teljesíteni a kívánalmakat. Jézus e ﬁgyelmeztetését példabeszédekben mondta el. Egyik
példájában egy olyan ember szerepel, aki toronyépítésen gondolkodik, a másik példa
pedig egy olyan királyról szól, aki a háborúba lépés kérdését fontolgatja. Az utóbbi
esettel kapcsolatban így fogalmaz Jézus: „melyik király nem ül le, mielőtt hadba vonulna egy másik király ellen, számot vetni, vajon a maga tízezernyi katonájával szembe tud-e
szállni azzal, aki húszezerrel jön ellene? Mert ha nem, követséget küld hozzá még akkor,
amikor messze van, és békét kér” (Lk 14,31–32).
A szövegből megállapítható, hogy a másik király a támadó fél: ő közeledik, vele
lehet szembeszállni, illetve tőle lehet békét kérni. Jézus a fegyveres védekezés lehetőségét teljesen természetesnek tartja, azt a legcsekélyebb mértékben sem ítéli el. Csak azt
tekinti megfontolandónak, hogy érdemes-e a támadó ellenséggel szemben háborúba
bocsátkozni, ha az kétszeres túlerőben van. Ha a győzelemre semmi esély sincs, akkor
nyilván érdemesebb békét kérni a felesleges vérveszteség elkerülése végett, még akkor
is, ha a béke hátrányokkal jár.
A letartóztatásakor Jézus a következőket mondta a kardot rántó – és egy papi szolga
fülét levágó – Péternek: „Tedd vissza hüvelyébe kardodat! Aki kardot ragad, az kard által
vész el” (Mt 26,52). Értelmezhetjük-e úgy, hogy Jézus e kijelentésével a fegyverhasználatot minden követőjének egyszer s mindenkorra általános érvénnyel megtiltotta?
Semmiképpen sem. Jézus csupán azt állapította meg, hogy aki harcba száll, az kiteszi
magát annak a veszélynek, hogy megölik a harc során. Péterrel pedig Jézusnak tervei
voltak, s ezért nem akarta, hogy annak baja essen. Másrészt azt sem akarta Jézus, hogy
tanítványai megakadályozzák letartóztatását, hiszen azzal gátolták volna küldetése teljesítését. Minderre tekintettel Jézus fegyverhasználattal kapcsolatos tilalmát nem lehet
a konkrét szituációtól elválasztva általánosítani. A Szentírás téves értelmezésének az az
egyik legtipikusabb módja, amikor bizonyos szituációkban elhangzó kijelentéseket a
szövegkörnyezetből kiragadva általánosítanak.
Az Apostolok Cselekedetei újszövetségi könyvéből két epizódot érdemes kiemelnünk. Amikor Péter apostol Cezáreában megkeresztelte Kornéliusz századost (ApCsel
10,48), nem kérte őt arra, hogy hagyjon fel a katonai szolgálattal. Hasonlóképpen járt
el Pál apostol is Filippiben, amikor megkeresztelte az ottani börtönőrt (ApCsel 16,33),
aki minden bizonnyal szintén római katona volt. Itt sem hangzott el, hogy fel kellene
hagyni a fegyveres szolgálattal.
A II–III. század keresztény szerzői közül hármat emelnék ki: Tertullianust,
Órigenészt és Szent Cyprianust. Tertullianus (kb. 160–220), a híres karthágói apo-
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logéta, akinek apja római katonatiszt volt, több korai művében említést tesz arról,
hogy a római hadseregben keresztény katonák is vannak. Ezt nem ítélte el, sőt kifejezetten büszkélkedett vele.1 A késői műveiben ezzel szemben már azt írja, hogy
a hívő keresztény nem katonáskodhat. Mint írja, „az Úr Péterben minden katonától
elvette a kardot.”2 Ezzel kapcsolatban tudnunk kell, hogy Tertullianus a korai műveit
még katolikusként írta, később azonban hátat fordított a katolikus egyháznak és a
montanista eretnekekhez csatlakozott, akik a Szentírást félreértelmezve erkölcsi túlzásokba estek, s a katonai szolgálat elutasítása mellett például elítélték azokat, akik
házastársuk halála után újabb házasságot kötöttek. Az egyház Tertullianust eretnek
gondolatai miatt nem avatta szentté.
Az alexandriai Órigenész (184–254), aki vértanúként halt meg, az ókor egyik legnagyobb keresztény ﬁlozófusa és teológusa volt. Tertullianus kései tanaival egyetértve
elutasította a katonáskodást: „Mi ugyanis már nem fogunk kardot egyetlen népre sem,
nem tanulunk háborúskodni, hiszen Jézus, a mi vezérünk segítségével a béke ﬁai lettünk”
– írja egyik művében.3 Órigenészről tudnunk kell, hogy ő is eretnekké vált, erkölcsi
téren súlyos túlzásokba esett, például kasztrálta magát. Tévedései miatt az egyház őt
sem avatta szentté.
Cyprianust (kb. 200–258), Karthágó vértanú püspökét ezzel szemben az egyház
szentként tiszteli. Cyprianus a katonai szolgálatot nem ítélte el. Egyik levelében így
fogalmazott: „A jó katona feladata, hogy megvédje parancsnokának táborát a lázadókkal
és az ellenséggel szemben.”4 Egy másik levelében nagy elismeréssel emlékezett meg két
keresztény vértanúról, akik katonaként szolgáltak a császár hadseregében: „Laurentius
és Egnatius, maguk is a világi táborban katonáskodtak, de Isten igaz lelki katonáinak
bizonyultak: Krisztus megvallásával eltaposták az ördögöt, nemes szenvedésükkel kiérdemelték az Úr pálmaágát, és koszorúját.”5
Azt, hogy e két katona milyen körülmények között halt meg, nem tudjuk. Azt
azonban más forrásokból tudjuk, hogy keresztény katonák sok esetben azért haltak
vértanúhalált, mert nem voltak hajlandóak a császárkultuszban és egyéb pogány vallási szertartásokban részt venni. A 298-ban vértanúhalált szenvedett Marcellus nevű
keresztény százados például nem akart részt venni a császár tiszteletére rendezett ünnepségen, s a légió jelvényei előtt ledobva katonai övét kijelentette: „mostantól fogva
nem harcolok a császárnak, megvetem a kőből és fából faragott istenek tiszteletét, mert
azok néma és süket bálványok.”6 Később, kihallgatása során mindezt megismételte,
majd hozzátette, hogy kereszténynek vallja magát, s más katonai esküt nem tud megtartani, csak azt, melyet az Úr Jézus Krisztusnak, a mindenható Isten ﬁának tett.7


Vö. Tertullianus: Védőbeszéd 5,5; 37,4; 42,3; Scapulához 4,7.
Tertullianus: A bálványimádásról 19,3 (Vanyó László ford.).

Órigenész: Kelszosz ellen 5,33 (Somos Róbert ford.).

Szent Cyprianus: Levelek 73,10 (Szabó Ádám ford.).

Szent Cyprianus: Levelek 39,3 (Szabó Ádám ford.).

Marcellus aktája („M” változat) 1,1 (Vanyó László ford.).

Marcellus aktája („M” változat) 2,1.
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Tudnunk kell, hogy 313 előtt a pogány római vallás, mely a császárkultuszt is magába foglalta, kötelező államvallás volt. A hadseregben rendszeresen végeztek pogány
szertartásokat, s a katonai eskü (sacramentum militiae), melyre Marcellus hivatkozott,
szintén pogány vallási elemeket tartalmazott. Fontos kiemelnünk, hogy azok a keresztény katonák, akik megtagadták a szolgálatot – mert kétség kívül voltak ilyenek –, ezt
az esetek döntő többségében a hadsereg pogány szellemisége miatt tették, s nem azért,
mert nem akarták a hazájukat a továbbiakban fegyverrel védeni.
313 a constantinusi fordulat éve volt: véget értek a keresztényüldözések, a híres milánói türelmi rendelet deklarálta a vallás szabad megválasztásának jogát. Röviddel később a fegyveres katonai szolgálattal kapcsolatban hivatalos egyházi döntés született.
314-ben az Arles-i Zsinat kimondta: „Azokról, akik a béke idején eldobják a fegyvert, azt
határoztuk, hogy maradjanak távol a közösségtől.”8 A béke idején fegyvert fogni nem
hajlandó híveket tehát az egyház kiközösítette. A „béke idején” (in pace) kifejezés a
szakirodalomban vitatott. A paciﬁsta Bainton például úgy értelmezi a zsinat rendelkezését, hogy a hívek az egyházi jog szerint nem voltak kötelesek a fegyveres harcokban
részt venni (lelkiismereti okból megtagadhatták a csatában való részvételt), azokat a
rendészeti feladatokat azonban, melyeket a katonák békeidőben kaptak, kötelesek
voltak ellátni.9 Ezzel az interpretációval több okból sem érthetünk egyet. A források
döntő többsége szerint a keresztény katonáknak 313 előtt nem a vérontás, hanem a
hadseregben kötelező pogány vallásgyakorlás okozott lelkiismereti problémát, hiszen
az keresztény szempontból bálványimádásnak minősült. Emellett az is felhozható
Bainton álláspontjával szemben, hogy a constantinusi fordulat előtt a pogány kultuszt a katonáknak békeidőben is ápolniuk kellett. A korabeli egyházi forrásokban
„az egyház békéje” mindig azokat az időszakokat jelenti, amikor szüneteltek a keresztényüldözések.10 Ebből pedig egyértelműen az következik, hogy a zsinati rendelkezésben az állam és az egyház közötti békéről van szó: ilyen békés körülmények között a
keresztény hívek vallási okból nem tagadhatták meg a fegyveres katonai szolgálatot,
mivel a hadseregben nem kényszerítették őket vallásuk megtagadására.
A IV–V. század keresztény szerzői közül elsősorban Szent Ambrus és Szent Ágoston
érdemel kiemelést. Ambrus (kb. 334–397), Milánó híres püspöke, a műveiben sokszor
dicsőíti az Ószövetség háborús hőseit, s rámutat arra, hogy „Mózes sem viszolygott
hazája érdekében súlyos háborúkba bocsátkozni.”11 Ambrus számos gondolatot átvett
Cicero műveiből. Cicero úgy vélte, hogy vannak igazságos, és vannak igazságtalan
háborúk: „az igazságtalan háborúk azok, amelyek indítására ok nélkül kerül sor. Igazságos háborút ugyanis csak akkor lehet viselni, ha sérelem megbosszulásáról vagy az ellenség elűzéséről van szó.”12 Ambrus is különbséget tett igazságos és igazságtalan háború
között, s az előbbi kategóriába sorolta a sérelem miatt indított háborút: „A bátorság


Arles-i Zsinat 3. kánon (Erdő Péter ford.).
Roland H. Bainton: The Early Church and War, in: The Harvard Theological Review 1946/3, 200.

Ld. pl. Lactantius: A keresztényüldözők halála 52; Euszebiosz: Egyháztörténet 10,1,1.

Szent Ambrus: A kötelességekről 1,27,135 (Meggyes Ede–Tóth Vencel ford.).

Cicero: Az állam 3,23,35 (Hamza Gábor ford.).
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a többinél kiválóbb, de nem kísérő nélkül való erény; nem önmaga kíséri önmagát: a bátorság egyedül, igazságosság nélkül a gonoszság táptalaja lesz. Minél erősebb valaki, annál
készségesebb arra, hogy elnyomja a gyengébbet, ezért magukban a háborús dolgokban is
meg kell vizsgálnunk, hogy vajon igazságos vagy igazságtalan háborúról van-e szó. Dávid
csak akkor háborúskodott, ha zaklatták.”13 Az igazságos háborúban való fegyveres részvételt Ambrus erkölcsileg egyértelműen helyeselte.
Ambrushoz hasonlóan Szent Ágoston (354–430), az észak-afrikai Hippo püspöke,
az ókor legnagyobb keresztény gondolkodója, szintén különbséget tett igazságos és
igazságtalan háború között. Egy helyen azt írja, hogy „az igazságos háborúban az ellenség bűne miatt folyik a harc”.14 Egy másik helyen megjegyzi, hogy „az ellenség igazságtalansága rákényszeríti a bölcset az igazságos háborúra.”15 Amikor a manicheus Faustus
Izrael Istenét azon az alapon utasította el, hogy a háborúra parancsot adó Isten öszszeegyeztethetetlen a jézusi istenképpel, Ágoston rámutatott arra, hogy nem minden
háborút kell erkölcsileg elítélni: a háborút a célja alapján lehet morális szempontból
minősíteni, s csak azt a háborút kell elutasítani, melyet gonosz vágyak mozgatnak.16
Ágoston levelezéséből szintén érdemes néhány gondolatot kiemelnünk. Egy Bonifác nevű katonatiszt levélben közölte Ágostonnal, hogy el kívánja hagyni a katonai
pályát, mert a szerzetesi hivatást szeretné választani. Ágoston püspök válaszában azt
tanácsolta Bonifácnak, hogy inkább maradjon a hadseregben és továbbra is katonaként szolgálja Istent. Számos bibliai példával igazolta, hogy a katonai szolgálat Istennek tetsző tevékenység. Rámutatott arra, hogy a katonáskodás sokban hasonlít
a szerzetesi hivatáshoz, s mindkettőre szükség van: a szerzetesek imáikkal harcolnak
a láthatatlan ellenséggel (vagyis a sátánnal) szemben a katonákért, a katonák pedig
fegyverrel harcolnak a látható ellenséggel szemben a szerzetesekért. S végül kiemelte,
hogy a harcoló katonák is olyan béketeremtők, akiket Jézus boldogoknak mondott,
hiszen a hadviselés végső célja a béke kivívása és megszilárdítása.17
Az ókori keresztény források tehát azoknak a véleményét támasztják alá, akik szerint a fegyveres katonai szolgálat nem áll ellentétben a keresztény vallás és erkölcs
parancsaival. Teológiailag tehát Desmond Doss tizedes helytelen álláspontot képviselt, ez azonban semmit nem von le az ő hősiességéből, mely a legnagyobb tiszteletre
méltó. Bár a Tízparancsolat „Ne ölj!” parancsát tévesen értelmezte abszolút tilalomként (hiszen nyilvánvalóan vannak esetek, amikor az ölés erkölcsileg megengedett),
helyesen látta a kereszténység legfontosabb erkölcsi tanítását, mely a mai liberalizmus
individualizmusával szemben mélyen kollektivista jellegű: az embernek elsősorban
másokért kell élnie, és önző célok helyett mindenekelőtt a saját – családi, vallási és
nemzeti – közösségét kell szolgálnia.


Szent Ambrus: A kötelességekről 1,35,176–177 (Meggyes Ede–Tóth Vencel ford.).
Szent Ágoston: Isten városáról 19,15 (Dér Katalin ford.).

Szent Ágoston: Isten városáról 19,7 (Dér Katalin ford.).

Szent Ágoston: Faustus ellen 22,74.

Szent Ágoston: Levelek 189.
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Galambvári Péter

A Tapolcai Apátság javadalma
KÁNONJOGTÖRTÉNETI VÁZLAT
A Tapolcai Apátság története mintegy 700 évet ölel föl. Az első írásos emlék a
Váradi Regestrumban 1214 és 1221 között található. A Pázmány-féle zsinat tanúsága
szerint a Tapolcai Apátság 1217-ben már virágzott.1 Az apátság javadalmának megszűnése 1945 után következett be, amikor is az államosítás miatt megszűnt a javadalom
egyházi tulajdon lenni. Ebben a cikkben a Tapolcai Apátság 700 éves történetéből
szeretnék kiemelni három időszakot, melyek elgondolkodtató kánonjog-történeti vonatkozásokat hordoznak.

A Tapolcai Apátság, mint egyházi javadalom
A Tapolcai Apátságot a XIII. században alapította a Miskolc-nemzetség, azzal a
szándékkal, hogy mindig legyen Tapolcán 6, 8, 10 szerzetes, akik imádkoznak, az
Istent dicsőítik folyamatosan. Ezek a nemzetségi alapítású monostorok, mindig közös
temetőhelyként is szolgáltak a nemzetség elhunyt tagjai számára. A Tapolcai Apátságnak védőszentjei Szent Péter és Szent Pál főapostolok voltak. Maga az épületegyüttes, a régészeti kutatások és feltárások szerint a mai fürdővel szemben lehetett.2 A
Szapolyai János és Ferdinánd közötti háborúskodás idején többször is támadás éri
az apátságot. Egy ilyen támadásban a leírások szerint az apátot is meggyilkolták, és a
szerzetesek elmenekültek Tapolcáról a Miskolc melletti Mindszent községbe. Tulajdonképpen maga az épületegyüttes az 1535-ös évek környékén megszűnt. Tehát nem
beszélhetünk már épületről, monostorról, szerzetesekről, de maga a javadalom, a monostorhoz tartozó javadalom megmaradt. Fölmerülhet az a kérdés, hogy egyáltalán
mi az, hogy „javadalom”? A kánonjogban mit értünk javadalom alatt?
A javadalom az egyházi vagyonjogban, olyan jogi személy – tehát nyilvánvalóan nem
természetes személy –, melyet az illetékes egyházi felsőbbség állandó jelleggel alapított
vagy létesített, mely áll egy szent hivatalból és a hivatallal kapcsolatos vagyoni ellátás,
jövedelem élvezetének jogából.3 Így a javadalom két vonatkozásban értelmezhető.
Van egy oﬃcium, egy szent hivatal – jelen esetben ez a tapolcai apát –, mint egyházi
hivatal, egyházi tisztség. Ehhez az oﬃciumhoz, hivatalhoz kapcsolódik egy beniﬁcium,
maga a jövedelem, egy birtok, amely a mi esetünkben magába foglalta a Tapolcai
Apátság vonatkozásában:
– Tapolca-pusztát, az erdővel, szántóföldekkel, rétekkel, a hőforrású fürdővel,


NEMES J., Szent Péter s Szent Pál apostolokról nevezett Tapolcai Apátság története in Magyar Sion
II. köt.

PUSZTAI T., A Tapolcai bencés apátság építéstörténete in A Herman Ottó Múzeum Évkönyve LII
(2013), 149–170.
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– Görömböly falut az erdeivel, szántóföldjeivel, rétjeivel,
– Valk Borsod megyei községet birtokával együtt,
– Mindszent községben pincéket és korcsmákat,
– a Miskolci Kúriát, a későbbiekben mészárszékkel és fogadóval,
– Miskolc határában jelentős mennyiségű szőlőültetvényt,
– Miskolcon és Hejőcsabán két malmot és
– a Jenke-pusztát.4
Nyilvánvalóan az apátsági javadalom 700 éves történetében a terület nagysága
mindig változott, de összességében kb. 3500 hektárról beszélünk. Miért van szüksége
egy monostornak, a későbbiekben egy egyházi hivatalt betöltő embernek, a tapolcai
apátnak ilyen javadalomra? Ha a Bibliából adunk választ, akkor Szent Pál apostol
levelét idézhetjük: „Aki az oltárnál szolgálnak, az oltárról részesednek.”5 Az apostolok
Jézus Krisztus halála, feltámadása, mennybemenetele után elfogadták a hívők által
felajánlott vagyontárgyakat. Ezt a keresztény közösség vagyonaként tekintették és kezelték. Az Apostolok Cselekedeteiben erről bőséges leírást találunk. Ezekből a bibliai
alapokból kiindulva az egyház ma is vallja a kodiﬁkált jogában, hogy az egyháznak
veleszületett joga, hogy anyagi javakat szerezzen, birtokoljon és kezeljen. Az egyházi
javaknak meghatározott célja van. Ezek a célok a szegényeknek a segítése; a karitász,
az evangélium terjesztésének az ügye; a misszió, aztán a kultusz, istentisztelet megrendezésének méltó körülményei, illetve a klerikusok, az egyházi szolgálattevők tisztes
ellátása. Ezek azok az egyházi célok, ami miatt az egyház birtokolhat anyagi javakat.6
A Tapolcai Apátság javadalmával kapcsolatban elmondhatjuk, hogy a földet és a
birtokot két szempontból tudták hasznosítani. Egyrészt a dézsma, a tizedszedési jog
jelentett bevételt, ami Tapolcán és Görömbölyön elsősorban szőlődézsmát jelentett.
Illetve a másik lehetőség – és ezzel gyakorta éltek, főleg azután, mikor megszűnt magának a Tapolcai Apátságnak az épülete – a bérbeadás. 1535-ben az egri egyházmegyei
káptalan szerzi meg a Tapolcai Apátság javadalmát. Egri kanonokok töltik be a tapolcai apáti tisztet egészen 1776-ig. Az apátnak kinevezett kanonokok pedig bérbe adják
ezt a javadalmat, és a bérleti díj összege az, ami bevételt és vagyont jelentett.7

A Tapolcai Apátság, mint a munkácsi püspök javadalma
A Munkácsi Görögkatolikus Püspökségnek nagyon sajátos helyzete volt 1771 előtt,
hiszen de facto létezett a Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye, de jogilag nem
nyert elismerést a Szentszéktől. A püspök is fungált és püspöki hivatalt töltött be,
de a Szentszék 1771 előtt ezt nem kanonizálta. Ennek az lett a következménye, hogy
az egri római katolikus püspök, csupán egy rítus vikáriusként tekintett a munkácsi
görögkatolikus püspökre, mintegy helyettesére. Amikor egy munkácsi görögkatolikus
püspököt felszenteltek, akkor nemcsak a pápának, hanem az egri püspöknek is hűség

BESZKID M., Szent Péterről és Szent Pálról nevezett Tapolcai apátság története 1903., 60.
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esküt kellett tennie. Az egri püspök engedélye nélkül a munkácsi püspök sem templomot sem papot nem szentelhetett, nem tudott papot egyik helyről a másik helyre
áthelyezni, parókiát sem alapíthatott. Mindenben ki volt szolgáltatva az egri római
katolikus püspöknek.8 Mária Terézia uralkodása idején (1740–1780) többször volt kísérlet arra, hogy ez a helyzet megváltozzon, hogy a Szentszék elismerje a Munkácsi
Görögkatolikus Egyházmegyét. Először 1766-ban kérte Mária Terézia XIII. Kelemen
pápától, hogy kanonizálja azt, de a Szentszék részéről nemleges válasz érkezett. Nyilvánvalóan az egri püspök tiltakozása volt a háttérben, de a másik ok anyagi jellegű volt.
A Szentszék válaszában azt írta az uralkodónak, hogy nem látja biztosítva a Munkácsi
Püspökség javadalmazását, megfelelő ellátását. Ennek is köszönhető az, hogy amikor
végül is XIV. Kelemen pápa 1771. szeptember 19-én kiadott Eximia regalium kezdetű
bullájában, amiben megalapítja, kanonizálja a Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegyét, külön pontban szerepel, hogy az uralkodó kötelessége gondoskodni az újonnan
felállított püspökség, újonnan kinevezett püspök javadalmazásáról.
Ez így is történt. 1776. október 23-án kelt adománylevelével Mária Terézia a Tapolcai Apátság javadalmát Bacsinszky András munkácsi püspöknek adományozza, úgy is
fogalmazhatunk, hogy őt nevezi ki Tapolcai Apáttá.9 Így kerül az Egri Káptalantól ez a
javadalom a munkácsi püspökhöz. Mária Terézia lépésének hátterében a főkegyúri jog
állt. Tudjuk, hogy a főkegyúri jog alapja az egyházalapítás ténye, ami Magyarországon
Szent István királyhoz kötődik. Szent István apostoli királyi címet is hordozott. Ezt
II. Szilveszter pápától kapta, és azt jelentette, hogy a Szentszék követeként járhat el
az egyházszervezésben. Tény, hogy ez az apostoli királyi cím személyes kiváltsága volt
Szent Istvánnak, utódaira ez nem szállt át.
A főkegyúri joggal kapcsolatban látnunk kell, hogy a király, az uralkodó úgy gondolkodott, hogy ha ő adta az egyházi javadalomnak a beniﬁciumát, tehát ő adta a
javadalomnak az alapját, akkor megilleti a jog, hogy a hivatalt is ő töltse be. A főkegyúri jog alapján az uralkodó azt a jogot fenntartotta magának, hogy a hivatalra is
ő nevezze ki a javadalom birtokosát. Ezért fordulhatott elő, hogy a király püspököket,
apátokat nevezett ki. Az egyház törvényeivel ezt nehezen lehetett összeegyeztetni. VII.
Gergely pápától kezdve az invesztitúraharc erről szól. Magyarországon az a köztes
megoldás alakult ki, hogy a főkegyúri jog alapján az uralkodót illette a „bemutatás”,
és a „nevezés” joga, a „prezentáció” és a „nominátio”, de maga a „kinevezés”, a hivatal
betöltése, a pápát illette meg. Nyilván ezzel kapcsolatban minden uralkodó próbálta
a hatáskörét növelni. Volt olyan király a magyar történelemben, aki maga nevezett ki
püspököket, maga alapított egyházmegyéket. Apátokat is kinevezett mondván, hogy
a Szentszéké csak a megerősítés, a jóváhagyás joga.10
Ennek tükrében érthető, hogy amikor a pápa megalapítja, kanonizálja a Munkácsi
Görögkatolikus Egyházmegyét, akkor felhívja az uralkodót, hogy nevezzen meg egy
püspököt, akit majd ő fog, mint egyházfő kinevezni a püspöki hivatalba. Ezek alapján
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ahhoz kétség nem fér, hogy Bacsinszky András jogosan lett munkácsi püspök. Ehhez volt
szentszéki kinevezés, a királynő előterjesztésére, nevezése után. Az még további kutatást
igényel, hogy az 1776-os tapolcai apáti kinevezésére érkezett-e Szentszéki megerősítés.

A Tapolcai Apátság, mint a miskolci apostoli kormányzó javadalma
1912-ben Papp Antalt kinevezik a Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye utódlási
joggal ellátott segédpüspökévé, majd pedig Firczák Gyula püspök halála után megyéspüspökké, így ő is tapolcai apáttá válik. Hiszen Bacsinszkytől, 1776-tól 1924-ig mindegyik munkácsi püspök tapolcai apáti címet is kapott és élvezte a Tapolcai Apátság
javadalmát. Viszont az I. világháborút lezáró béketárgyalások átrajzolták Közép-Kelet-Európa térképét, és a döntéshozók nem voltak tekintettel az egyházkormányzati
állapotokra. Ennek köszönhetően Magyarországon az a helyzet fordult elő, hogy csonka Magyarországon maradt 20 eperjesi, egy munkácsi görögkatolikus egyházközség,
amelyek elszakadtak anya-egyházmegyéjüktől. A Szentszéket ekkor kettős cél vezette:
Egyrészt, hogy ezek a parókiák, egyházközségek se maradjanak kormányzat, jogilag
érvényesen kinevezett vezető nélkül. Másrészt nem akart a Szentszék végleges döntést
hozni, mert érezték, hogy ezek a politikai békeszerződések még ingatag talajon állnak. Ezért döntött a pápa amellett, hogy apostoli kormányzóságot alapít a főpásztor
nélkül maradt egyházközségekből, hiszen az apostoli adminisztratúra egy ideiglenes,
részegyház jellegű kánonjogi képződmény, aminek kettős kifutása lehet. Vagy egyházmegyévé fejlődik, vagy beolvad egy már meglévő egyházmegyébe.11
1924 júniusában létrehozta a Szentszék a Magyarországon maradt eperjesi és munkácsi egyházközségekből az Apostoli Adminisztratúrát, Apostoli Kormányzóságot.
Mivel Papp Antalt politikai és személyi okokból nem fogadta el a csehszlovák kormány és kiutasítás várt rá, a Szentszék ezt megelőzendő kinevezte Papp Antalt az
újonnan megalapított Miskolci Apostoli Exarchátus apostoli kormányzójává. Nyilván fölmentette előtte a munkácsi püspöki hivatalából, a munkácsi püspöki széket
megüresedettnek nyilvánította. Mikor Papp Antal elfoglalta hivatalát Miskolcon és
átvette a kormányzóság vezetését, anyagi jellegű problémákkal szembesült. Megvan
a levelezés, amit Papp Antal még Ungvárról írt, amiben többször megjegyzi, hogy
már 1920-tól nem kapott javadalmat a kormánytól, hiszen nem volt hajlandó letenni
a hűségesküt. Attól fél, hogy nem tudja biztosítani saját maga megélhetését, illetve
az Apostoli Kormányzóság fenntartását.12 Ezért egyezett bele a Szentszék, hogy megtarthatta a Tapolcai Apátságot, annak ellenére, hogy ő már nem munkácsi püspök!
A magyar kormány rögtön tiltakozni kezdett, hiszen úgy érezték, hogy a Szentszék
a magyar kormány megkérdezése nélkül döntött magyarországi ügyben. Végül rövid
habozás után a magyar kormány beleegyezett ebbe a döntésbe. Nyilván azért, mert azt
úgysem fogadták volna el, hogy Papp Antalnak az utódja, egy külföldi állampolgár,
magyarországi javadalmat élvezzen. Fölmerül a kérdés, hogy kánonjogilag hogyan
értékelhetjük ezt a szentszéki döntést, hogy Papp Antal már nem volt munkácsi püs
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pök, de Tapolcai Apát maradt. A helyzet megoldása annak a ténynek az ismerete,
hogy a munkácsi püspöki javadalom, illetve a Tapolcai Apátság javadalma nem vált
eggyé. Kánonjogilag fogalmazhatjuk úgy is, hogy a Tapolcai Apátság javadalma nem
ment át a Munkácsi Egyházmegye törzsvagyonába. Volt erre egyébként kezdeményezés, de ezt akkor maga a Szentszék akadályozta meg mondván, hogy nem lenne
helyénvaló, hogy alapvetően római katolikus javadalom – bencés monostorról lévén
szó – egy görögkatolikus rítusú egyházmegyének váljon állandó javadalmává.
Papp Antal 1945. december 24-én halt meg. Ekkor a Tapolcai Apátság javadalma haszonélvező nélkül maradt. A széküresedés idejére a magyar kormány intercaláris kezelésbe vette az apátság javadalmát és miniszteri biztost nevezett ki az élére. Szántay-Szémán
Istvánt választották káptalani kormányzóvá Papp Antal halála után, aki két irányba kezdett tudakozódni. Egyrészt Mindszenty bíboroshoz fordult, hogy megtudja, Papp Antal halála után az Apostoli Kormányzóság megmarad-e a továbbiakban.13 Igenlő választ
kapott. A Szentszék nem kívánta megszüntetni az Apostoli Kormányzóságot. Illetve a
politikai döntéshozókhoz fordult, hogy ne vegyék el a Tapolcai Apátság javadalmát, hanem visszaszálljon az a Miskolci Apostoli Exarchátus fenntartására. Azzal érvelt, hogy
Papp Antal nem királyi adományból, hanem Őszentsége, a pápa, mint legfőbb donátor
adományaként kapta 1924-ben a Tapolcai Apátsági javadalmat. Jelzi, hogy Papp Antal
ez idáig is a Miskolci Apostoli Exarchátus fenntartására fordította ezt a javadalmat, és
hogy a javadalom szükséges az Apostoli Kormányzóság további létéhez.14
Tudjuk jól, hogy a kérése okafogyottá válik, hiszen az államosítás miatt ez a javadalom megszűnt egyházi javadalom lenni. Állami tulajdonba ment át, és a Miskolci
Apostoli Kormányzóság, a többi egyházmegyéhez hasonlóan más állami támogatásban részesült a „felajánlott” javadalom kárpótlásaként.15
Magyarországon az 1990-es évek után nem volt reprivatizáció. Az egyház nem kapott
vissza földeket, csak ingatlanok visszaigénylésére volt lehetőség. Csak olyan ingatlanokra vonatkozott a törvény, amelyek 1948. január 1. után kártalanítás nélkül kerültek
állami tulajdonba, és 1991. július 30-án még állami vagy önkormányzati tulajdonban
voltak. Később kiderült, hogy az összes igényelt ingatlant nem tudta visszaadni az
állam, ezért a kormány megegyezett az egyházakkal, hogy pénzbeli kártalanítást fog
eszközölni, mely alapján az állam az egyházaknak örök járadékot ﬁzetett és ﬁzet.16
(Az előadás elhangzott 2018. november 19-én a MAB-székházban tartott
Szabadfalvi-emlékülésen, melynek második részében Görömböly
görögkatolikusságának életéről volt szó, templomuk építésének 150. évfordulóján.)
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 EGYHÁZAK ÉS KULTÚRA 
András Csaba SJ

Néhány gondolat a művészetről
„Szent Ignác-i szemüvegen” keresztül
Művészetről beszélni nem könnyű, mert a tárgyi valóság mögött olyasmi tárul fel, ami a Szent, a Mindenható,
az Örök, a Teremtő szépségéből mutat meg valamit, egy
piciny kis szeletét felkínálva. Feszültség jön létre ezáltal a Teremtő Szépség és a befogadni igyekvő piciny kis
teremtmény között. Hiszen a Teremtő úgy adja magát,
mint ajándék, de ezt az ajándékot csak csodálni lehet, és
gyönyörködni benne. Amikor erőszakkal birtokolni szeretnénk a Szépet, a Jót, az Igazat és a Szentet, az azon
nyomban eltűnik, mert nem arra van hivatva, hogy bezárjuk véges, törékeny emberségünk szűk kalitkájába.
Ha egy műalkotást szemlélünk, gyakran szembesülünk
azzal, ahogy magával ragad és elvarázsol bennünket. Ez- András Csaba
zel együtt azonban ott van a megközelíthetetlenségének,
birtokba vehetetlenségének akadálya. Jóllehet, érzékeljük, találunk néhány esendő,
törékeny szót arra, amit az alkotás üzen számunkra; mégis, valahogy csak az íz marad
meg számunkra anélkül, hogy jóllakottan elmondhatnánk magunkról: „na, ezzel is
megvolnánk…”
Beethovent, amikor arról kérdezték, hogy miről szól a Kilencedik Szimfónia, így
válaszolt: „Ha ezt szavakban ki lehetne fejezni, nem írtam volna kilencet!” A művészet
Isten kreativitásának egy formája, amiről hosszú könyveket lehet írni; és ez valóban
segíthet értelmezni egy-egy mű jelentését. Emellett azonban ott kell lennie az alázatnak is, ami nyitottan rá tud tekinteni Isten alkotásaira anélkül, hogy értelmével birtokolni akarná. Teret hagyni annak, hogy az újabb szemlélések váratlan meglepetéseket
és örömteli felfedezéseket okozzanak.

A MŰVÉSZET AZ IGNÁCI LELKISÉGBEN
Elöljáróban talán még azt is fontos megemlíteni, hogy a különleges tehetséggel
megáldott emberek „különleges esetek”. Ez minden emberi jellemre igaz, de még
igazabb a művészekre. A művészek mindig kilógnak a sorból, külön törődést igényelnek és el kell fogadni egyedi viselkedésüket és gondolkodásmódjukat. A művész
lelke mélyén ott van a másság, a különlegesség adománya, ezzel együtt a meg nem
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értettség fájdalma is, amelyek együttesen egy különleges érzékenységgel, ﬁnomsággal és rálátással ajándékozzák őt meg. Minden esetlensége, „furcsasága” ellenére a
művész vágyik a kommunikációra, hogy megossza magából mindazt az értéket és
tehetséget, amivel a jó Isten őt megáldotta. Attól függetlenül, hogy mennyire extravagáns vagy különc, a művész nagyon is vágyik arra, hogy megértsék. Ha ez nem
történik meg, akkor nagyon könnyen frusztrálttá válhat. A különlegességüket sokszor teherként élik meg, amely elválasztja őket másoktól, és magányossá, meg nem
értetté teheti őket.
Pedro Arrupe, jezsuita generális, 1973-ban Rómában a Jezsuita Művészeti Intézet
tagjaihoz intézett egy beszédet. Ebből idézek néhány fontosabb gondolatot. Arrupe
atya kiemeli, hogy Szent Ignácnak a szépség, a művészet csak a vallás és a megváltás
kontextusában volt elfogadható.
Ha egy jezsuita művészi adottságokkal rendelkezik, bizony ez áldás, de az előbbiekből látjuk, hogy nehéz vigasz is, amikor szembesülnie kell érzékenységével, amit nem
csak a szépség, isteni jelenlét, hanem a durvaság, kegyetlenség, a világ árnyékoldala is
érzékenyen érint. Hogy a művész kiegyensúlyozottabbá és erősebbé válhasson, érdemes megfontolnia néhány szempontot, ami összhangban áll Szent Ignác és a Társaság
eljárásmódjával.
A művészet első célja, amely minden fölött áll: Isten dicsősége. Szent Ignác azt
mondja, hogy a föld, mint az ég, arra van hivatva, hogy Isten dicsőségét megmutassa.
Az átlagember azonban olykor gyenge és vak ennek szemlélésében. Ezért szüksége van
a művészre, aki a tekintetét a világban megjelenő Teremtőre irányítja, hogy alkotásaival Isten jóságáról és csodáiról meséljen.
A jezsuita művészet második célja Szent Ignác számára a tanítás. Ez az elsőből következik: a művészet segít az embert Istenhez emelni. Ez több szinten is megvalósulhat: intellektuális, érzelmi és szellemi szinten. A jezsuita iskoladrámák erre nagyon jó
példával szolgálnak. A gyerekek, akik részt vettek ezekben a színdarabokban, azon kívül, hogy többféle képességüket is fejleszthették, találkoztak egy történelmi esemény,
egy szent életének részletes leírásával. A szerepbe való beleélés segített nekik érzelmileg
azonosulni az egyes szereplőkkel, a helyzet feszültségével és sokszínűségével. Ezen kívül pedig a mű üzenete erősítette bennük azt az elhatározást, hogy érdemes jól élni, a
társadalom javára lenni, és az Isten Országát itt a földön építeni.
Az utóbbi gondolat visz bennünket a jezsuita művészet harmadik céljához, ami a
ﬁatalság keresztény életre való nevelése. Az iskoladrámák egy nem moralizáló formában ültették el a diákokban a keresztény értékrendet. Emellett más pozitív hozadékai
is voltak. A színjátszás, a szavalás, a klasszikusok olvasása az egész embert formálták,
felruházva azokkal az értékekkel, amelyek a bölcsességhez, a széles látókörhöz, az életben való boldoguláshoz szükségesek.
Végül a jezsuita művészet negyedik célja, hogy a jezsuita művész társai apostola
legyen, akik a szépség keresésében még nem jutottak el minden szépség forrásához
és kútfőjéhez. Ha embertársai nem jutottak el oda, hogy felismerjék az Urat, hálát
adjanak neki, akkor a művész küldetése, hogy megmutassa nekik Őt.
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Az évszázadok során a Jézus Társaságát mindig különleges kapcsolat fűzte a művészekhez. Bernini, a nagy barokk építész és szobrász, közeli barátja volt Giovanni
Paolo Olivának, a Társaság tizenegyedik generálisának, akinél gyakran végzett lelkigyakorlatokat. Belgiumban Rubens a Mária Kongregáció tagja volt, és társa, Van
Dyck is elismerte, hogy sokkal tartozott a jezsuitáknak, akik vezették és bátorították
őt. Az azonban nem elég, hogy csak a művészeket segítsék közelebb Istenhez. Ennél
magasabb rendű cél, hogy a művészetet vigyék közelebb Krisztushoz. Ez nem jelenti
azt, hogy a témának kereszténynek kell lennie. Arról van inkább szó, hogy az alkotás
folyamatában Jézusnak kellene inspirálnia, aki magába foglalja a célt is.
A mai világ nagy kihívása, hogy visszavigyük a művészetet igazi inspirációjához és
forrásához. Manapság a világ gyakran elfeledi vagy megtagadja Őt. A művészetekben
is olykor meggyökerezett az ateizmus, ami főleg az alkotások témáinak teljes szekularizációjában ﬁgyelhető meg. Míg Michelangelo Piétája kora hitét fejezi ki, addig
Picasso Síró asszonya a miénket mutatja be. Az asszony arcán láthatjuk, hogy a technológia, a materializmus, a magány és a félelem mit tesz az ember lelkével. „Könnyek,
tétlen könnyek, nem tudom, mit jelentenek”. Amit Tennyson több mint száz évvel
ezelőtt meglátott, az ma még gyötrőbb valósággá vált: az emberek még ma sem tudják, hogy mit jelentenek, csak érzik, hogy valami felborult a lelkükben.
Az ateista kor művészetének második jellemzője a hiú esztéticizmus: l’art pour
l’art; művészet a művészetért. Ahogy Picasso panaszkodott, ma a művészet magába
fordult, mert a művész egy elefántcsonttoronyban él, és elvesztette a kapcsolatát az
emberekkel.
Ennek a művészetnek harmadik sajátossága, hogy egy saját metaﬁzikát épít ki,
ami el van szigetelve a valóságtól. Mivel a művész elvesztette a kontaktust Istennel
és az emberekkel, arra csökevényesedett, hogy a művészetet arra használja, hogy
önmagával kommunikáljon. Itt pedig el van veszve. Itt magára van hagyatva, a
magány poklában találja magát.
A művészet iránt elkötelezett jezsuiták küldetése – írja Arrupe –, hogy a lelkeket
elvezessék önmagukhoz, társaikhoz és Istenhez. Ma, amikor az emberek kommunikálni akarnak egymással, érzik, hogy van egy szakadék, amit a szavak nem tudnak
áthidalni. Ezt láthatjuk olykor a ﬁatalság és az idősek, a papok és emberek, a kelet
és a nyugat, a fehérek és feketék közti párbeszédben. A művészek azonban rendelkeznek azzal a kapoccsal, ami segít összekötni a szakadék két oldalát. A zenész
által megszólaltatott üzenet gyakran eszközként szolgál, hogy a ﬁatalokat Isten felé
fordítsa. A politikus helyett az énekes az, aki a különböző rasszokat és nemzeteket
kibékíti egymással. Titokzatos módon a szív a szívhez beszél, és a művész az, aki
ennek a titoknak a kulcsát a kezében tartja. Az ő katekizmusa nem a szó, hanem
a dallam és a kő. A művész meg tudja érinteni az emberi szív legmélyét, és segít
felszabadítani az igazi, mély és hiteles vágyait.
A művészet lelkiségével kapcsolatban még C. J. McNaspy SJ gondolatait idézem,
aki nagyon fontos megállapításokat hoz azzal kapcsolatban, hogy mire érdemes odaﬁgyelnie a művésznek.
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Ahhoz, hogy valaki sikereket érjen el a művészetekben, szüksége van egy erős
egóra. Ez magába foglalja azt is, hogy szabad vagyok az emberi tisztelettől, visszajelzésektől; már csak azért is, mert aki kreatívabb alkat, mint az átlag, az mindig több
kritikában részesül.
Ez azonban behozza a hedonizmus kísértését, ami erőteljesen jelen tud lenni a
művész életében. Ezt főképp a folyamatos gyakorlás tudja kivédeni. A zongorista
jól tudja, hogy számtalan órát vesz igénybe, míg egy Bach-fúgát megtanul; mivel
eközben nem annyira az élvezet dominál, mint a verejtékes és kemény munka.
Ehhez pedig rendre, önfegyelemre és művészi alázatra van szükség. Ezek nélkül
megjelenik annak veszélye, hogy a különlegesség irányítsa az alkotás folyamatát,
ami csak l’art pour l’art módjára működik, és nélkülözi az összeszedettséget és a
tökéletességre való törekvést.
A jezsuita művész normái közt ott kell lennie az ignáci „magis”-nak. Magis, hogy
ő a művészeten keresztül tudja leginkább Istent szolgálni. Ez pedig azt jelenti, hogy
nem mindenkinek az a küldetése, aki szereti a művészetet, hogy művészként szolgája
Istent. Mégis érdemes arra ﬁgyelni, hogy ki az, akiben ott van az Isten adta tehetség,
amelynek segítségével az Isten Országát tudja építeni. A művészet az, ami a vallásos
élményt, a hittapasztalatot leginkább meg tudja jeleníteni. Ezt szolgálja a liturgia,
a sokféle szimbólum, hogy felszínre hozzák az ember lényének magjában levő vágyakozást, hálaadást, dicsőítést és felsóhajtást, felszusszanást. Ezt tükrözik vissza a
templomok belső terét díszítő freskók, szobrok, hogy az embert segítsék eljutni lelkének szentélyébe, ahol Istent tudja dicsőíteni, és megtapasztalhat valamit a Végtelen
vonzásából és meghittségéből.
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Pillanatkép az imahétről:
Dr. Lakner Pál evangélikus püspök
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Hideg Ágnes

Miskolc és a két Feszty: Gyula és Árpád
Az ógyallai Martosi Feszty családban öszszesen 14 gyermek született, de csak hat
ﬁút és két lányt sikerült a szülőknek felnevelniük. A ﬁúk közül Adolf és Gyula
építész, Lajos és Béla jogász, István katonatiszt és Árpád pedig festőművész lett.
E népes család tagjaiból most az építész
Gyula és a festőművész Árpád miskolci
kapcsolatait mutatjuk be!
Feszty Gyula már kisiskolás korában is bizonyította, hogy céltudatos, előrelátó tagja
lesz a családnak. Az üzleti szellemű ﬁút szülei
kereskedői pályára szánták, de inkább Adolf
bátyja építész szakmájához vonzódott, ezért
Németországban elvégezte a műegyetemet,
s mint képesített építészmérnök bátyja építési vállalatánál kezdett el dolgozni.1 Később
önállósította magát, s első üzleti vállalkozása
az volt, hogy Miskolcon megvett egy tűzvész A kápolna külső képe
által megrongált malmot, Adolf bátyja segítségével rendbe hozta, s végül busás haszonnal eladta.2 De nem ez volt a Feszty-cég
egyetlen miskolci ténykedése! 1886-ban írja a Borsod című újság: „Kun József sírboltja, mely Feszty Gyula jónevű építész terve szerint építtetett a tetemvári sírkert magaslatán
… A pompás sírbolt gazdag díszítésével imponál a temető magaslatán és dicséretére válik
a Feszty-czégnek, mely városunkban egyidejűleg több új épületen dolgoztat, névszerint
Horváth Lajos képviselőnk szép házán a Mindszenten, Répásy János házán a Gordon
utczában és még másutt.” 3 Dobrossy István Miskolc írásban és képekben 2. kötetében
említi, hogy a laktanyák építésének nagy korszakában a Rudolf gyalogsági és a Ferenc
József lovassági laktanyák esetében a kivitelező cég a Graﬀ és Feszty műépítészek
voltak.4 Feszty Gyula még pályája kezdetén társult Graﬀ Lajos budapesti építésszel és
közös építési vállalatot alapítottak; munkáikra jórészt kettejük nevével hivatkoztak.
A Feszty Gyuláról szóló életrajzi könyvben a Városháza, a miskolci kereskedelmi


Feszty Adolf 1871-ben nyitott építészeti irodát Budapesten az Akadémia utca 6. szám alatt.
Feszty István: A Feszty család története, 1989. 19. o.

Kun József sírboltja=Borsod 1886. 25. sz. 5. o.

Dobrossy István: Miskolc írásban és képekben 2. köt. 21. o.
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iskola épülete, ill. 1902-ben a színház rekonstrukciója szerepel úgy, mint Miskolcon
elvégzett munkája.5
A két Feszty-testvér neve azonban a Városháztér 6/a. szám alatt lévő Zárdakápolna épületének megépítésekor fonódott össze. A kápolna dr. Samassa József egri
érsek kezdeményezésére épült fel. Az építkezést 1887-ben kezdték, s a következő év
augusztusában már fel is szentelték. A helyi újság a munkálatok megindulásáról így
tudósított: „Az egri érsek, Samassa őexellentiájának kegyes jószívűsége folytán a misk.
róm. kath. leánynövelde mellett – a megyeházával szemben – levő telken már erősen
dolgoznak az épülendő kápolnán. … A gyönyörű kápolnát Feszty, jeles s közkedveltségben álló műépítészünk építi, akinek nagy szakértelme s lelkiismeretessége elég garancia
arra, hogy méltó lesz ez a többi alkotásaihoz. A tervet városunk kitűnő főmérnöke Adler
Károly készítette.” [Ezt az információt egy héttel később ugyanez az újság helyreigazította így: „a kérdéses tervet Pucher József fővárosi műépítész készítette.” 6]
A Kápolna felszentelése 1888. augusztus 26-án történt. A meghitt ünnepségről a
helyi lapok is beszámoltak, részletesen leírva az épület külső és belső megjelenését
− s az elismerés hangján szóltak az építőkről is. „A kápolna Graﬀ és Feszty városunkban előnyösen ismert derék vállalkozók terve szerint készült s őszintén bevallhatjuk,
hogy ízlés és külcsin tekintetében ritkítja párját. Szép, impozáns épület. Nem nagyságával, de az elegáns kivitellel, nem a szemkápráztató pompával, de az ízléses egyszerűséggel imponál.” 7 De az újságcikkek azt nem
említik, hogy „a szűz anyát ábrázoló szép
kivitelű oltárképet” Feszty Gyula testvére,
Feszty Árpád készítette. Nem tudjuk, hogy
a hírek miért nem tartották fontosnak Feszty Árpád nevét, pedig ekkor már országosan
ismert festő volt; túl volt több kiállításon,
megfestette az Operaház és a Nemzeti Múzeum freskóit, a Fővárosi Bíróság táblaképeit és több nagyhatású festményét. Valószínű
ennek a munkájának nem tulajdonítottak
nagy jelentőséget, hisz nála a vallásos téma
megfestése gyakori volt.
Az oltárképről egy két hónappal későbbi kis hír tesz említést, miszerint „Feszty
Árpád hírneves ﬁatal festőművészünk, Jókai
Mór veje, városunkban időzött, hogy az új
r. kath. kápolnában levő oltárképen, melyet ő
festett, némi változtatást eszközöljön.. A kedFeszty Árpád oltárképe
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Templomszentelés=Borsodmegyei Lapok 1888. 69. sz. 2. o.


 ﱻ74 ﱾ

Miskolci Keresztény Szemle



2019/1. (57. szám)

velt művész a legrokonszenvesebb fogadtatásban részesült városunkban és bizonyára szívében kedves emlékkel távozott
körünkből.”8
Azt, hogy Feszty Árpád járt-e még
többször is Miskolcon nem tudjuk,
de Feszty Gyula építési munkái miatt
bizonyára sok időt töltött a városban.
Emléküket Miskolcon a felsorolt épületek, egy Feszty Árpádról elnevezett
utca és a közösen megalkotott Zárdakápolna őrzi. Az oltárkép bal alsó sarkában pedig még ma is jól olvasható a
művész, Feszty Árpád aláírása.
Feszty Árpád kézjegye az oltárképen
IRODALOM (könyvek, újságcikkek)
Dobrossy István: Miskolc írásban és képekben 2. kötet. Miskolc, Belvárosi Kulturális Menedzser Iroda, 1995. 21. o.
Feszty István: A Feszty család története. Tatabánya, Komárom Megyei Tanács VB. 1989. 19. o.
(Komárom megyei honismereti kiskönyvtár 21.)
Szénássy Árpád: A polgári építészet Feszty Gyula alkotásaiban. Komárom, KT Kiadó 1997.
31-32. o.
Szénássy Árpád: Feszty Adolf élete és pályája. Bp. Széphalom Könyvműhely, 1993. 17. o.
Az egri érsek = Borsod-Miskolci Közlöny 1887. 32. sz. 3. o. ápr. (21.)
Feszty Árpád = Borsod 1888. 42. sz. 5. o. (okt. 18.)
Helyreigazítás = Borsod-Miskolci Közlöny 1887. 34. sz. 3. o. (ápr. 28.)
Kun József sírboltja = Borsod 1886. 25. sz. 5. o. (jún. 24.)
Templom szentelés = Borsodmegyei Lapok 1888. 69. sz. 2. o. (aug. 28.)
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Flach Antal

A haza szolgálatában –
Egressy évfordulókra emlékezve1
Egressy Bénivel kapcsolatos újabb írásom a jelen és
közelmúlt évfordulóira való megemlékezés mellett három örömteli, Miskolchoz kötődő esemény recenzióját
foglalja egybe, melynek régóta ígért szövege a Miskolci Keresztény Szemle alapító főszerkesztőjének, Gróf
Lajosnak három esztendővel ezelőtti felkérése nyomán
született. Hogy mindez ilyen sokáig váratott magára, annak oka egyrészt a felkérés idején még csak tervezett vagy
épp folyamatban levő projektek eredményeinek fontosnak vélt megismertetése, másrészt Egressy Béninek az
1848/49-es forradalom és szabadságharcban betöltött
szerepének – az események 170. évfordulójára időzített
Flach Antal
– részletes bemutatása volt.
Elsőként említendő a felkérés apropóját is jelentő Egressy szobor és annak avatóünnepsége, melyre még 2016. március 11-én került sor, a Patak utcai (immár Egressyről elnevezett) parkosított téren. A zeneköltő életnagyságú mását Kő Pál (Nemzet
Művésze, Kossuth- és Magyar Örökség-díjas) szobrászművész készítette, melynek
Kriza Ákos polgármester és Jankovics Marcell (Kossuth- és Balázs Béla-díjas ﬁlmrendező, graﬁkus) általi leleplezésén maga az alkotó is jelen volt. Az ünnepélyes hangulat
megteremtésében kiemelkedő szerepet kapott az Egressy-Erkel Zeneiskola fúvószenekarának és kórusának Egressy művekből összeállított műsora. Eladdig csak a papszeri múzeumépület falán elhelyezett emléktábla tájékoztatott minket a Szózat zeneköltőjének Miskolchoz való kötődéséről (melyet e sorok írójának szorgalmazására, a
városi önkormányzat támogatásával, Rudolf Mihály Ybl-díjas építész tervei alapján
Nagy József kőfaragómester készített el 2014-ben), így az újabb kültéri emlékmű híre
sokunkat töltött el boldogsággal.
Azután az öröm hangjai mellett hamarosan megjelentek a kritika felhangjai is. Bár
sem képzőművész, sem művészettörténész nem vagyok, Egressy Béni életútjával, életművével való aktív előadóművészi kapcsolat bennem is számos gondolatot érlelt meg
az elmúlt évek folyamán, melyeket most (kiegészítve Kő Pál munkásságáról nyert
benyomásaimmal) a szobor védelmébe kívánok állítani. Még ha kimondatlanul is, de
bizonyára mindenkinek van valamiféle elképzelése a Szózat zeneköltőjéről, legalább
annyi, amennyit az eredetileg férﬁkarra írt mű feszes, délceg ritmusaiból, heroikus
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hangzásából és a befejezés diadalmas emelkedéséből kihallani vél. És máris itt az első
„csapda”, mert a karakteres nemzeti-zenei szimbólumok (a kezdet Rákóczi-motívuma) sugallta daliás harcosok csoportképén nem igazán van helye e zene szerzőjének,
aki egyetlen hitelesnek mondható férﬁkori ábrázolásán egy igazi művészlélek ábrándos tekintetével mered a messzeségbe. Talán ezért is van az, hogy Kő Pál szobrán
Egressy olyan nyeszlettül néz ki (hogy csak az egyik kifogást említsem), kinek művészalkatához inkább illik az eﬀéle ábrázolás, mintsem egy herkulesi korpusz. Igaz,
hogy középkori királyainknak nem sok köze van mindehhez, így a bajai III. Béla,
a budavári Szent István és a gyöngyösi Károly Róbert szobrok (mely utóbbinak kialakítása igen hasonló az Egressy szoborhoz) elsősorban alkotójuk vékony formákat
előnyben részesítő stílusjegyén keresztül kapcsolódnak egymáshoz. Itt hirtelen Bartók
szavai jutnak eszembe, aki az azonnal felismerhető, egyéni stílust mindennél előbbre
helyezte. Kő Pál stílusáról írja Wehner Tibor művészettörténész: „munkáit a korba
ágyazódón és a korszellemmel szembeszegülve hitelesíti az a mindig megszólaló, mindig jelenlévő emberi, mélységesen mély humánummal átitatott hang, amely alkotásainak
egyik legfontosabb, lényegi sajátja”. Mindehhez fontos inspirációs forrásként szolgál
számára az ábrázolandó alak személyisége és élettörténete: „Mindig úgy kerülök közelebb az illető személyhez, akiről szobrot fogok készíteni, hogy elkezdek róla olvasni, hogy
ki is volt ő. Szinte ismernem kell azt az embert, akit elkezdek megfogalmazni, megteremteni, mert ez egy teremtés”. Alkotásán sem csak a művészember jelenik meg, hanem a szabadságharc utolsó napjáig küzdő harcos is. Kő Pál alakjának nyitott könyve
(a már megtermékenyült gondolat birtokosának, az alkotóművésznek szimbóluma)
mellett ott van annak Kossuth-kardja is, aki nem csak a zenéjével akarta lelkesíteni
a szabadságért harcoló honﬁtársait, de akinek a haza becsületénél nem volt drágább
rongy(nak éppen nem nevezhető) élete sem. A korabeli öltözékből előbújó, ökölbe
szorított balkézről sokat sejtetően, de igen érzékletesen mondta Jankovics Marcell:
„benne van, amit ez az ember életében képviselt”. Kő Pál szobra Egressyt – ha nem is
az őseredeti mitologikus értelemben, inkább – egyfajta sajátos reformkori olvasatban,
mint korának kultúrhéroszát örökítette meg. Ne érezzük túlzónak e jelzőt, inkább
nagyon is helyénvalónak, kiváltképp egy olyan ember esetében, aki rendkívül sokrétű,
ugyanakkor tragikusan rövid, mindössze 18 évig tartó pályafutása során mindvégig „a
magyar nemzet haladásának szent ügyét” szolgálta.
Ezzel a fajta szolgálatkészséggel ismerkedhetett meg az a pár tucat ﬁatal muzsikus
is, akik 2017. november 27-én a miskolci Egressy-Erkel Zeneiskola fennállásának 65.
évfordulója alkalmából rendezett Egressy vetélkedőn vettek részt. Csak remélni tudom,
hogy bármely, a haza szeretetére és tiszteletére bíztató kedves szónál is nagyobb erővel
hatott személyiségükre a felkészülés órái alatt megismert, egyedülálló életpálya. A
vetélkedő menetét közvetlen közelről, zsűritagként követhettem, őszinte örömet lelve
mind a nyolc (egyenként 3–5 főből álló) csapat felkészültségében, amihez a 2014ben, Sziklavári Károly Egressy-kutatóval közösen készített vándorkiállítás anyagát
is felhasználták. Felkérést kaptam még egy, a vetélkedő eredményeinek kiértékelése
alatt tartandó előadásra is, ahol Egressy munkásságának korunkra is vonatkoztatható
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üzenetéről, szellemi hagyatékának napjainkban is kimutatható jelenlétéről
beszéltem:
azon túl, hogy nemzeti
ünnepeink alkalmával
a Szózat is felcsendül
(igaz, egyre ritkábban),
Egressy zenéjének más
emléknapjainkhoz
is
van kötődése. A magyar
kultúra napján gondoljunk majd arra is, hogy
Egressy is elkészítette a
maga Himnusz feldolgozását, melyet a zsűri dicséretben részesített (és melynek nyitó
dallamíve valamint ritmusa teljesen megegyezik Erkel himnuszdallamának kezdetével!). Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc kitörése napján elsőként zenésítette meg Petőﬁ Nemzeti dalát, de a szabadságharc idején sok más népies műdalát is
énekelték, nem csak az utcákon, de a börtönökben is, akárcsak bő száz év múltán az
56-os foglyok! A hazaﬁas dallamok kapcsán arra is kitértem, vajon mennyire válhat
erőssé egy nemzet annak emelkedett gondolatai mentén, melynek illusztrálásához a
vándorkiállítás tablóit bevezető reformkori versidézetek mellé kakukktojásként egy
sokak által ismert klasszikust is becsempésztem: „Ne azt kérdezd, mit tud érted tenni a
hazád, inkább azt, hogy te mit tudsz tenni a hazádért.” (J. F. Kennedy), utalva ezzel a
még ma is csodált Amerika 60-as 70-es évekbeli felemelkedésére, majd hozzátettem,
hogy az általam megismert Egressy az előbbi idézet mentén is abszolút hiteles személy, teljesen időszerű így mindennap aktuális. Saját példámon keresztül próbáltam
rámutatni egy adott témában való intenzív elmélyülés lelki-szellemi „ajándékaira”:
hét évvel korábban Egressy szinte csak egy minimális tartalommal bíró név volt számomra, mígnem a bicentenáriumi programsorozatra való készülődés hónapjai alatt
a rengeteg információ kezdett élettel megtelni, miközben magam is egyre inkább az
életút hatása alá kerültem.
Ezen élményektől hajtva, egyfajta belső késztetés által vezérelve sikerült elkészíteni
azt a DVD felvételt is, melyen világelsőként került rögzítésre Egressy Béni vokális és
zongorazenéjének egyórányi szelete. Az ötlet még 2014-ben, a bicentenáriumi sorozat,
a Miskolci Herman Ottó Múzeum papszeri épületében megrendezett koncertje kapcsán vetődött fel, ahol Egressy zenéje a város második legrégebbi (és az Egressy család
több tagja által is látogatott Református Gimnázium egykori) épületében, történeti
arcképek társaságában és egy korabeli asztalzongora hangján keresztül csendült fel.
Három évvel később, az NKA támogatása és a BluePixel stúdió munkatársai által
szintén ugyanezen épület falai között került sor a felvétel elkészítésére is, amelyen
Horváth Anikó (Liszt- és Artisjus díjas zongoraművész) mellett Andrejszki Judit
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(énekművész), az Anima vonósnégyes, Balázs István (előadóművész) valamint e sorok
írja közreműködött. A kor hangulatát egyedülálló módon megidéző termek összhatását csak tovább növelte, hogy a zongoradarabok többségét a magyar hangszerkészítés legeredményesebb mesterének, Beregszászy Lajosnak egyik felújított hangszerén
vettük fel. Ugyanilyen kuriózum jelleggel lett megörökítve a múzeum gyűjteményébe tartozó gépzongora is, melynek egyik tekercsén Liszt X. (Egressy témákra épülő)
magyar rapszódiáját egyik tanítványa adja elő. Az összeállításból természetesen nem
maradhatott ki Egressy emblematikus műve sem, melynek a kiadvány felvezetéséül
és lecsengetéséül szolgáló hangjait a balatonfüredi Jókai villában található 19. századi
zenélőszerkezet szólaltatja meg. (A kiadványt a múzeum forgalmazza.)
Tavaly volt a Szózat megzenésítésének 175. évfordulója, melynek pályázati felhívását Bartay Endre (a Nemzeti Színház igazgatója) 1843. január 29-én jelentette meg
a Pesti Divatlapban (Regélő): „A nemzeti színház köréhez tartozónak vélem költőink
jelesebb lírai költeményeinek becsét minél inkább emelni, terjedését és életbe jutását a
nemzetben elősegíteni, s ezt leginkább elérhetőnek vélem, ha az ily költemények ének- és
zenére tétetnek, s ezt évenként tenni szándékozván, e jelen évben húsz arany pályadíjat
ajánlok a legjobb népmelódiáért Vörösmarty Mihály koszorús költőnk halhatatlan Szózatára ének- és zenekarra téve”. Az 1836-ban keletkezett költeményt kezdettől fogva
igen nagy megbecsülés övezte, melyre Bartay a nemzeti összefogás szimbólumaként
tekintett. Vörösmarty Fóti dalának és magyaros zenéjének sikerén felbuzdulva a fentebbi kiírással kívánt válaszolni a magyar nyelvű és zenéjű ünnepi ének iránti közóhaj
hangjára. A korbeli sajtó összesen 22 pályamű beérkezéséről adott hírt, ahol a pályázók láthatóan többféleképpen értelmezték a népmelódia kifejezést: a fennmaradt
15 pályamű között igen nagy különbségek mutatkoznak mind stílus, mind terjedelem, mind formavilág tekintetében, kezdve a 16 ütemes daraboktól, a többszakaszos
kantátákon át a terjedelmes zenekari bevezetővel megírt 37 oldalas, olykor egészen
operaízű muzsikákig. A 21 tagú bizottság bírálata 1843. április 28-án zajlott le (tagjai
közül egy párat kiemelve: gróf Festetics Leó – elnök, Mátray Gábor – jegyző, Brand
– később Mosonyi – Mihály, Erkel Ferenc, Szigligeti Ede, Vörösmarty Mihály). Jelentős érdeklődés övezte a május 10-i bemutatót, melyről így írtak: Előbb a 2. számú
„Ki mer, nyer” jeligés melódia adatott elő, de sehogy sem tetszett. Utána nyomban a 3.
számú, „Minden ember legyen ember és magyar” jelmondatú, s alig énekeltek el négy
sort, a közönség zajos tapsra tört ki újra meg újra. A 3. számú és nyertes zene szerzője
Egressy Béni. Egressy megzenésítése (melynek egy 1839-es és két 1843-as változatából
csak a napjainkban énekelt maradt fenn) minden kritika ellenére valódi és országos
sikert aratott. Egressy zenéje hamisítatlan verbunkos muzsika, amely a pályázatban is
elvárt népies-nemzeti zenei nyelven szólal meg. Ugyanakkor épp ezzel a népmelódia
jelleggel került szembe az kifogás, hogy Egressy dallama nem harmonizál Vörösmarty költeményének emelkedett gondolatvilágával, horribile dictu „a szerző a Szózat szellemének egy sugarát sem fogta fel”. Kiváló ellenpélda erre a dallam lezárását
megelőző emelkedés, melynek csúcsponti felkiáltásában zene és poézis szorosabban
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aligha fonódhat össze. Ráadásul a költemény addigra már oly mértékben fejtette ki
hatását, hogy a zenének elég volt a közösségi megszólaltatás ünnepélyes alkalmaihoz illeszkednie. Sokat lendített Egressy Szózatának népszerűségén és elterjedésén
az 1843-as pozsonyi országgyűlés is, ahol az ifjúság együtt énekelte azt a Fóti dallal.
Gyors befogadásához minden bizonnyal hozzájárultak a benne előforduló népdaláthallások, amelyből hamarosan plágiumvád kerekedett. Ennek alapjául Rózsavölgyi Márk utolsó műveinek egyike, az 1847-ben megjelent Honﬁhűség című csárdása
szolgált. Végül éppen e címében Vörösmartyra, dallamában Egressyre hivatkozó mű
lett az első, Szózatot idéző alkotás.
A Rákóczi induló mellett a 19. századi magyar zene legtöbbet idézett nemzeti melódiája is szózat lett. Erkel: Bánk bán – Hazám, hazám, (melynek librettóját még
Egressy írta), Erkel: Dózsa – zárójelenet, Erkel: Ünnepi nyitány, Huber Károly (Hubay Jenő apja): Szózat variációk vonósnégyesre, Mosonyi: Ünnepi zene (melyben egy
bús magyar jellem és egy víg magyar mintegy szobortalapzatra emeli a Szózatot, ami a
befejezésben teljes erővel ismétlődik, mintha fenyegetve kiáltaná: Ne bántsd a magyart!).
Mosonyi tekinthető a Szózatot leggyakrabban idéző 19. századi zeneszerzőnek is:
Honvédek zenekari fantázia, Magyar gyermekvilág c. zongoraciklus, A tisztulás
ünnepe az Ung folyónál, Álmos opera / zárójelenete valamint utolsó kompozíciója
a Boldogság emléke című dal. E műveiben a nemzeti sorskérdésekre többnyire a
Szózat utolsó sorának felidézésével válaszol. Mosonyihoz hasonlóan a német származású, de javarészt Pesten élő, magát mégis magyarnak valló Volkmann Róbert is
ezt az íratlan programot követi a Széchenyi sírjánál c. zongoradarabjának befejező
szakaszában. Liszt Ferenc több szálon is kötődik a Szózathoz: amikor hatvan évesen
magyarul kezdett tanulni, Vörösmarty költeménye is része volt a tananyagnak. Miután maradéktalanul meggyőződött annak tartalmáról máris emléket állított mindkét
művésznek a Magyar Történelmi Arcképek sorozat Vörösmarty tételében, Egressy
dallamán keresztül vetítve ki önnönmagára „A nagy világon e kívül nincsen számodra
hely” hazaﬁas üzenetét. A Szózat jóval nagyobb dimenziójú reﬂexiója Liszt Szózat és
Himnusz című szimfonikus költeményében hallható, benne a két dallam közös gyökerére utaló Rákóczi motívum kihangsúlyozásával (a Himnusz vokális része akkor
még szintén chorijambussal kezdődött). A legújabb kutatások szerint a magyar zenét
igen behatóan ismerő Johannes Brahms egészen különleges módon dolgozta fel IV.
szimfóniájában a Szózat dallamát, amit rákfordításban és ritmusában is megváltoztatott formában használ. A 20. századi idézetek közül elsőként Kodály: Zrínyi szózata
c. vegyeskarát említeném, melynek egyik részletében Zrínyi szavai közé Vörösmarty versének kulcsmondatát szövi: „A nagy világon e kívül nincsen számodra hely”.
Mindezt Egressy dallamával együtt, melynek folytatása: „Hic vobis vincendum vel
moriendum est” – mintha ezzel Vörösmarty vélt szövegforrására mutatna („Itt győznöd vagy halnod kell!”). A Szózatot idéző művek közül Dohnányi Ernő: Ünnepi
nyitánya mind zenei, mind eszmei mondanivalóját tekintve is egyedülálló alkotás.
Az 1923-ban írott mű egyrészt Pest-Buda egyesítésének 50. évfordulójára, másrészt a
trianoni diktátumot követő harmadik esztendőben készült el. Az egység és szétsza-
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kítottság kettős élménye egy fantasztikus zenei látomásban oldódik fel, melyet egy
háromfelé osztott zenekar szólaltat meg. A nyolc perces mű 4 témára épül: elsőként
egy ünnepélyes, tűzijátékszerű gyors témát hallunk, majd ezt követően csendül fel a
Szózat brahms-i köntösbe bújtatott zenéje, amit Dohnányi saját művének, a Magyar
Hiszekegynek kezdőmotívuma követ, végül az egész megkoronázásaként a Himnuszt
halljuk kombinálva azt az előző témákkal! Jóval többről van itt már szó, mint kompozíciós bravúrról: ez a megidézett alkotótársak szellemében tett igazi hitvallás.
Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 170. évfordulóján mindenképp meg
kell említenünk Egressy Béninek a harci eseményekben való sokrétű szerepvállalását.
Legfeltűnőbb vonása itt is szüntelen naprakészség: már a forradalom első napján,
Szerdahelyi Józseﬀel együtt megzenésítette a Nemzeti dalt, melyet három nappal
később a Nemzeti Színház teljes karszemélyzetével elő is adott. Itt szavalta el Petőﬁ
költeményét Béni bátyja, Gábor, kivel március 15-én a legnagyobb hazai művészektől
körülvéve léptek fel Katona József Bánk bánjában, amelynek rendkívülivé lett előadása a feltüzelt tömeg miatt végül félbeszakadt. Ezt követően Béni egy ideig még a
fővárosban maradt, ahol a nemzetőrséghez csatlakozva a gyalogosoknál szolgált. Közben népzene-társaságával utolsó népszínművének, a Sobri némajáték változatának
első előadásain is fellépett. A nemzet színházának színpadát csak fokozatosan cserélte
le a történelem színpadára. Önkéntesként szeptember végétől szolgált, melyről a
következő, szeptember 26-án írt levele tudósít: „Bátyám! Katona lettem. Remélem nem
fogja rossz néven venni, hogy holmicskémet bátyámhoz teszem le, legbiztosabb helyre.
Ha élek, rendelkezni fogok róla, ha elestem maradjon bátyámé. Ezen holmi: fehérneműágyruha, téli és nyári köntösök.” Az október 23-i Közlöny soraiból értesülünk arról,
hogy Egressyt hadnagyi rangban áthelyezték a 14. Honvédzászlóaljhoz. 1849 elején
pedig már főhadnagyi rangban harcolt Dembinszky seregében, amikor is Kápolnánál, 1849. február 27-én mindkét lábát golyólövés érte. Következő ránk maradt levelét Ároktőn írta március 2-án: „Megromlott lábaim nem állhatják tovább a hadjárat
sanyarúságait. Ennél fogva – nem akarván az álladalom költségeit haszontalanul, – s
lelkiismeretlenül elfogadni – Kötelességemnek tartom rangomról, s tisztségemről ezennel
lemondani”. Egressy hiába küldte el lemondó levelét a fővezérségnek, a 14. zászlóalj
parancsnoka csak annyit tudott, hogy Egressy főhadnagy hiányzik. Mivel holtestet
nem találtak, azt hitték dezertált, így kiadták az ilyenkor szokásos közleményt: „Egressy Benjámin főhadnagy és Nándory Pál alhadnagy urak a múlt hó 27-én történt ütközet alkalmával a csatatérről megszökvén, alázatosan kéretik a Hadosztály parancsnokság,
hogy ezen két tiszti helyeknek más alkalmas egyénekkel leendő betöltését megengedni
méltóztassék. Tiszafüred, március 4.” Ehhez lett csatolva már az új fővezér, Görgey
levele is: „...a haditörvény ama rendelete értelmében… a katona… még lemondása után
is feleletre vonható…” Tiszafüred március 7.” A zászlóalj parancsnokához csak március
19-én érkezik meg Egressy ároktői levele, melyről látván, hogy immár becsületbeli
ügyről van szó, azonnal továbbították a fővezérséghez. A hadbíróság döntéséről nem
maradtak fenn megbízható dokumentumok, ugyanakkor nagy valószínűséggel ejtetEgyházak és kultúra
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ték az Egressy szökéséről szóló vádat, hiszen későbbi komáromi helytállásáért nem a
dezertőröknek járó golyót kapott, hanem egy tiszti csillagot. Bár felépülése csak lassan haladt és nem is gyógyult meg teljesen, Fekete Károly ónodi lelkésznél való lábadozása alatt visszatért egykori református énektanítói múltjához és orgonakíséreteket
komponált Szenci Molnár Albert zsoltáraihoz. Kidolgozott orgonás könyvek híján
a gyülekezeti énekek gyakran váltak korlátozott felkészültségű kántorok áldozataivá.
Egressy feldolgozása abban a tekintetben is izgalmas munka, hogy a korabeli gyakorlatnak megfelelően, az egyes sorok közé beiktatott rövid közjátékok többnyire népies
műdalstílusban lettek megírva, melyek eredeti funkciója az újabb zenei sorok szövegének előremondása volt az olvasni nem tudó híveknek. Ahogy gyógyulni kezdett
lábsérülése, máris újabb szolgálatra jelentkezett: júniustól fogva Komáromot védte,
hol tollal, hol lanttal, hol fegyverrel. Tollal – mint a Komáromi Lapok segédszerkesztője, melynek lapjain saját verseit is megjelentette (Túlnagylelkűség / Fut a német).
Lanttal – „A véletlen összehozott Béni bátyámmal, ki mint főhadnagy egy ház udvarán
tanyázott századával… lábsebe miatt még mindig szenvedőn, bepólyázott lábbal feküdt
egy zsupp szalmán az udvaron, s odaérkezésemkor éppen a Klapka induló hangjegyeit
másolta, melyet egy pár nap múlva el is játszott egy zenekarral Klapka lakása előtt. E
szerzemény, a Fel-fel csatára kezdetű szöveggel csakhamar népszerű lett a táborban, majd
általában az országban.” (Egressy Ákos, 1849. július 2.). Fegyverrel – A komáromi vár
védelmében tanúsított magatartásával érdemelte ki a „Komárom hőse” címet. A szabadságharc utolsó győztes csatájának, a Komárom melletti „Ácsi ütközetnek” (1849.
augusztus 3.) parádés ünnepségéről ugyanúgy nem maradhatott el a Klapka induló,
mint ahogyan az október 3-i gyászos kapituláció alkalmával sem, amikor Klapka
tábornok utoljára szemlélte meg csapatait. Neki köszönhetően kerülhette el Béni is
a vérpadot, majd visszatérve a színházi életbe, ott és azt folytatta, amit csak lehetett
A szabadságharc élménye mintha megsokszorozta volna utolsó éveinek alkotóerejét:
1850–51 folyamán, oly nehéz időkben, melyek dermedt csendje másokat szinte elhallgattatott, vagy részleges visszavonulásra késztetett, ő heroikus lendülettel vetette
magát újból a magyar kultúra szolgálatába.
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Szlifka Anna

Egy marék hamu
„Élt egyszer egy nagyon gondterhelt ember, aki elment a kínai mesterhez, hogy
tanácsot kérjen. A Mester fogott egy marék hamut, majd beleszórta egy pohár vízbe,
ami menten koszos lett és zavaros. Majd fogott még egy marék hamut, kinyitotta
az ablakot, és beleszórta az óceánba, de az mit sem veszített szépségéből. A vendég
értetlenül nézett, de a Mester így
szólt: – A te problémáid is olyanok, mint ez a marék hamu. Te
döntöd el, hogy egy pohár vízbe
vagy a végtelen óceánba szórod.”
2018. november 9-én ezzel
a történettel kezdtem a beszédemet az ELTE – Tanító- és
Óvónőképző Kara által évente
megrendezett Kárpát-medencei
Kossuth-szónokversenyen. Ez a
verseny eredetileg egyetemista
hallgatóknak van hirdetve, én viszont még csak végzős gimnazista
vagyok a Fényi Gyula Jezsuita Gimnáziumban. De mivel 2017-ben megnyertem a
Miskolc Város Ifjú Szónoka versenyt, kvaliﬁkáltam magam a Kossuth-szónokversenyre. A megmérettetésre Magyarország mellett Szlovákiából és Romániából is
érkeztek ifjú szónokok, összesen 11-en neveztünk. A zsűri elnöki posztját Dr. Kiss
Róbert Richard töltötte be.
A verseny két részből állt: november 9-én előadtuk az előre megírt 6 perces beszédeinket, melyeknek megadott témája a következő Kányádi Sándor idézet volt:
„csak az nem fél, kit a remény már végképp magára hagyott”; november 10-én
pedig két csoportba osztottak minket, kaptunk két, addig ismeretlen témát, ezek
közül egyet kellett választani, amely alapján megírtuk 30 perc alatt a rögtönzött, 2-3
perces beszédeinket. Rögtönzött beszédem témája a „Felhívás szabad lábra: avagy
kilépés a ’mamahotelből’” volt. Emellett volt olyan téma is, mint a „Pohárköszöntő” vagy a „Színház az egész világ. Színészkednünk kell?”
A zsűri pontjai alapján éppen lecsúsztam a dobogós 3. helyről, viszont nem panaszkodhatom, hiszen ezen a rangos versenyen középiskolásként elnyertem a zsűri különdíját. A rengeteg könyvjutalmon kívül sok új tapasztalattal és élménnyel
lettem gazdagabb. Egy ilyen beszéd megírásához jó csapatmunkára van szükség: a
felkészítőm Dr. Szitás Benedek ügyvéd úr és egyetemi oktató volt, akivel nagyon
sokat dolgoztunk, hogy közel tökéletesre formáljuk a beszédemet, mégis az enyém
Egyházak és kultúra
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maradjon, és az én személyiségemet tükrözze. A találkozók nagyon jó hangulatban teltek, és ez annak is köszönhető, hogy nem én voltam az egyetlen diák, aki
Miskolc képviseletében indult. Lakatos Csaba, szintén végzős gimnazista diák is
nevezett a Kossuth-szónokversenyre, aki a miskolci versenyen már többször ért el
kiemelkedő eredményt. A budapesti versenyen övé lett a legjobb rögtönzött beszéd
díja. Csabával együtt készültünk, kölcsönösen segítettük és jó tanácsokkal láttuk
el egymást. A felkészülés úgy néz ki hatékony volt, hiszen egyikünk sem távozott
üres kézzel a versenyről.
Előre megírt beszédem arra a következtetésemre épült, hogy a félelem és a remény
feltételei egymásnak, egyik sincs a másik nélkül. Ha valamiben biztosak vagyunk,
akkor nem félünk, hogy rosszul sülhet el a dolog, de nem reménykedünk valami
másban sem, mivel tudjuk, mi fog bekövetkezni. Ha viszont valami bizonytalan,
akkor a rosszra és a jóra egyaránt 50–50 az esély: reménykedhetünk valami szép
dologban, de félünk is annak az ellenkezőjétől. Tehát a kapcsolat a kettő között a
bizonytalanság. Azonban az, hogy melyik érzést nagyítjuk fel magunkban, az csakis
tőlünk függ. Mi döntjük el, hogy azt a marék homokot (vagyis a saját problémáinkat) egy kis pohár vízbe vagy a hatalmas óceánba szórjuk. Felzaklatjuk vagy megnyugtatjuk magunkat? „A döntés mindenkinek a saját kezében van.”

ﱙﱣﱙﱙﱙﱢﱙ

Pillanatkép az imahétről:
Orosz Atanáz görögkatolikus püspök
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Dobos Marianne

Üzenet századunknak
„Tegnap együtt miséztem egy atyával, aki Papowo Biskupiéből, Topoliński szülőhelyéről érkezett, és még a nevét sem hallotta.” – írja pár nappal ezelőtt drótpostán
Rychwałdból Bogdan Adamczyk atya. Pedig, az utóbbi
években magyarul könyvek készültek róla. Legutóbbi kötetem 2017 húsvétkor a szombathelyi Szülőföld Könyvkiadó gondozásában, majd néhány hónappal később
ugyanott Joanna Urbańska fordításában lengyelül is
megjelent. Íme, most pedig, párásodó szemüveggel olvasom és írom az ajánló szavakat a dokumentum-kötethez,
amely magyar és lengyel nyelven egy időben jelenik meg.
Évtizede, ugyanígy mi sem tudtunk semmit Wojciech
atyáról.
Dobos Marianne
Hogyan is kezdődött?
2008-ban a Szűzanya Lourdes-i jelenésének ünnepén történt, hogy a miskolci, Kelemen Didák atya által épített minorita templom plébánosa, az ebben a templomban
1993. június 21-én, éppen negyedszázada felszentelt pap, lengyel minorita szerzetes,
megkért szervezzünk nemzetközi konferenciát. Abban az évben 325 éve – 1684-ben
– született, és 300 éve pappá szentelt magyar minorita szerzetes, Isten Szolgája Kelemen Didák atya tiszteletére, 1744. évi halála napjának – április 28. – környékén.
Nem lelkesedése ragadott magával, mert hiszen két hónap alatt, józan megfontolással, nem igen kezdünk nagy konferenciát szervezni, de elkeseredése – mikor ezt
megmondtam neki –. indított arra, hogy belevágjunk a munkába. Ekkor került a
kezembe – Bogdan atya előszót írt hozzá, és kiadtuk reprintben – P. Mónay Ferenc
minoritarendi áldozópap P. Kelemen Didák a Felső-Tiszavidék apostola (1683–1744)
című füzetkéje, melynek záró sorai:
„Ahol élt és működött, az öregek ma is áhítattal emlegetik a »szent ember« nevét.
Ez indította a miskolci minoritákat és a templomukhoz tartozó harmadik rend tagjait, hogy a század elején újra megindíttassák a boldoggá avatási eljárást. 1939 nyarán
Adalberto Topoliński, a rendi szentté avatási ügyek általános római kérelmezője el is
ment Miskolcra, hogy a helyszíni szemlét megejtse és a található iratokat összeszedje. Az
eljárás befejeztével az írásokat magához véve, továbbutazott Lengyelország felé, ahová
a krakkói bíboros érsek hívta, Nagy Lajos királyunk leánya, Hedvig királyné ügyének
hasonló kivizsgálására. Szeptember elsején azonban a németek megkezdték Lengyelország
elfoglalását, Topoliński egy német gyűjtőtáborba került, ahol úgy ő, mint a magával vitt
iratok eltűntek.”
Egyházak és kultúra
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Lehet-e tűt keresni a szénakazalban? Hat
millió lengyel áldozata volt a második világháborúnak. Egy egész egy tized millióra becsült
a német koncentrációs táborokba hurcolt
lengyelek száma. De úgy éreztem, mégis neki
kell látni, mert abban bizakodtam, hogy hátha rá lehet találni akár egy picinyke darabkára
is a magával vitt iratokból. Azután feladtam,
milliómódnyi eséllyel sem bíztatóan, tovább
keresni a dokumentumokat, de egyre jobban
érdekelt, hogy ki is volt ő, a posztulátor. Miért
került koncentrációs táborba, és valóban oda
került-e? Mi jutott neki végső nyughelyül?
Sír… Tömegsír… Gázkamra… Elhantolták-e, és ha igen vajon hol? Látogatjuk szeretteink sírját. Hősök emlékművei előtt tisztelgünk. De hol lehet az ő sírja. Került-e rá virág,
gyertya, mécses az eltűnése óta eltelt évtizedek
alatt? Csak rosszkor volt rossz helyen? Egyszer
csak rátaláltam egy emléktáblára. A ferences
rend mártírjai sorában, néhány névvel Maximilián Kolbe atya neve után ott látom az övét.
A halál helye: na Pomorzu (Pomerániában).
Ez annyit jelent, hogy valóban nem tudni hol.
Az viszont, hogy ott áll a neve: a véletlent, a
rosszkor volt rossz helyen-t teljességgel kizárja.
Kizárja az is, hogy ott a neve és fényképe a
Lengyel Nemzeti Archivumban.
Ezer éve áll – „Annyi balszerencse közt. /
Oly sok viszály után, / Megfogyva bár, de
törve nem,” – Európa két védőbástyája, két
nemzetállam, „Népek Krisztusa Magyarország”, „Népek Krisztusa Lengyelország”. Két
szakrális nemzetállam. A kelet-európai rabnemzetek sorában talán a legtöbbet szenvedettek hazája ez a két szakrális nemzetállam.
Fennmaradtunk, mert Isten remekbe szabott
tervében ott áll, és a szakralitásban gyökerezik, abból táplálkozik a fennmaradásunk.
Az Árpád-ház annyi szentet, és boldogot adott példaképül a keresztény világnak, mint
egyetlen más uralkodóház sem. A lengyel szentek hosszú sorában pedig közös szentjeink is vannak, akiket a világegyház tisztelete övez, és akikhez, mint közbenjárókhoz
fordult a történelem vérzivataros századaiban a lengyel és a magyar. Egy keresztény
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ember a saját kereső életútját járva, mikor a folytatáshoz erőt adó forrásként, mikor
világító fáklyaként, de mindig példaképként tekint helytállásukra. Azt hiszem, mondhatom így, a középkortól használt névvel nevezve, – mert századok óta barátaink a
barátok –, Bogdan barátot barátjává fogadta Kelemen Didák barát, és viszont. Ebben a
barátságban teltek az évek, míg 2014-ben megjelent a könyv. Isten Szolgája P. Kelemen
Didák élete és tiszteletének kibontakozása. A Madách Egyesület adta ki Pozsonyban.
A hazai olvasókon kívül, így azonnal eljutott a felvidéki olvasókhoz, majd szerte a
kárpát-medencei érdeklődők kezébe. Didák atya gyalog, vagy jobb esetben lóháton
járta be ezt a gyönyörű, a mohácsi csatavesztés után három részre szakadt országot,
igyekezett a hit és a szeretet erejével, életre kelteni.
1686. szeptember 2-án, 145 évvel és négy nappal török kézre kerülése után, – Beata
Virgo Dabit Auxilium – történt meg Buda visszafoglalása.
Az oszmán uralom alól felszabadulva 1703 és 1711 között a Habsburg abszolutizmussal
szemben folyik az első magyar szabadságharc, II. Rákóczi Ferenc vezetésével. 1711. április
30-án írják alá a szabadságharcot lezáró, kompromisszumokon alapuló békeokmányt. A
békével megnyílt az út a háborútól oly sokat szenvedett ország fejlődése előtt, és ennek
is köszönhetően lett a XVIII. században a birodalom egyik legjobban fejlődő országa.
Kelemen Didák gróf Károlyi Sándornak, a béke emberének embereként élte hivatását.
Kettőjük Istent követő elhivatottsága volt a misszió, melynek eredményeként templomok és iskolák épültek ott is, ahol a történelmi körülmények úgy adták, hogy akár
kétszáz éve sem járt pap arra.
A szentéletű barát nemcsak szavakkal, de még a pestises beteg ápolásától sem visszariadó cselekvő szeretetével hirdette az Evangéliumot. Ahogyan Bogdan atya feldolgozta a csodákkal is kitüntetett életét, abban üzenetet találunk XXI. századi napjainkra.
Rácsodálhatunk, mi mindent tudott egyetlen ember, teljesen az Isten kegyelmére hagyatkozva, imádkozva, és éjt nappallá téve dolgozva megtenni a haza felvirágoztatásáért, és újraevangelizálásáért Isten áldásával.
Most a XVIII. századi magyar minorita barát életének feldolgozása után, elkészült
az újabb könyv: Adalberto (Wojciech) Topoliński életpályája. Hasonlóan súlyos, és
sajnos igen aktuális üzenetet hordoz. A két minorita szerzetes, a magyar hitvalló, Isten
Szolgája Kelemen Didák, és a XX. századi lengyel mártír sorsának különleges módon
való kapcsolódása mintegy újabb bizonyíték, amely tanulságként szolgálva az ezer
éves barátságról és testvériségről felmutatva a Hit és a szeretet erejét, gondolkodásra
buzdít, minden jó szándékú keresztényt.
Tudományos alapossággal összeállított dokumentum-gyűjteményt vesz kezébe az olvasó, amely nemcsak ismeretanyagát bővíti, de lelkének épülésére is szolgál. Miközben
meg kell köszönnünk Bogdan atya fáradhatatlan és kitartó munkáját, reménykedjünk
abban, hogy Kelemen Didák, a béke emberének embere, ahogy nevezem, a Kárpát-medence újjáépítésének egyik fontos lelki segítője, és a „moj Wujek”, a felfedezett és általam
nagybácsimmá avatott Topoliński atya egyszerre történő boldoggá avatása az olyannyira
veszélyeztetett európai kereszténységet erősítő szakrális példa alkalmává lesz.

Egyházak és kultúra
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 IN MEMORIAM 
Ternyák Csaba

Seregély István nyugalmazott egri érsek
halálára
Az utóbbi hetekben aggódva követtük azokat
a híreket, amelyek a Nyíregyházi Papi Otthonból érkeztek. Imádkoztunk dr. Seregély
István érsek atyáért, aki Mindenszentek után
rövid időn belül annyira legyengült, hogy már
ágyhoz kötött lett. Bár ﬁatal kora óta hordozta
asztmája keresztjét, olykor még akik közelről
ismerték, azok sem tudtak erről, mert dinamikus egyénisége, határozott kiállása és szavai
nem erről árulkodtak. Szent Szilveszter pápa
napján kora reggel, szentségekkel megerősítve
visszaadta lelkét Teremtőjének.
Dr. Seregély István 1931. március 13-án, Szombathelyen született. A miskolci Fráter György
Gimnáziumban érettségizett. Teológiai tanulmányait Szombathelyen kezdte, majd Budapesten
fejezte be. 1955. június 19-én, Szombathelyen
szentelték pappá. Az ötvenes években a papságra készülni különleges bátorságot és hitet
igényelt, mivel a hatalom mindent elkövetett az egyház tönkretétele érdekében, mégis
tele voltak a szemináriumok. Kiváló társai voltak, köztük Boldog Brenner János vértanú
pap, és a most elhunyt Miklósházy Attila jezsuita püspök. 1974-ig káplánként szolgált
Gyöngyösfalun, majd Nyögéren, Bagodvitenyéden, Zalaegerszegen, Szombathelyen.
1987-ig plébános volt Kőszegszerdahelyen és Kőszegen. Szent II. János Pál pápa 1987.
június 5-én nevezte ki egri érsekké, majd július 25-én szentelték püspökké az egri bazilikában. 1990-től 2005-ig a Magyar Katolikus Püspöki Kar elnöke, 1993-tól 2001-ig a CCEE
alelnöke volt. 2007. június 9-től nyugalmazott érsekként az általa alapított nyíregyházi
Főegyházmegyei Papi Otthonban élt, és végezte lelkipásztori szolgálatát.
Jelmondata – „Krisztus az út, az igazság és az élet” – számára igazi főpapi életprogramot jelentett. Korán kelő volt. Naponta legalább két órát töltött imádsággal. A zsolozsmát mindig a templomban vagy kápolnájában végezte. Ez adott erőt neki napi
feladataihoz. Amikor 1987-ben püspöki kinevezést kapott az ország legnagyobb egy-
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házmegyéjébe, nem saját magában bízott, hanem abban a Krisztusban, aki meghívta őt
a papi szolgálatra. Plébánosból lett egri érsek, és főpásztorként is mindvégig plébános
maradt. Az egri bazilika lett a főtemploma, az egyházmegye pedig a plébániája. Szívesen
látogatta a távoli közösségekben élő híveit is. Örömmel fogadta az egyházközségekből
érkezőket és szívesen támogatta a templomépítési és felújítási kezdeményezéseket.
Alig néhány éve volt még csak a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tagja, amikor 1990-ben megválasztották a testület elnökévé, amelyet három cikluson keresztül,
összesen 15 évig töltött be. Nyolc éven át az Európai Püspökkari Konferenciák Tanácsának alelnöke is volt. Tevékenysége tehát nem korlátozódott főegyházmegyéje kormányzására, hanem az egész magyar egyházért lett felelős. Elnöksége nehéz időszakra
esett. Negyvenévi elnyomás után – szavai szerint – legalább negyven év kell majd az
újjáépítéshez. Nagy lendülettel és bátorsággal fogott a munkához. Felkarolta a lehetetlennek látszó kezdeményezéseket is: így született meg a Pázmány Péter Katolikus
Egyetem, a Szent István Rádió és a Magyar Katolikus Rádió is. Újraindított katolikus
iskolákat, újjászervezte a hitoktatást, felvette a kapcsolatot az európai országok püspökeivel. Élére állt a Magyar Kormány és az Apostoli Szentszék közötti megállapodás
létrejöttének. Egyházunk újjászervezése terén megteremtette a szükséges struktúrákat.
Amikor 2007-ben nyugállományba került, ez számára nem a visszavonulást jelentette, hanem még inkább szabaddá vált arra, hogy eleget tegyen az egyházközségekből
érkező meghívásoknak. Sokfelé tartott lelkigyakorlatokat, búcsúkat, szívesen bérmált
és folytatta a Szent István Rádióban közkedvelt, hetente elhangzó „Püspökkenyér”
című műsorát. Az Adoremus című liturgikus füzetbe írt elmélkedéseit már a 2019-es
évre előre elkészítette. Előadásaira, prédikációira gondosan készült. Számos könyve
jelent meg ezekből, amelyeket testvére, Seregély György rendezett sajtó alá.
A főegyházmegye hívei és papsága hálával emlékezik rá és imádkozik érte, aki pontosan 20 éven át kormányozta egyházmegyénket. Utódaként magam is hálával gondolok rá, hiszen mindig nyitott volt, amikor tanácsért fordultam hozzá, és bátorított,
amikor az egyházmegyét érintő terveimről beszéltem neki. Jól ismertük egymást, hiszen már a püspöki konferencia titkáraként öt éven segíthettem elnöki munkáját.
Karácsony nyolcadában halt meg. Az Üdvözítő születése hozta el neki a mennyei
születésnapot. Akinek „Krisztus volt az út, az igazság és az élet”, hitünk szerint most
megtapasztalta, hogy a Krisztusban leélt élet az örök életben teljesedik ki.
Eger, 2019. január 2-án

UTOLSÓ ÚTJÁRA KÍSÉRTÉK
SEREGÉLY ISTVÁN ÉRSEKET EGERBEN
Seregély István nyugalmazott egri érsek temetése január 8-án délelőtt volt az egri
Szent Mihály- és Szent János-főszékesegyházban. Lelki üdvéért koporsója előtt elimádkozták a dicsőséges rózsafüzért, majd szentmisét mutattak be. Ezt követően
helyezték el földi maradványait a bazilika altemplomában.
Seregély István gyászszertartását Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek veIn memoriam
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zette. A szertartáson a rokonság mellett részt vettek az MKPK tagjai és Michael August
Blume apostoli nuncius, hazai és külföldi püspökök, számos pap, valamint Orbán Viktor
miniszterelnök és felesége, Lévai Anikó. Semjén Zsolt nemzetpolitikáért, egyházügyekért és
nemzetiségekért felelős miniszterelnök-helyettes, Latorcai János, az Országgyűlés alelnöke, Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára, Habis László, Eger polgármestere
és Nyitrai Zsolt kiemelt társadalmi ügyekért
felelős miniszterelnöki megbízott is.
A szentmisén Erdő Péter bíboros, prímás mondott beszédet.
„Ne nyugtalankodjék szívetek!” – olvastuk
az evangéliumban. János evangéliumában ez
a szakasz Jézus búcsúbeszédének első részét
tartalmazza. A tanítványok érzik, hogy Jézus a
halálra készül. Érzik, hogy el kell válniuk egymástól. Jézus pedig kinyilatkoztatást ad életről
és halálról. Megjelöli az ember végső hivatását. Hiszen elmondja, hogy ő az Atyához megy
és helyet készít tanítványai számára. A búcsúzásban tehát ott rejlik a viszontlátás reménye és
a meghívás, hogy mindnyájan együtt legyünk az atyai házban, vagyis az örök boldogságban.
A cél tehát világos a tanítványok előtt. De hogyan juthatunk oda? Ez az a kérdés,
ami a túlvilági életben hívő és reménykedő emberiséget kezdettől fogva gyötörte. Talán
attól függ a halál utáni boldogságunk, hogy épségben megmarad a bebalzsamozott
testünk és eltemetnek velünk mindent, ami a földi élethez szükséges? Vagy Kháron
ladikján kell átkelnie a Léthe vizén a megholtaknak, és hogy az út szerencsésen sikerüljön, nem árt obulusként egy pénzdarabot is vinni magunkkal, mert különben azt
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a bizonyos révészt a nagy és végső utazáskor nem lesz aki megﬁzesse? Vagy állapítsuk
meg az Ószövetség régebbi szerzőivel, hogy bármennyi vagyont gyűjt is az ember életében, a végén mégis kevésnek bizonyul ahhoz, hogy halált ne lásson?
Jézus a tanítványok aggódó kérdésére azt válaszolja, hogy ismerik az utat az Atya házába. Ez pedig nem valami szövevényes és részletes törvénykönyv vagy útikalauz, hanem
maga Jézus Krisztus személyesen.
Itt is találkozunk Jézus személyének titkával. Mert nincs az az
ember, aki a helyes élet és az örök
boldogság biztos útjaként nem
valamilyen tanítást jelöl meg, hanem a saját személyét. Jézusnak
ez a mondása istenségének titkát
villantja fel. Bizalmat és odaadást
kíván a saját személye iránt.
Veres András, az MKPK elnöke
beszédében kiemelte: az elhunyt főpásztor húsz éven keresztül volt tagja a testületnek,
tizenöt évig elnökként. Az egyik legmozgalmasabb időszakban, amikor a politikai változások új lehetőségeket és feladatokat teremtettek, az újjáépítés és a lelki növekedés új
útjait. Seregély érsek sokszor erején felül dolgozott az egyházi és vallási élet újjáépítésén.
Sokat tanulhatunk munkásságából, mert mindennél jobban szerette egyházát, ebben
példaként állt előtte Szent II. János Pál pápa, akivel hasonló sorsban osztozott: ő is
korán elveszítette édesanyját, s a Szűzanya oltalmát kereste. Az egyház feltétel nélküli
szolgálata jellemezte életét, példát adva mindenkinek.
Ternyák Csaba az Egri Főegyházmegye 80. főpásztorának utódaként köszönetet mondott mindazoknak, akik az elhunytat elkísérik utolsó útján. A főpásztor felidézte: mikor
Seregély István érsek átadta a kormányzást, tele volt lendülettel, s ez szinte a végsőkig kitartott. Írásai, könyvei jelentek meg, lelkigyakorlatokat tartott, és a Szent István Rádióban is rendszeresen megszólalt. Kötelességtudó volt, ugyanakkor semmit nem tekintett
magáénak. Sokszor mondta: minden a Gazdáé, vagyis Istené. Szent Szilveszter napján
meghívót kapott a mennybéli püspöki konferenciára, ahol hetvenkilenc egri elődjével
találkozik. A földi leltárt a történészek végzik el, de a Gazda azt mondja: „Mivel a kevésben hű voltál, sokat bízok rád: menj
be urad örömébe!”
Erdő Péter bíboros, esztergombudapesti érsek a főszékesegyház
kupolája alatt felállított ravatalnál
mondott áldást, ezt követően a főpásztorok temetkezési helyén, az
altemplomban helyezték örök nyugalomra Seregély István volt egri
érsek földi maradványait.
In memoriam
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P. Forrai Tamás

Egy szív, egy lélek
EGY HITVALLÓ ÉLET DIÓSGYŐRTŐL TORONTÓIG
Egy szív, egy lélek – szólt P. Miklósházy Attila püspök életet adó jelmondata. Életének
87. évében, december 28-án reggel a Toronto
melletti Pickeringben, a jezsuiták idősek otthonában elhunyt Miklósházy Attila. A Jézus
Társaságának tagja 1989-től 2006-ig a külföldön élő magyar katolikusok püspöke volt.
Miklósházy Attila 1931-ben született Diósgyőrben. Még nem volt tizennégy éves,
amikor súlyos tragédia érte. Édesapja a helyi
hitelszövetkezet vezetője volt. A széf egyik
kulcsát őrizte. A menekülő nyilasok és németek már korábban rekvirálni akarták a hitelszövetkezet vagyonát, de Miklósházy édesapja ellenállt nekik. 1944. december 3-án este
pedig megakadályozta, hogy megszerezzék a
széf kulcsát. Ezért egy máig ismeretlen tettes
lelőtte. Fia karjai között halt meg.
Középiskolai tanulmányait a miskolci Fráter György gimnáziumban kezdte. 1948-ban
– néhány hónappal a totális kommunista hatalomátvétel előtt – Miklósházy Attilát március 15-én elmondott ünnepi beszéde miatt kizárták a miskolci Fráter György és FelsőMagyarország összes középiskolájából. Egyik tanára aggódva kérdezte tőle: „Mi lesz veled,
te gyerek?” Az akkor nem egészen tizennyolc éves ifjú így válaszolt: „Legrosszabb esetben
elvisznek Szibériába, ott is emberek élnek, s az Úristen ott is velem lesz.” – ahogy ezt egy
2009-es interjúban meséli. Végül a jezsuiták kalocsai Szent István gimnáziumában magánúton fejezte be a 7. osztályt. A következő évet a már államosított iskolában elkezdte
ugyan, de a Mindszenty József hercegprímás elleni tüntetésen való részvétel megtagadása
miatt onnan is eltávolították; érettségijét titokban kellett letennie a jezsuita tanárok előtt.
1949-ben belépett a Jézus Társaságába. A noviciátust a zugligeti Manrézában kezdte,
s az épület elkobzása után Szegeden folytatta, de az Államvédelmi Osztály munkatársai június 10-én társaival együtt a jászberényi internáló táborba hurcolták. Onnan
ﬁatal rendtársaival hamarosan megszöktek és illegalitásban éltek, míg szeptemberben
Budapesten befogadták őket a Központi Szemináriumba, ahol két éven át teológiát
tanulhattak. Miklósházy Attila első fogadalmát 1952. január 1-én, titokban tette le
P. Pálos Antal kezébe.
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Mint jezsuita a szemináriumban nem maradhatott sokáig. Előbb két évig munkaszolgálatos katona volt, majd műtősként dolgozott a budapesti Szent István Kórházban.
Itt érte az 1956-os forradalom, melynek ideje alatt a sebesült ﬁatalokat ápolta. Az orosz
csapatok bevonulása után, elöljárói utasítására december 6-án a Fertő-tó mocsarain át
elhagyta az országot. Filozóﬁai és teológiai tanulmányait Németországban, valamint
Torontóban fejezte be. James Charles McGuigan bíboros, torontói érsek szentelte pappá 1961. június 18-án. Néhány évvel később Rómában, a Pápai Gergely Egyetemen doktori fokozatot szerzett teológiából: „Kelet-szír eucharisztikus Pneumatológia” címmel.
Ünnepélyes szerzetesi fogadalmait 1966. augusztus 15-én tette le Rómában az Il
Gesù-templom Szent Ignác-oltáránál. 1967-től 1974-ig a torontói Regis College-ban,
1974-től 1984-ig ugyancsak Torontóban, a St Michaels egyetemen tanított teológiát.
1984-ben kinevezték a Torontói Főegyházmegye Szent Ágoston szemináriumába a teológiai fakultás dékánjává, amit 13 éven töltött be, valamint a szisztematikus teológia
és liturgia tanárává. Sok tanítványa máig örömmel emlékszik vissza egyetemi jegyzeteire, amit mindig naprakészen tartott, sugározva a teológia iránti szeretetét. Sokáig
tagja volt a National Liturgical Council of the CCCB, és az ökumenikus Canadian
Liturgical Society-nak. 15 évig az Anglican Roman Catholic Theological Dialogue in
Canada társaság aktív tagja is volt.
Kanadai látogatásán megismerve a ﬁatal professzort, II. János Pál pápa 1989. augusztus 12-én váratlanul a külföldön élő magyarok lelkipásztori ellátásával megbízott
püspöknek nevezte ki. E különleges szolgálatában a tanításhoz hasonló lelkesedéssel
és tudatossággal végezte. Három alkalommal felkereste a világon szétszóródott magyar közösségeket és persze sokkal többször az észak-amerikai plébániákat, így a torontóit is. Ebbéli élményeiből táplálkozva írta meg „A tengerentúli emigráns magyar
katolikus egyházi közösségek rövid története Észak- és Dél-Amerikában, valamint
Ausztráliában” című, Torontóban 2005-ben megjelent kötetét.
Miután betöltötte 75. életévét, XVI. Benedek pápa 2006. április 5-én elfogadta lemondását. Ezután továbbra is a torontói Szent Ágoston szemináriumban élt mint
„episcopus emeritus Hungarorum in exteris”, és több könyvet is írt. Ezek között a
Szent István Társulatnál megjelent „Egy Szív – Egy Lélek” című életrajza, az Anima
Una könyvek sorozatban pedig a „Magyar Jezsuiták a nagyvilágban” című összeállítása a rendtartomány külföldi részlegének emigrációs történetéről.
Nyugdíjas éveiben továbbra is termékeny lendülettel folytatta intellektuális szolgálatát. 2001-ben ad ki a „Benedicamus Domino” című könyvét, ami a liturgikus
megújulás teológiai megalapozását nyújtja. 2006-ban adta ki meghatározó művét:
„History of Liturgy” címmel, ami a keresztény liturgiatörténet nagyszabású feldolgozása, megmutatva annak a történelmi, kulturális beágyazottságát.
Püspöki szolgálata mellett egészen 2011 márciusáig tanított, amikor is egy stroke
miatt kellett abbahagynia a tanítást és beköltöznie a pickeringi jezsuita öregotthonba. Betegségében is a rá jellemző lelkesedéssel dolgozott, főleg Ferenc pápa írásait
fordította magyarra, egészen a halála napjáig ezekkel foglalkozva. A 25. kötet kiadását
most készítette elő.
In memoriam
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Január 2-án, szerdán délután négy órakor a torontói Szent Erzsébet templomban
magyar szentmisében emlékeztünk meg róla. A magyar katolikus közösség, illetve a
testvéregyházak és magyar szervezetek képviselői nagy számban vettek búcsút tőle a
virrasztáson és a szentmisén. Megerősítő volt látni, hogy jelen volt miskolci osztálytárs
és sokan, akik már úgy találkoztak vele először, mint üldözött jezsuita tanuló rendtag
és 56-os menekült. Az emigrációs magyarság körében, így Torontóban is úgy ismerhettük meg, mint aki 1989-től 2006-ig a külföldön élő magyar katolikusok püspöke
és lelkes szószólója volt. A Magyar Kurír 2009-ben interjút közölt Miklósházy Attila
Egy szív, egy lélek című könyvének megjelenése kapcsán. Ebben a főpásztor vallja:
„Magyar vagyok, kanadai magyar.
S amikor hazajövök, megmozdul a szívem a Duna-Tisza táján.”
A hitben és magyarságban tudatosan kiálló, életével másokat megerősítő embert
köszöntük meg az Úrnak.
Január 3-án, Jézus Szent Nevének ünnepnapján, reggel tíz órakor a St. Michael’s
katedrálisban Thomas Collins bíboros mondott gyászmisét érte. A misére több
mint hetven pap és 11 püspök jött el, sokan volt tanítványai, tisztelői, barátai,
hiszen Kanadában, mint jezsuita teológus professzor lett ismert. Többek között
a torontói főegyházmegye Szent Ágoston szemináriumában tanított szisztematikus teológiát és liturgiát, több évtízeden keresztül. (A szemináriumban már termet
is neveztek el róla!) P. Eric Olland SJ, jezsuita provinciális emlékezett meg róla
személyes szavakkal, míg a prédikációban P. Gilles Mongeau SJ fejezte ki sokak
köszönetét egy életért, amely igazi tanúságot tett Jézus nevéről, akit jezsuitaként
különösen is hordozott az elhunyt.
A torontói Szent Ágoston szeminárium papi temetőjében temettük el, amit anynyira szeretett. Ahogy mondta, szeretné mindig látni a domb alatt elterülő csodás
tavat – hiszen ez a tágasság, Isten teremtett világára való hálás, csodálkozó rátekintés
határozta meg lelkiségét, életét.
Attila püspök egész életén át Jézus szívének és az Eucharisztiának mély tiszteletében élt. Jézus szeretetének e két titka iránti elkötelezettsége mutatkozott meg hétköznapjaiban.
Istennek legyen hála életéért és nyugtassa őt békében!
R.I.P. Nyugodjék békében!
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 SZERKESZTŐSÉGI ÜZENETEK 
Helyreigazítás
Folyóiratunk nyomtatott változatába a szerkesztői gondosság ellenére időről időre
bosszantó hibák csúsznak be. Lehetne ilyenkor a „nyomda ördögére” hivatkozni, de
az igazság legtöbbször az, hogy a szerzői, vagy szerkesztői ﬁgyelmetlenség okozza a
gondot. Különösen azok a hibák borzolják a kedélyeket, melyek a szerzők személyének
megjelölésével kapcsolatosak, hiszen ők is szerzői honorárium nélkül adják át közlésre
kézirataikat, képeiket, így joggal számítanak arra, hogy legalább nevük helyesen jelenjen meg a lapban. Ez történt a 2018. évi 4. számunkban (56. szám), ahol a Veczán Pál
egyházzenei kórustalálkozóról közölt összefoglaló írást illusztráló fényképek mellett
tévesen tüntettük fel a fotográfus nevét. A 12–16. oldalon található felvételeket tehát
Novotny István készítette, ezek közlésre történő átengedését ezúton is megköszönjük.
Az idei BACH-hét koncertsorozata
Egy közelgő eseményre szeretném Olvasóink ﬁgyelmét felhívni. Immár nyolcadik
alkalommal kerül megrendezésre április 6 és 10 között a Miskolci BACH-hét. A színvonalas zenei rendezvények nagy népszerűségnek örvendenek Miskolcon, elegendő csak a
Szemere Zeneszalon telt házas hangversenyeire gondolni. Érdekesek lehetnek a Miskolci Keresztény Szemle Olvasói számára azok az alkalmak, ahol Bach művei, illetve Bach
által inspirált művek hangzanak el. Johann Sebastian Bach ökumenikusan elkötelezett
művészete különösen kedves, hiszen a lipcsei Tamás-templom
karnagyaként mind a katolikus h-moll mise, mind passiók,
kantáták és egyéb lutheránus egyházzenei művek alkotójaként, de világi zeneművek szerzőjeként is közismert.
A előzetesen ismert (esetleg még módosuló) helyszíneken
minden nap 18 órakor kezdődnek az előadások:
Április 6. B-A-C-H – Dr. Szabó Balázs orgonaestje a Kossuth utcai református templomban
Április 7. Zenekari koncert a városháza dísztermében
Április 8. Hommage á Bach városi zongorás találkozó az
Egressy Zeneiskolában
Április 9. Fenyő Gusztáv zongoraestje a Zenepalotában válogatás Sosztakovics 24 prelúdium és fúgájából
Április 10. „Érettünk szenvedett” – nagyböjti zenés áhítat
templomban
Április 11. Bach és a magyarok

Elias Gottlob Haussmann
festménye 1748,
Forrás: Wikipédia

a Belvárosi evangélikus

A Miskolci Keresztény Szemlével kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat,
kézirataikat a jzsugyel@lutheran.hu címen bizalommal várom.
Szerkesztségi üzenetek
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E számunk szerzői
András Csaba SJ jezsuita teológus
P. Forrai Tamás SJ jezsuita plébános, Torontó
Dobos Marianne író, újságíró
Galambvári Péter görömbölyi görögkatolikus parókus
Flach Antal csembalóművész, zenetörténész
Gróf Lajos újságíró
Dr. Heidl György eszmetörténész, a Keresztény Örökség Kutatóintézete
igazgatója
Hideg Ágnes könyvtáros, Hermann Ottó Múzeum
Jeviczki Ferenc tiszaújvárosi görögkatolikus parókus
Juhász Ferenc kanonok, mindszenti plébános
Kölnei Lívia újságíró
Major János költő, Albertirsa
Mikolai Vince kanonok, főesperes, diósgyőri plébános
Prof. Sáry Pál intézetigazgató egyetemi tanár, Miskolci Egyetem, Jogtörténeti
és Jogelméleti Intézet
D. Szebik Imre püspök, a Magyar Bibliatársulat Alapítvány elnöke
Szlifka Anna tanuló, Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium
Dr. Ternyák Csaba egri érsek
Dr. Udvardy György pécsi megyéspüspök
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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

Olvasóink a folyóirat megjelentetését
az Eszmék és Értékek Alapítvány
Korona Takarékszövetkezetnél vezetett
54500181-10024656
számlájára történő átutalással támogathatják.
Hozzájárulásukat köszönjük!
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