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A múlttól sokat kaptunk.
Nemcsak nehéz küzdelmeinket,
hanem sok kincset is.
Köztük a legfõbbet: hitünket.
A jövõ iránt fölébredt
felelõsségünk
pedig megszabadít
az örökös önzés
kötelékeibõl.
Megtanulunk
messze nézni.
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hazáját kényszerûen elhagyó bíboros 1972 májusától élete végéig járta a világ magyarságát, tartott a hazától távol élõknek a szentmiséket, mondott szentbeszédeket.
Az összmagyarság dimenziójában gondolkodott, érzett:
„Az a háromfajta él: – egy magyarság Csonka-Magyarország, az elszakított magyarság és az öt világrész
emigráns magyarjai – egy nemzet.” Álljon itt néhány
rövid idézet a bíboros beszédeibõl, távol élõ testvéreihez:

A

kat, de adjunk szellemieket is. Ezek közé tartozik a
magyar nyelv is, amely Szent Margit nyelve. Kötelesség ezt átadni gyermekeinknek.” (Cleveland '74.)
„Vörösmarty Mihálynak van egy kedves költeménye.
Mindannyian ismeritek. Gábor fõangyal hárfázik az Isten színe elõtt az égben. Egyszer csak az Isten megfogja Gábor fõangyal kezét és azt mondja neki: Hagyd
abba a zenét! Egy kis gyermek imádkozik ott, lenn a földön. Hadd hallom azt elõbb! A gyermek imádsága nem
hiányozhatik innét, a földi életbõl. Az adja meg a mél-

Az egységet minden erõvel ápolnunk kell
M

I N D S Z E N T Y

Cikkünk szerzõje okleveles gépészmérnök, a
Mûegyetem tanszékvezetõje. Kutatási területe a hévízhasznosítás.
Gyerekkora óta szentimrés, egy ideig a templom
mûszaki ügyeinek gondozója. Feleségével egy
kis mécs közösség tagja.
Szívügye a csikszeredai
kapcsolat, az ottani testvér egyházközségünk és
a Makovecz építette
templom sorsa.
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„Mégis, mielõtt szemeim megtörnének, nem ember, nem
puszta érzelem, hanem Isten és õseink mondatják velem és ezt szeretném minden magyar párnája alá tenni, legyen bárhol széles e világon, hogy ne legyen
nyugta az ösztökétõl halála órájáig: a megmaradt kevésbõl kell újra építenünk a hazát. Ez a dolgunk ezen
a világon. Ettõl megszabadulni nem tudunk, csak elbújni elõle.” (USA '73.)
„Mi viseljük a keresztet. De a magyar egységet meg kell
õriznünk, mindennel szemben, amint hogy hiba volt
az, hogy eddig Trianon óta nem ápoltuk a magyar
egységet. Pedig egy egység az otthoni nyomorgó magyar tömeg; az a három és fél millió leszakított magyar ott a magyar törzsbõl, és ez az emigráns csoport,
ez is egység. Ezt az egységet minden erõvel ápolnunk
kell.” (New York '74.)
„Vigyázzatok és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek. A család szentségének az alapján álljatok. Mert a
házasság szentség, annyira szent, hogy a genfi püspök, Szalézi Szent Ferenc, ha házaspár látogatta meg,
és látogatója megkérdezte, miért van e nagy elõzékenység és kedvesség? A szent azt felelte: Valahányszor házasságban élõk jönnek, mindig ezt teszem,
mert szentségi méltóságuk van, mert a házasság
szentség. Ha pedig a házasság szentség, akkor nem lehet mesterkedni a házasságban. Ahol jogok vannak,
ott a kötelességeket is teljesíteni kell. Az emberi életet
elpusztítani olyan, mintha tõrrel szúrnánk le valakit. A
világban van ilyen eszeveszett törekvés, de mi nem a
világnak élünk, hanem Jézus Krisztus törvényei szerint. Neveljük gyermekeinket Isten törvényeire, beszéljünk vele magyarul, mert csak így õrizzük meg
õseink nyelvét. Adjunk a gyermekeknek anyagi javaL
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tóságot és szépséget a családi életnek, hogy vannak
benne imádkozó gyermekek, nemcsak vétkezõ, bûnös
apák, anyák.
A másik amit meg kell állapítanunk: mi itt távol vagyunk a boldogtalan magyar hazától. Nekünk fontos
itt, az új világban a vasárnapi magyar szentmise. Aláhúzom a magyar szentmisét. A II. Vatikáni Zsinat
megkönyörült az emberiség jelentõs részén, és megadta a lehetõséget arra, hogy az úgynevezett, közben
menekült kisebbségek a maguk anyanyelve vigasztalásán keresztül jussanak hozzá a szentáldozáshoz, az Istenhez való közelítéshez. Én dicsérem ezért a II. Vatikáni Zsinatot és az nagy vigasztalás nekünk a számûzetésben, a hazánktól messze életben, nagy vigasztalás, hogy a magunk õseinek a nyelvén vehetünk részt
az isteni szolgálatban. Ha a magyar szentmise kétszer,
ötször vagy még nagyobb távolságra van a másik
templomhoz viszonyítva, nekünk nem szabad nehézséget támasztani. Keressük a magyar közösséget, a
magyar szentmiseáldozatot, hogy ott kiimádkozzuk és
kiénekeljük magunkat a magunk édes anyanyelvén.
Biztosra veszem, hogy mindegyik apa, mindegyik anya
akar anyagi örökséget hagyni a gyermekére, mindent,
ami csak kitelik tõle, de a szellemi javak is beletartoznak a szülõi végrendelet tételeibe. És már jóval elõbb
meg kell fogalmazni a végrendeletnek ezt a részét.
Ami nyelvet mi kaptunk eleinktõl, azt nekünk elengedhetetlenül át kell adnunk gyermekeinknek. Mert
ha nem adjuk át, akkor semmi sem lesz belõlük.”
(USA '1974.)
„Szemben áll a nagypéntek és a húsvét vasárnapja.
Mindkettõ a maga eseményében. Nagypénteken az
emberi gonoszság látszatra – de csak látszatra – dia-
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dalmat aratott Jézus Krisztuson. A számvetés azonban
rosszul sikerült a tettesek oldalán. A hamis számvetés
az volt: No, elintéztük ezt a Krisztust, letöröltük az
élet vonaláról, lekerült a sírba, ez az ügy is be van fejezve, be van végezve.
A Megváltóban, Jézus Krisztusban, az Istenemberben az
embert valóban megölték, de csak egy és egy darab
napra és két éjszakára. Csapásaik alatt meghalt Jézus,

tézték, most találkoztak Jézussal, az Istennel a földtámadásában, de találkozni fognak az utolsó ítéleten, és
azt megelõzõleg az egyéni ítéleten – hacsak meg nem
tértek.” (Bécs '75.)
A Kárpát-medence elszakított népeihez – Ausztria kivételével – nem juthatott el, de imáiban mindig ott volt
közöttük. Nem volt még magyar prímás, aki az egész
világot végigprédikálta volna.

de legyõzötten is gyõz a húsvét hajnali föltámadással.
Ezek a tettesek szemük tanúsága szerint elfogadták a
Megváltóban, Jézus Krisztusban az embert, az emberi
természetet, az emberi értelmet és az emberi akaratot.
Többet nem láttak, többet nem hittek Jézus Krisztusban. Itt volt a csalódásuk, amiben nem hittek, az õ istensége emberségével húsvét hajnalán megjelent. És
ha eddig örültek annak, hogy az Ember-Krisztust elin-

Akik mindenkori történelmünk hitvalló és vértanú fõpapjának szentbeszédeit hallgatták, drága örökségként õrzik, olvassák szavait újra és újra. Tértõl és idõdimenziótól függetlenül a megmaradásunk titkát közli
velünk. Imádkozzunk, hogy Róma mielõbb a boldogok, majd a szentek sorába emelje.

Kontra Jenõ
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dén két igazán nagy magyar halálának kerek évfordulójára hívom fel a figyelmet. Széchenyi István
egész országot megrázó, tragikus halála, 155 évvel
ezelõtt 1860. április 8-án, húsvétvasárnap hajnalán
történt. Boldog Apor Vilmos, a szovjet megszállás vértanúja pedig 70 éve, 1945. április 2-án húsvéthétfõn
éjjel 1 órakor adta vissza nemes lelkét Teremtõjének.
Mindkettõjüket máig tartó mély tisztelet övezi, mert
életük annak bizonyítéka, hogy az egyes ember milyen sokat tehet, milyen nagy áldozatokat hozhat közösségéért, hazájáért.
Emlékezésem célja nem az életük bemutatása, hanem
inkább az, hogy milyen mozgatórugói voltak tevékenységüknek, amelyek segítségével áldásos tetteiket
végre tudták hajtani.

I

zal lépsz az ítélõszék elé, hanem csupán az elszámolás
kötelezettségével.”
Jellemérõl édesanyját, Festetich Juliannát idézem elõször: „...õ az én legkedvesebb növendékem, én ismerem az õ szellemét, lelkületét, õ szívvel, lélekkel magyar... Magyarországon olyan nagy hazafi ember nem
volt, mint õ.” (1818) Titkárától, Tasner Antaltól származik a következõ: „Széchenyi Istvánt kristálytiszta
hazafi szándék mellett ildomos eljárás, fáradhatatlan
munkásság t. i. az imádott haza megmentésének és
feldicsõítésének s fõképp a nagy czélnak semmi által
magát elijeszteni vagy elkedvetleníteni nem hagyó állhatatosság, kimondhatatlan önmegtagadással mindent alárendelni tudás, teszik az én ítéletem szerint a
siker emberévé és a legnagyobb magyarrá.” (1846)

Az egyes ember milyen sokat tehet
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Honnan merítette Széchenyi István
(1791–1860) azt az erõt, kitartást, odaadást, ami szerteágazó, az ország számtalan gondjával foglalkozó, megoldást
keresõ és sok tervének megvalósításához
szükségeltetett? Milyen indítás, tulajdonságok jellemezték, segítették alkotásainak létrehozásában? Elõször szülei példamutatását kell említenünk. Édesapja, Széchényi Ferenc (1754–1820) a
nemzetnek tett adományával megalapozta a nemzet
könyvtárát és múzeumát. Ebben édesanyja, Festetich
Julianna (1753–1824) is részt vett, amikor ásvány- és
növénygyûjteményét felajánlotta erre a célra. Édesapja közéleti-politikai pályafutásával és a tudományok
pártolásával is példát adott, valamint azzal, hogy utazásai kapcsán megmutatta, hogyan kell elõre eltervezett módon tapasztalatokat szerezni, amelyekkel azután elõsegítheti a hazai fejlõdést. Továbbá a család jelmondata: „Si Deus pro nobis, quis contra nos?” Istenhez fordulást és bátorítást adhatott Széchenyinek.
Édesapja 1817-ben írott levelébõl néhány részlet, mely
számos motivációt tartalmaz, nekünk pedig kulcsot ad
a kezünkbe. Ezt a levelet Széchenyi állandóan magánál tartotta. „Ne szégyelld ama Isten képét nyilvánosan elismerni, kinek hasonmása lettél. Az összes emberek testvéreid, mert Atyád az Isten, az õ Atyjuk is…
Légy tudatában értékeidnek. A pénz tehát csupán el
van helyezve nálad, s nem a tulajdonod, mert nem az4
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A két idézetbõl már sok fontos vonás tûnik ki, és sorolhatjuk tovább: önzetlenség, tenniakarás, az ország szolgálata valamint a legfontosabb: a közjóért akart
dolgozni, kereste a békés megoldásokat,
áldozatvállalás, kritikus szellem, jó szervezõkészség, diplomáciai érzék jellemezték.
Mindezekkel példát is mutatott. Kiemelhetjük itt még
mérhetetlen igényét az önmûvelésre. Kereste kora legmodernebb megoldásait, ugyanakkor tisztában volt
azzal, hogy hazája milyen szinten áll, hogyan adagolhatók az újdonságok. Igazi alkotó elmének tekinthetjük, akinek elképzelései rendszert alkotnak. Számtalan tervét meg is valósította, melyek ma is léteznek és
mûködnek. Szerteágazó tevékenységéhez nagy koncentráló képességre is szüksége volt. Cselekvõ hazaszeretetével használni akart az országnak. Kényelmes
élet helyett önként vállalt nehéz, olykor terhes feladatokat anyagi elõnyök nélkül, ha másképp nem ment,
megoldotta önerejébõl, ugyanakkor vállalta a feladatokkal járó gyakori gáncsoskodást, kritikát is.
Vívódó lélek volt, akinek azonban Istenbe vetett hitében
nem kételkedhetünk, még akkor sem, ha más bizonyíték nem lenne rá, mint a Napló 1832. december 12-én
bejegyzett csodálatos imája, amely elegendõ ahhoz,
hogy tudjuk, mekkora jelentõsége volt a hitnek Széchenyi életében.
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Boldog Apor Vilmos (1892–1945) mélyen vallásos családba született, bizonyára nagy hatással volt rá édesapjának, Apor Gábornak – aki számos közéleti funkciót töltött be – megélt jelmondata: „Felejtsük el önmagunkat másokért.” Kora gyermekkorától készült a papi
hivatásra, ez megerõsödött benne jezsuita paptanárainak példaadásával. Már kispapként tudatában volt annak és elfogadta, hogy pályája lemondással és önfeláldozással fog járni. Papi mûködését a nagyváradi egyházmegyében kezdte, ahol Széchényi Miklós püspök
többek között e szavakkal indította el pályáján: „Mindenekre nézve légy magad a jó cselekedetek példája a
tanításban, feddhetetlenségben, méltóságban... Tiszteld az öregeket, keresd paptársaidat! Légy béketûrõ a
tudatlanokkal, irgalmas a szegényekkel, könyörületes
a szenvedõkkel, szelíd a bûnösökkel. Légy mindenkor munkára és áldozatokra kész szolgája Istennek és a lelkek üdvösségének! Az Úr
Jézus legszentebb Szívétõl tanulj szeretni, tanulj tûrni, tanulj szenvedni
és megbocsájtani.”
Korán megérlelõdtek benne a papi hivatáshoz szükséges jellemvonások,
mint a jóság, közvetlenség, kedvesség,
lelki finomság és érzékenység, megértés,
empátia, alázatosság és a legfontosabb: át
tudta adni mély hitét másoknak. Ugyanakkor jó szervezõ, jó közösségi vezetõ, bátor ember volt, tudott
erélyes lenni, kiállt az igazságért a legnehezebb körülmények között is.
Isten iránt érzett mélységes szeretete mellett végtelen
emberszeretet jellemezte, ezt a szeretetet valósággal
sugározta minden embertársa felé. Talán a cselekvõ
szeretet a legjobb kifejezés Apor püspök szeretetére,
mert olyan tettekkel bizonyította, melyekkel nemcsak
paptársainak, hanem mindannyiunknak máig példát
mutatott. Nagyon jó lelkivezetõnek tartották, hívei kivételes ragaszkodását egész életében tapasztalhatta.
A hitélet elmélyítését, a hit megélését tartotta fontosnak, ezek révén lehet eljutni a cselekvõ hithez és a
megélt felebaráti szeretethez. Fejlett szociális érzéke,
a nehézségek megértése vezette a szegények, árvák,
betegek, munkanélküliek, kivetettek szolgálatára, üldözöttek mentésének vállalására. Az elsõ világháború
alatt egy ideig egy sebesült katonákat szállító kórházvonat lelkésze volt. Gyulán, plébánosként kieszközölte, hogy a román katonaság által túszul ejtett polgárokat szabadon engedjék. Rabokat látogatott a börtönben, a rossz körülmények között élõkben nemcsak a
lelket tartotta, hanem anyagi segítséget is nyújtott nekik.
1941-ben e városban, szeretett hívei körében szentelték
püspökké. Sokatmondó püspöki jelmondata: „A kereszt erõsíti a szelídet és szelídíti az erõset.” Ugyanezen év március 2-án már mint gyõri püspök így adja

meg papjainak programot elsõ körlevelében: „A szeretet erényét gyakoroljátok, Tisztelendõ testvéreim, a
reátok bízott hívekkel szemben, nemcsak a jókkal, hanem a bûnösökkel szemben is. Legyetek megértõk az
emberi gyarlóságok iránt, a félrevezetett vagy tudatlanságuk miatt elpártolt lelkeknek pedig atyai szívetek
tegye könnyûvé a visszatérést. Egyéniségetek szelídsége, életetek makulátlansága tegye vonzóvá és kívánatossá szent hitünket még a kivülállók számára is.”
Nagy figyelmet szentelt a világ és az országban történõ
eseményekre. Foglalkoztatta a hazai földkérdés, amit
kisbérletekkel kívánt megoldani. Megalakította a Katolikus Szociális Népmozgalmat. 1942-tõl kezdve a
Szent Kereszt Egyesület egyik vezetõje volt, amely a
megkeresztelt zsidókat védte. Körlevélben kérte a papokat és a híveket a munkaszolgálatosok megsegítésére. Eleinte a mentés formáját a keresztelésben látta. Késõbb felekezetre való tekintet
nélkül mentett mindenkit. 1944. április 6án Mikes János szombathelyi püspök tett
javaslatot az üldözöttek érdekében pásztorlevél kiadására. Ezt Apor Vilmos többször erõteljesen sürgette. Tiltakozott a
gyõri gettó létrehozása ellen, bûnnek nevezte a gyûlöletet, az emberek kínzását.
A gettóban látogatta az üldözötteket, míg meg
nem vonták az engedélyét. Sokakat bújtatott, helyezett el szerzeteseknél, püspöki uradalomban, nyaralóban vagy küldte tovább a nunciushoz vagy nõvéréhez,
Apor Gizellához oltalomlevélért, elhelyezésért. Több
üldözöttet sikerült kimentenie a hálálmenetekbõl.
Csatlakozott a Mindszenty-féle Memorandumhoz a Dunántúl megmentése érdekében. 1945. március 28-án
az szovjet csapatok elérték Gyõrt, ahol rengeteg ember keresett nála oltalmat a Püspökvárban és a pincerendszerben. Nagypéntek estéjére elültek a harcok.
Orosz katonák járták a várost. Apor püspök az oroszok
elõl elbújtatott nõk védelmében súlyosan megsebesült. Húsvéthétfõ hajnalán indult az örökkévalóságba.

Széchenyi Kinga
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Cikkünk szerzõje tanár,
mûfordító, író, szobrász.
1959- ben érettsegizett a
Patrona Hungariae Gimnáziumban.1966-ban
kezdte meg tanulmányait az ELTE Angol Szakán.
1970-tól a Toldy Ferenc
Gimnazium tanára, 1988tól az ELTE vezetõtanára.
Angol és amerikai irodalmat, pszichológiát fordít,
de pl. II. János Pál pápa:
Ex corde ecclesiae statutumának fordítása is az õ
munkája. (Szent István
Társulat, 1991.) 2008-ban
jelent meg a Rákosi-korszak deportálásairól szóló
könyve a Megbélyegzettek (Kráter Kiadó, Pomáz).
A könyv témájáról számos elõadást tartott itthon, Erdélyben és az
USA-ban. Most a könyv
második valamint az angol nyelvû kiadásán dolgozik. Plaketteket és kisplasztikákat készít, a cikkben szereplõ Apor és
Széchenyi plakett is az õ
kezét dicséri. Több plakettjével matematikusokat, tanárokat tüntetnek
ki. A Pedagógus Szolgálati Emlékérem és a Köztársasági Ezüst Érdemkeresztje tulajdonosa. Férje
Dr. Prékopa András akadémikus, egyetemi tanár.
Két lányuk van, Mónika
és Judit. A család 1963
óta a Szent Imre Egyházközség tagja.
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keresztényszociális gondolkodás a második világháború után vált a nyugat-európai politika meghatározó elemévé. Elvi alapját az a katolikus szociális tanítás képezi, amely XIII. Leo pápa Rerum novarum kezdetû enciklikájának 1891-ben történt kibocsátásával indult „hódító” útjára. Ez azóta az alapvetõ
korproblémákra folyamatosan reflektáló pápai megnyilatkozások, ill. más hivatalos egyházi dokumentumok hosszú sorával bõvült, és a jövõben minden bizonnyal bõvülni fog.

nem valamiféle – az egyházi tanítást önkényesen értelmezõ – „modernizmusról” van szó, amit X. Pius is
elítélt, hanem arról, hogy az egyház a kortárs világ
konfliktusait megértve mutathasson kiutat a morális
támaszok nélkül hamis megoldásokba menekülõ embernek. Prohászka kortársa a gyõri egyházmegyés
pap, Giesswein Sándor (1856–1923) hasonló indíttatásból, mint késõbbi székesfehérvári püspök, jelentõs
elméleti munkássága mellett gyakorlati síkon aktívan
részt vett a politikai közéletben is, a keresztényszo-

A

Sajátos fénytörést szenvedett
A

K E R E S Z T É N Y S Z O C I Á L I S

Cikkünk szerzõje mûvészettörténész. Szakterülete a mûemlékvédelem és a mûemléki topográfia. Családja 1913
óta él a Gellérthegyen és
sok szállal kapcsolódik a
Szentimrevároshoz, plébániájához. 1973–1990ig a Magyar Tudományos
Akadémia Mûvészettörténeti Kutatócsoportjának munkatársa. A határon túli magyarsággal
kapcsolatos ügyekért
felelôs államtitkárként
1990–1994 között részt
vett az Antall-Boross kormány munkájában.
1998–2000-ig az Országos Mûemlékvédelmi Hivatal elnöke volt. 2010
óta a Gellérthegyvédô
Egyesület elnökeként is
tevékenykedik.
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Ami XIII. Leo nagy horderejû kezdeményezésének magyarországi fogadtatását illeti, ezt ritka fellángolások
és a korábbi eredményeket homályba borító hosszú
szünetek jellemezik. Pedig a kezdeteknél még nem
volt lemaradásunk. A befogadás fontos és szilárd alapokat nyújtó elõzményei közé tartozik az 1830-as
évek nyugat-európai liberális katolicizmusának Széchenyi, Deák Ferenc és Eötvös József gondolkodásában,
politikai gyakorlatában megjelenített üzenete. A dualizmus korában felnõtt generációban már a hazai katolikus egyház kebelében is karakteresen megjelent a
szociális kérdések tágabb társadalmi összefüggésében
való felvetésének igénye.
Szenvedélyes hangon
A Rómában teológiai végzettséget szerzett Prohászka Ottokár (1857–1927) különleges érzékenységgel reagált
a 19. század második felében kibontakozó társadalmi
feszültségekre és a makacsul fennmaradó igazságtalan
állapotokra. A Rerum novarum tanításainak lelkes hirdetõjeként szenvedélyes hangon szorgalmazta az egyház mindennapi gyakorlatának a modern korhoz való
igazítását. 1897-ben – mintegy az aggiornamento (a
mai naphoz igazodás vagyis az egyház II. Vatikáni Zsinaton elindított megújulásának XXIII. János pápától
eredõ megjelölése) szellemét és követelményét elõvételezve – errõl így írt: „Az emberiség legújabb s történelmén uralkodó rétege most emelkedik ki egy hosszú
fejlõdésnek az óceánjából, s ez a nép és uralma a demokrácia: a középkoré volt a rendi alkotmány; az újkoré a demokrácia. A középkori egyház összenõtt a rendi
alkotmánnyal, s belevette magát sáncaiba; az újkori
egyház nõjön bele a demokráciába.” Itt természetesen
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ciális elvek érvényesítésével szervezett munkásegyletet, vezetõ szerepet vállalt a szövetkezeti mozgalomban, az Országos Keresztény Szocialista Párt képviselõjeként politizált az országgyûlésben stb. Az elõzõ
századforduló politikai légköre – a Monarchiában és
Magyarországon is – még kedvezett az újító kezdeményezéseknek a szellemi világban és a közéletben egyaránt. A hamarosan kitörõ világháború és az azt követõ két évtized európai fejleményei, a bolsevizmus majd a nácizmus és a fasizmus szorításába került világban csaknem egy fél évszázadra mindenhol háttérbe
szorította vagy teljesen levette a napirendrõl az emberi személy méltóságának tiszteletén és elismerésén
alapuló társadalmi és politikai törekvéseket.
Nagy távlatokat nyitó kezdeményezés
Késõbb Prohászka elvesztette újító lendületét és korszerû gondolkodását, a szociális felfogását nem jó szemmel nézõ egyházi és világi kortársai igazságtalanul, de
hosszú idõre a két világháború közötti „keresztény
kurzus” szimbolikus figurájává merevítették. Giesswein Sándor megõrizte szellemi önazonosságát, harcosságát, de az 1919 utáni világ õt és mûvét éppen
ezért utasította el. Mindazonáltal a harmincas években a Quadragesimo anno ösztönzésére és az abban
foglalt útmutatásoknak megfelelõen a keresztény szellemû társadalmi reformot és megújulást szorgalmazó,
ebben az idõben mindenekelõtt a hivatásrendiség
alapján álló mozgalmak ismét megerõsödtek. Ezek közül a valóban nagy távlatokat nyitó kezdeményezés a
KALOT néven ismertté vált – 1935-ben a jezsuita Kerkai Jenõ (1904–1970) és Nagy Töhötöm (1908–1979)
által vezetett és Teleki Pál és Kovrig Béla szociálpoliti-
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kus egyetemi tanár hathatós támogatásával útjára indított – mozgalom volt. Erre, mint társadalmi bázisra
a második világháború utáni magyar demokrácia a
Nagy Ferenc vezette Független Kisgazda és Polgári
Párt és a Barankovics István (1906–1974) által alapított Demokrata Néppárt együttmûködésével érdemben építhetett volna, ha a szovjet birodalomba való
betagozódás ennek perspektíváit három év leforgása
alatt nem semmisítette volna meg teljes egészében.

A következõ, formálisan 1990-ig tartó korszakban a
keresztényszociális gondolatvilág a Kádár-kor egyházpolitikai sikerágazataként mûködtetett ún. marxistakeresztény párbeszéd „háttériparában”, a hivatalos
marxista történettudomány – egyébként figyelemre
méltó színvonalú eredményeket felmutató – mûhelyeiben élte tovább sajátos fénytörést szenvedett életét.
Egyre sürgetõbb parancs
Az elmondottak csak felvillanthatták a keresztényszociális gondolat és a tápláló forrását jelentõ egyházi
szociális tanítás sorsának fontosabb csomópontjait.
Nehéz sors volt ez, mert a kibontakozáshoz kellõ történelmi idõ soha sem állt rendelkezésre. A magyar
polgári fejlõdés már az 1848-as áprilisi törvényekben
érvényesülõ szellemiséggel, tehát a kezdeteknél szilárd eszmei alapokat fektetett le. Ez a dualizmus idején nagy formátumú államférfiak elméleti és politikai
munkásságában folytatódhatott, majd a századforduló
szellemi pezsgésében – Prohászka és Giesswein fellépésével, a legkorszerûbb formájában – a magyar politikai és szellemi küzdõtér részesévé válhatott. Mégis, a
mögöttünk hagyott évszázad inkább a hõsies kezdeményezések és végzetes bukások sorozatát mutathatta
fel.
A két és fél évtizeddel ezelõtt bekövetkezett nagy fordulat óta eltelt idõ még nem volt elegendõ arra, hogy az
1948-ban megszakított fejlõdés a keresztényszociális
gondolkodás szempontjából újra szervesülhetett volna. Az egykor meglévõ tudás maradványait csak keve-

sek, és a jórészt emigrációba szorultak õrizhették meg.
Ezek közé tartozott az egykori Demokrata Néppárt néhány olyan – a szovjet rendszert túlélõ – politikusa,
mint Keresztes Sándor, Szakolczay György vagy kezdetben még a kisgazda hagyományhoz erõsebben kötõdõ Antall József is. Az õ emlékezetükben élt még a
folyamatosság tudata és a visszacsatolás törekvése. Az
elmúlt huszonöt évben mindazonáltal érdemi erõfeszítések történtek a katolikus szociális tanítás ismereté-

nek hazai elmélyítésére. II. János Pál a Rerum novarum kibocsátásának századik évfordulóját a katolikus társadalmi tanítás évévé nyilvánította, és ennek
kapcsán a Katolikus Lelkipásztori Intézet keretében
megkezdõdött e társadalmi tanítás intézményes oktatása és rendszeres feldolgozása. A Barankovics Alapítvány rendezvényei, kiadványai és honlapja révén komoly szerepet vállal a vonatkozó ismeretek terjesztésében. Az idevágó egyházi megnyilatkozásokról egyre
több helyen olvasható, hallható szakszerû méltatás és
kritika. Mindent egybevetve azonban megállapítható,
hogy a témáról Magyarországon még sokat kell beszélni és megkockáztatom: a keresztényszociális gondolat és a katolikus szociális tanítás jelentõségének
megfelelõ befogadásához a magyar társadalomnak
még sokat kell változnia.
A keresztény társadalmi tanítás jövõjével kapcsolatban
elemzõ okfejtésre nincs helyünk, de annyit meg lehet
állapítani, hogy a kivezetõ út csak a morális alapok radikális újragondolásával képzelhetõ el. Más szavakkal
egyre sürgetõbb parancs mindenki számára az erkölcsi
alapokhoz való visszatérés. Magam úgy látom: egyre
többekben él a meggyõzõdés, hogy a keresztényszociális tanítás – az emberi természetben gyökerezõ mély megalapozottsága révén – nemcsak a hívõk, hanem
a nemhívõk, általában pedig „minden jóakaratú ember” számára mással nem pótolható segítséget fog adni a jövõben is.

Entz Géza
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Az eredeti, bõvebb szöveg, jegyzetekkel „A keresztény szociális eszme múltja és perspektívái” címmel megjelent a JEL 2012. áprilisi számában.
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1871-ben XIII. Leó pápa a papság és a hívek számára is
szokatlan, de mindenképpen történelmi jelentõségû
enciklikát bocsátott ki. Ez a körlevél, a Katolikus Egyház missziós hivatását egy evilági küldetéssel kibõvítve, kiterjesztette kritikáját az egyre növekvõ társadalmi igazságtalanságokra, elsõsorban a munkásosztály
elszegényesedésére. A Rerum novarum, valamint az
utána következõ 12 pápai enciklika meghatározta az

és a társadalom erkölcsi fölépítésének tisztázására
szolgálnak. Persze ezek a fogalmak szorosan összefüggnek egymással, de úgy gondolom, hogy ezúttal
csak a keresztény állam feladatáról kell beszélnünk.
Sajnos, már maga a fogalom is jelentõsen különbözik
a köztudatban ismert állam fogalmától. Keresztény
meghatározás szerint az állam az egyedi, megismételhetetlen, autonóm emberek társasága ill. szövetsége.

Már a tizedik parancsolat intézkedik
A

K E R E S Z T É N Y

Írásunk szerzõje 1931ben, régi szegedi polgárcsaládban született.
Középiskoláit a szegedi
piarista gimnáziumban
végezte, de az államosítás miatt állami
iskolában érettségizett.
A BME Mérnök Karán,
1953-ban, mint hídépítô
mérnök diplomázott.
1990-tôl, nyugdíjazása
után kedves érdeklôdési
területe a természetbölcselet irányába fordult.
2007-ben az Éghajlat kiadónál jelent meg a Jelek
Istentôl c. könyve, amely
a fizika kultúrtörténetével foglalkozó tanulmányai gyûjteménye. E kötet a fizika egy-egy törvényét, egy-egy
elméletét vázolja fel,
és ismerteti az azokból
levonható filozófiai
következtetéseket.
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egyház szociális tanítását, kifejtve a tulajdonnal, az állammal és társadalommal kapcsolatos keresztény álláspontot. Nem szól bele az államok törvénykezésébe,
hiszen világos, hogy ez a tanítás csak erkölcsi iránymutatást jelenthet, de nem avatkozhat bele a napi politika harcaiba. Viszont elméleti, filozófiai alapokra
helyezi az egyre torzabb helyzet megoldását. Érdemes
ezért átgondolni azokat az elméleti kiindulópontokat,
melyek e körlevelek alapját képezik.
Az ember kivételes méltósága
Isten az embert a saját képére és hasonlatosságára teremtette. A Világmindenség törvényeit hajszálpontosan úgy állapította meg, hogy azok lehetõvé tegyék az
ember, tehát egy szellemi lény kialakulását. Így az
ember végül is teremtett, természeti lény is, és ebbõl
következõen a természetbõl eredeztetõ jogokkal és kötelességekkel rendelkezik. Ezeket a jogokat és kötelességeket nem az emberektõl, hanem magát a világot
teremtõ Istentõl kapta. További kiváltsága a lélek, melyet viszont már egyedileg kapott az Istentõl. Ebbõl
származik az ember kivételes méltósága, amely minden ember tulajdona etnikumra, nemre való tekintet
nélkül.
Ezek azok az elõzmények, melyek az állam, a tulajdon,
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Jogai és kötelezettségei ezért visszavezethetõk az emberi méltóságra. De, ha az emberi méltóság isteni törvény, úgy ez a méltóság az egyes államokra is vonatkozik A történelmi fejlõdés során kialakult államok,
nemzetté válva, egyéni kultúrával, egyéni történelemmel, vallással és egyedi társadalomi szerkezettel rendelkeznek, amely mindenképpen tiszteletet érdemel.
A közjó biztosítása
Az állam feladata tehát –társadalmi osztályokra való tekintet nélkül – minden ember számára a közjó biztosítása. Ma már szó sem lehet arról, hogy bármely társadalmi osztály, legyen az a munkásosztály, arisztokrácia vagy a nagytõkés osztály kivételes jogokkal rendelkezzen. Feladat a közjó biztosítása, kiváltságok nélkül.
(Napjainkban ráadásul itt már a világ irányításának
privilégiumáról van szó.)
Az új dolgok, tehát a technikai, szellemi fejlõdés, alaposan átalakították az évszázadok során kialakult európai államok szerkezetét. A királyság intézménye, a
hozzátartozó arisztokrata privilégiumokkal jelentõsen
meggyöngült, mára lényegében formalitássá vált, bár
még ma is egy-egy nemzet történelmét és hagyományait reprezentálja. Az ipari, technológiai forradalom
azonban teljesen új társadalmi osztályokat teremtett,
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nevezetesen a munkás- és a tõkésosztályt. Ez utóbbi
folyamatosan növeli hatalmát, míg a munkásosztály
egyre jobban elnyomorodik. Az ipari forradalom, a
technika vívmányai egyesek számára vagyonosodást,
mások számára elszegényesedést jelentenek. A tulajdon egyenlõtlen eloszlása szociális feszültségeket teremt, melyek feloldása égetõen szükségessé válik. Errõl szól a Rerum novarum, (új dolgok) pápai enciklika.
A társadalmi bajok orvoslására ezzel egy idõben egy új
elmélet is megjelent, a marxizmus-leninizmus. Az elmélet ateista, egyházellenes, és úgy véli minden baj
megoldható lesz, ha a termelõeszközök, gyárak, földek stb. köztulajdonba kerülnek. Majd a kommunista
párt igazságosan szétosztja azt az állam polgárai között. Elérkeztünk az ideális társadalmi és gazdasági
rendhez – állítják konokul.

ket magáénak tekinti, és vigyáz rájuk. „Arcod verejtékével keresed meg kenyeredet”, mondja a Biblia, és ez
õsi tapasztalat. Annyira õsi, hogy már a tizedik parancsolat intézkedik, ill. védi a magántulajdont: „ Felebarátod feleségét ne kívánjad, se házát, se mezejét, se
másféle jószágát.” (Talán nem kell magyarázni, hogy
a feleség társ és nem magántulajdon.)
Ezért már a Rerum novarum is egyértelmûen kiáll a magántulajdon birtoklása mellett. Egyelõre nem beszél,
ill. bizonytalanságban hagy a magántulajdon nagyságának indokolt mértékérõl, de a magántulajdont védi.
Abból indul ki, hogy a köztulajdon gondolata nem
csak a tõkések, de a munkások számára is káros. A
legnagyobb bûne azonban a megvalósult szocialista,
kommunista rendszernek az egypártrendszer, a kommunista állam diktatórikus szerkezete. Ez nem teszi

A végzett munka értéke
Különös módon, a köztulajdon bevezetésének hosszú távú káros következményeire csak az egyház figyelt fel.
(Igaz, ez érdekében állt.) Ebben a rendszerben ugyanis a végzett munka értéke a munkás számára elmosódik, munkája eredményét nem látja közvetlenül. Ezzel
ellentétben pl. egy földmûves pontosan ismeri befektetett munkája értékét, és látja, megtapasztalja az ennek megfelelõ hasznot. A földet, a megvásárolt gépe-

lehetõvé az új gondolatok, új szellemi irányzatok megjelenését, ami természetesen meggátolja a fejlõdés
minden formáját. Mi már tudjuk, hogy ebbe bukott
bele a „létezõ szocializmus.” (FOLYTATJUK)

Laszlovszky István:
Sodrásban

Vékes Bertalan
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nézõtérre halk zsibongással, lassan érkezik a közönség, beszélgetnek, üdvözlik a véletlenül megtalált ismerõsöket. Van, aki belemélyed a mûsorfüzetbe, az aktuális tudnivalókat olvasva a rövidesen
megszólaló mûvekrõl, és van, aki csak hátradõl, ellazul, várja az élményt, a zene varázslatát, amely kiragadja a mindennapokból. Fél nyolc elmúlt már, a zenekar, tapssal kísérve foglalja el helyét, mindannyian
várjuk a karmester belépését. Ez az a boldog, feszült
pillanat, amikor a csendet érezni lehet, a hallgatóság
egy emberként megnyílik a múzsák felcsendülõ üzenetére, a muzsikára! Vásáry Tamás szerint ilyen közönség a világon egyedül csak a Zeneakadémián van. A
dirigenst köszöntõ taps után felcsendül Mendelssohn
nyitánya.

A

dolataimat befolyásolja, cselekedeteimet irányítja,
hogy nincs más fontosabb: csak a szeretet! Ez az
egyetlen valódi isteni érzésünk, (talán tulajdonságunk?), amelyet az Úristen kegyelmébõl – cselekedeteink vezérfonalaként – irányítani is tudunk. Jól-roszszul, ez már a mi sorsunk, a mi szabad döntésünk,
ezért fog velünk Õ azon a napon (dies illa) elbeszélgetni...
Csak így érdemes
Az orvosi hivatást is csak szeretettel lehet mûvelni, legyen az bármelyik ága a medicinának. Ha ez hiányzik,
akkor elviselhetetlen teherré nõ a gyógyító munka, az
idõ múlásával robottá, nyûggé silányul, elveszti hivatás jellegét, és kiüresedéshez, kiégéshez vezet. A sze-

Színház az egész világ?
„ . . .

D E
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A szerzõ érsebész szakorvos, egyetemi tanár,
a Semmelweis Egyetem
Érsebészeti Tanszékenek
vezetõje. 1951-ben született a Szentimrevárosban
mûvészettörténész édesapja második fiaként.
A templommal Ruppert
atya ministránsaként
fûzte szorosra kapcsolatát. A képviselõ testület
tagja, áldoztató.
Gyógyszerész feleségével a Gellérthegyen lakik ,
négy gyermek atyja és
rövidesen nyolc unoka
nagyapja. Orvosi tevékenysége mellett – színészként és rendezõként
– amatõr színházat vezet.
Eddig nyolc színdarabot
mutattak be Budapesten
és vidéken.
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A hangok orkánjában
Az emeleten ülök, az elsõ sorban, a színpad messze tõlem, a harmóniák úgy közelítenek felém, ahogy a tengerparton álló felé a dagály hullámai törnek, egyre közelebb-közelebb, míg végre elöntik, és magukkal ragadva felemelik az ég felé, hogy onnan már soha el ne
eresszék. Csodálatos érzés, megmagyarázhatatlan, teljes feloldódás a hangok orkánjában, miközben kimondjuk a kimondhatatlant, amire nincsenek szavaink, csak dadoghatnánk. Eláraszt minket a szeretet,
amelybõl a pillanat csodája építkezik. Az igazi mûvészet, legyen alkotó- vagy elõadómûvészet csak a szeretetbõl táplálkozhat, a kötelezõ tehetségen kívül. Ezt
minden alkotó – légyen hívõ vagy tagadó – kimondvakimondatlanul elismeri.
Orvosi hivatásom mellett, amatõr színészként, mélyen
átérzem ezt, és csak sajnálom, hogy nem a muzsika
adatott meg nekem olyan fokon, hogy mûkedvelõ elõadóként kellõen bele tudjak mélyedni. Az emberi
megnyilvánulás legfelsõbb foka a mûvészetek közül a
zene, amely a legközelebb képes juttatni az embert Istenhez. Ha már nincsenek szavaink, képeink akkor érzelmeinket, szeretetünket – olykor általunk is alig érthetõ módon – a hangok képesek éteri szintre emelni.
Ez az est újból rávilágított arra az örök üzenetre, amelyet már jó néhány éve érzek, és csak erõm kellene legyen, hogy éljek vele. A tagjaimban zsiborog, a gonL
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retet kiemeli a mindennapos cselekvéssort az egyszerû, automatikus tevékenységek közül, és mûvészi
szintre emeli, amelyet doktor és beteg egyaránt érez,
mindkét fél boldogságát okozva. Elõbbi megnyugszik,
bizalma kitárul orvosa felé, már félig meg is gyógyult,
még ha oly nagy mûtét elõtt áll is. Pedig nem történt
semmi más, csak meghitt beszélgetést folytatott egy
másik embertársával, akirõl egyre inkább elhiszi, hogy
segíteni akar és tud rajta. A szakember ilyenkor elfelejti gondjait, fáradtságát, hogy megint nem mehet
haza, és az a boldog meggyõzõdés lesz úrrá rajta,
hogy érdemes. Csak így érdemes!
A hobbi általában egészen más
Mint mûkedvelõ színház-csináló úgy érzem, ha a sorsom
diktálta sebészi hivatásom mellett már átléptem ennek korlátait, akkor megfogalmazhatom a gyógyító hivatás és az elõadómûvészet számomra evidens kapcsolatát.
Színház az egész világ – írja Shakespeare az Ahogy tetszik
címû darabban, nem véletlenül a léha Jacques szájába
adva e híres szavakat, aki a maga flegmatikus módján
a rossz oldaláról mutatja meg az életet. Ez, úgy gondolom, nem Shakespeare véleménye, érzése a sorsról.
A minket körülvevõ világ gyönyörû, az életrõl, az élni
akarásról szól, csak tartalommal nekünk kell megtölteni.
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Az emberek általában sokoldalúak, érdeklõdõk, jó értelemben véve kíváncsiak, és ezért – fõ elfoglaltságuk
mellett – sokan ûznek valamilyen hobbit. Ez általában
egészen más irányú érdeklõdést takar, mint a mindennapos tevékenység, és éppen ez az, ami lehetõvé teszi
az élet minél teljesebb megélését, a körülöttünk lévõ
világ egyre szélesebb körû megismerését. Ez a tevékenység sohasem fárasztó, örömmel csináljuk, és igazi
boldogság, ha ezzel másoknak is örömet okozhatunk.
Nekem – sok egyéb mellett – hobbim az ifjúkori álmom lett: a színház! Nem csak járni oda, hanem „csinálni”!
Ki ne szeretne vicceket mesélni?
Mit jelent ez voltaképpen, létrehozni egy teljes színházi
produkciót, a darab kiválasztásától kezdve a bemutatóig? A folyamat nehézségei kínálják egyben a feladat
szépségét. Olyan darabot kell találni, amely egy amatõr társulat igényeinek megfelel. A díszletekrõl ma-

gunk gondoskodunk, tehát kerüljük a gyakorta változó helyszíneket. A jelmezek elkészíthetõsége szintén
behatárolja a lehetõségeket. Énekes betétek esetén
meg kell szerezni a kottákat, s meg kell tanulni a dalokat úgy, hogy azt más is élvezhesse. Tánc esetében

ezért fogadunk külön tánctanárt. A vígjátékot könynyebb jól elõadni, mint egy komoly mondanivalójú
darabot. Az amatõr színész számára a bohózat fölkínálja a lehetõséget ahhoz, hogy olyannak látsszon,
mint egy hivatásos. Ki ne szeretne vicceket mesélni?
Ezt könnyebb közvetíteni, mint egy drámai szerepet,
ahol a beleélés nagyobb gyakorlatot, empátiát, erõsebb tehetséget igényel. Az alapos tájékozódás után
jön a szereposztás kényes feladata, hiszen lehetõleg
minden aspiráns szerepet kell kapjon, éspedig olyat,
amely rávaló, képességeivel arányos. Majd elérkezünk
az elsõ olvasópróbához, majd a színpadi próbák hoszszú sora következik, a végén a fõpróbával és a bemutató elõadással. E folyamat mindenkinek öröm, hiszen
ez alkalom a találkozásra, beszélgetésre, sok-sok nevetésre. Menet közben gondoskodunk a jelmezekrõl, a
díszletekrõl, megtanuljuk a zenei betéteket, kitaláljuk
az esetleges hang- és fényhatásokat is. Számos tennivaló, számos örömforrás.

Most jogosan kérdezhetnék tõlem, hogy miért jutott az
eszembe mindez? Mi visz át egy orvosi gondokkal és
örömökkel teli életet egy teljesen más vágányra,
amelyhez – az elsõ pillanatban úgy tûnhet – egészen
különbözõ talentumokra van szükség.
L
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A kivizsgálás
Valóban? Hát nem szerepjátszás az, legalább is részben,
amikor az orvos a betegeivel, a hozzátartozókkal beszélget, megpróbálja megmagyarázni a kezelések lényegét? Minden beteghez más módon kell szólni, a saját értelmi színvonalán kell tudni megmagyarázni betegsége és terápiája részleteit. Fenn kell tudni tartani
a látszatot, hogy vele azonosak vagyunk, ugyanakkor
a jól értelmezett tekintélyünkre is vigyázni kell. Nap
mint nap bele kell tudnunk élni magunkat egy idegen
lelkivilágába, úgy, hogy közben megõrizzük a sajátunkat. Mi ez, ha nem a színészi képességek mindennapos gyakorlása, csak nem is gondolunk rá?

A kivizsgálás fázisa szintén hasonló a színházi próbaidõszakhoz: a beteget tájékoztatjuk a folyamatról: a rendezõ elmondja elképzelését a darabról, a beteg végigmegy a kivizsgáláson: olvasópróba, – megtudjuk az
eredményeket, a beteggel közöljük a megoldási lehetõségeket: mint a rendelkezõ próbákon, majd a beteg
számára elkövetkezik a premier, igen, ez a sebészetben döntõen siker. Bár nem mindig. Ahogy a színházban sem.
Mondják, a jó orvos empátiával rendelkezik, vagyis beleéli magát a beteg gondolat- és érzelemvilágába. Tehát
pontosan azt tudja, amit a színésznek is tudnia kell,
azonosulni egy másik ember személyiségével, örömével, bánatával, szorongásaival, jó és rossz szokásaival
együtt. Nem túlzok nagyon, ha azt mondom: az orvos
a színjátszók kollégája. (Amikor évekkel ezelõtt bemutattuk Molnár Ferenc: Doktor Úr címû bohózatát, Avar
István is ott ült a nézõtéren, körülötte orvos barátaim,
akik kissé csodálkozva mondták egymásnak rólam,
hogy lám-lám, mit mível kollégájuk, Avar megszólalt:
„de uraim, õ nem az önök kollégája, hanem az
enyém!”).

12

L

É P C S Õ

/

2 0 1 5

/

T e

D e u m

Jutalomjáték
Az egyetemen kezdtem el színészkedni, mivel Karinthy
Márton – akkor még rendezõ-tanuló a Színmûvészeti
Fõiskolán – amatõr csapatot szervezett nálunk. Két ízben játszottam, elsõként Agatha Christie: Az egérfogó,
majd másodízben Shakespeare: A windsori víg nõk címû darabjában. Egy-egy évig készültünk, és az évzáró
alkalmával adtuk elõ, nagy sikerrel.
Ezt követõen néhány évtizedig csak látogattam a színházat, mígnem Dunaalmáson, nyaralóhelyünkön, egy
középkori vízimalom felújítása kapcsán rendezett öszszejövetelen a megkapó dunaparti táj látványa indított
meg, hiszen e régi instrumentum és a szép, õserdõs
dunai környezet, mint színpad jelent meg elõttem. Itt
kellene elõadni a Szent Iván éji álmot Shakespeare-tõl
– jegyeztem meg a társaságnak – hiszen díszletrõl már
nem is szükséges gondoskodni. E megjegyzésem nagy
kedvet csinált a kalandhoz, és elhatároztuk, hogy a
következõ évi mulatságra felkészülünk. A gondolatot
tett követte és 2001 augusztusára megszületett elsõ
elõadásunk, Nádassy László és Rejtõ Jenõ: Jutalomjáték címû bohózata. Ezt még nyolc darab bemutatója
követte, közöttük a már említett „Doktor Úr”, és a
Szent Imre Gimnázium Dísztermében is elõadott,
Csathó Kálmán által írt Lilla.
Kis repertoárunk, amely az elmúlt 14 év sikereit hozta
nekünk és lehetõvé tette számunkra, hogy a bennünk
lévõ szeretetet átadjuk a közönségnek, boldogságunk
forrása. Örömmel csináltuk, élvezve az „alkotás” boldogságát és megszenvedve kínjait. A nézõsereg igen
hálás volt, együtt éltek velünk, szeretettel viszonozták
igyekvésünket, és megértõek voltak botlásainkat látva.
Részt vettek a folyamatban, figyelték tréfáinkat, jó
ütemben nevettek, néha nyílt színi tapssal jutalmaztak.
Kemény a szék
Az elõadás ünnep, kimozdítja a nézõt a hétköznapok
gondjaiból és egy másik – nyugodtan mondhatjuk –
magasabb, transzcendentális szintre hívja õt, ahonnan
nem szívesen kívánkozik vissza a földi valóság közé.
Elfelejti, hogy kemény a szék, hogy a vasárnap hétfõre
virrad, korán kell kelni...
A jó színész gondolatot közvetít, nemcsak átadja a szerzõ érzéseit, hanem közvetíti filozófiáját, egész életlátását is. Ha mindezt a szeretet jegyében tesszük, akkor
létre jön a csoda, ami felemel. Ez az a varázs, bûbáj,
amit Shakespeare utolsó színdarabjában, A Viharban,
Prospero szerepén keresztül mutat be, s melynek elvesztése fájdalommal tölti el ugyan, de bízik az õszinte ima erejében, mert „hobbija”, ha el is veszett, mégiscsak a boldog öröklét lehetõségét tárja ki elõtte.

Entz László
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A harcot, melyet hõseink vívtak, / békévé oldja az emlékezés, / rendezni végre közös dolgainkat, / ez a mi munkánk és nem is kevés.
József Attila sorai szolgálnak mottóul a tárlaton, ahol 14
nagy mûvész alkotásai láthatók a háborús évekbõl, két
frontszolgálat közti békés témák az egyik teremben,
harci tudósítás a hadszínterekrõl a másikban. Nagy
nevek egy kis múzeum falain: Aba-Novák Vilmos, Benczúr Gyula, Jeges Ernõ, Kisfaludi Strobl Zsigmond,
Kõrösfõi Kriesch Aladár, Ligeti Miklós, Medgyánszky
László, Medgyaszay István, Molnár-C. Pál, Rippl-Rónai
József, Rudnay Gyula, Sámuel Kornél, Stróbl Alajos,
Szõnyi István.

nyörgött a család, a mûvésztársak, a barátok. A bajtársi szeretet szép szobra, és egy gyönyörû Madonna látható saját kezétõl.
Rippl-Rónai József leszármazottai szintén a Szentimreváros polgárai – dr. Martyn Mária révén kaptunk olyan
kincseket kiállításunkhoz, mint egy régi bõrönd, melyet õ kisgyerekként kerülgetett a kaposvári padláson;
senki nem tudta kinyitni a rozsdás zárat. 1999-ben a
kaposvári múzeum igazgatója tette hozzáférhetõvé
Rippl évtizedek óta rejtett harctéri emlékeit. Francia
feleségével Lazarine-nel egy kis francia faluban töltötték 1914 nyarát békésen, Rippl rajzolt, vázlatokat készített az emberekrõl, a tájról amíg meg nem történt a

Béke és háború
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A kiállítás célja a mûvészt mint embert bemutatni, jelen
esetben mûvészsorsokat a Nagy Háború idején. Értékes kincs az utókor számára, a közvetlen leszármazottak, a család élõ emlékezete, melynek egész más
szempontjai vannak, mint a történetírásnak vagy a
mûvészettörténetnek. A vallomásokból tablók készültek, melyek a festmények, szobrok és személyes tárgyak mellett bemutatják a mûvészsorsokat. A legkülönbözõbb indíttatásból mentek – lelkesen vagy kényszerbõl, kötelességérzetbõl, hazaszeretetbõl – a frontra. A hagyatékgondozás, a családokban õrzött emlékezet és ismeret értékei ötvözõdnek igényesen a mûvészettörténet szempontjaival.
Sámuel Kornél fiatal szobrász lelkesen indult, soha nem
tért vissza… szeretett felesége özvegyen, egyedül maradt Éva lányával. Két év múlva egy másik szobrász
vette feleségül: Kisfaludi Strobl Zsigmond. Az unokák
csak nagylány korukban szereztek tudomást édes
nagyapjuk létezésérõl. Nagy szeretettel õrzik mindkét
szobrász nagyapa emlékét, mûvészi hagyatékát.
Ez az eset sok mûvész életét mentette meg, mert a hadvezetés Sámuel Kornél halála után hozta meg azt a
döntést, hogy mûvészt nem küldenek frontvonalra.
Létrejöttek a sajtó-fõhadiszállások, ahol védett körülmények között alkottak, tudósítottak, portréztak.
A Szentimrevároshoz kötõdik Stróbl Alajos családja. Kiállításunk gyöngyszeme Benczúr portréja Stróbl fõhadnagyról, aki 58 évesen ment a frontra, hiába kö-

hadüzenet. Attól a pillanattól fordult ellenségesen a
falu népe az idegen magyar festõ ellen, és senki nem
moshatta le róla, hogy kémkedés szándékával rögzít
mindent. Bántalmazták is, fogságából csak 1915-ben
tért haza. Egy évvel késõbb jelentkezett az olasz frontra, az ott készült katonafotón együtt látható Mednyánszkyval és Kisfaludi Strobl Zsigmonddal.
Medgyánszky mûveihez mûgyûjtõ segítségével jutottunk,
neki nincsenek leszármazottai. Majdnem 70 évesen
ment a frontra, ahol a legélesebb helyzetekben ült angyali nyugalommal, és festette, rajzolta a legmegrázóbb híradásokat, nem törõdve a füle mellett süvítõ
lövedékekkel.
Medgyaszay István építész szintén szentimrevárosi, leszármazottai ma is az általa tervezett házban, a Ménesi úton fogadják az érdeklõdõket. Medgyaszayt a lerombolt hidak és falvak gyors újjáépítése tartotta lázban, újdonsült feleségét a frontra vitte nászútra. 1916ban Lembergben kapta azt a megbízatást, hogy hadikiállítást építsen. A könnyûszerkezetû pavilonok késõbb a Margitszigeten is felállításra kerültek 1917-18ban.
Ligeti Miklós feladata volt a tisztek, hadvezetõk portréinak megalkotása. A tárlaton József fõherceg mellszobra és egy megrázó Krisztus Sírbatétele látható tõle. Két
frontszolgálat között alkotta meg a Központi Szeminárium udvarán található vallomásszerû Békekútját a pálosok számára 1916-ban. Unokája Ligeti Gábor emléL
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100 éve még javában
tartott az az értelmetlen
öldöklés, amelyre most
sokan sokféleképpen
emlékeznek, és ez az
emlékezet nagy békevágyban kapcsol össze
mindenkit, kiállítások
rendezõit és látogatóit –
az Embert – egyaránt.
A Molnár-C. Pál Mûterem Múzeum Tavasz Termében megtekinthetõ
kiállítás kurátora Gulyás
Dorottya, a Magyar
Nemzeti Galéria mûvészettörténésze.
Cím: 1118 Budapest, Ménesi út 65.
Nyitva tartás:
csütörtök-péntek-szombat: 10.00–18.00
www.mcpmuzeum.hu
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Stróbl Alajos
Tisztiszolgám
1915

14

keit kamera rögzítette mûvész nagyapjáról. A MolnárC. Pál Mûterem Múzeumba vártuk személyes beszélgetésre, azonban ez elõtt röviddel Ligeti elhunyt. Döbbenetes volt hallgatni a film közvetítésével megszólaló érdekes történeteket, melyek végén így búcsúzott:
örülök, hogy mesélhettem…
Az egykori Budafoki úti lakos, Rudnay Gyula mélységesen átélte a háborúban földönfutóvá vált szegény emberek kiszolgáltatottságát, errõl tanúskodik megrendítõ Gömöri parasztpár címû képe.

rek, barátocskáim címû könyvét. Még dörögtek a fegyverek és õ – mintegy szellemi végrendeletként – egy
játékos könyvet írt a következõ nemzedék gyermekeinek, akiknek játszva kell készülni az életre, hogy újra
tudjanak hinni a szépben és a jóban.
Molnár-C. Pált testi gyengeség miatt nem sorozták be.
Egy felejthetetlen nézésû önarcképben és egy döbbenetes, 1916-ban keletkezett szürrealista rajzban alkotja meg érzéseit az értelmetlen, gyilkos háborúról. Az
egykor mûteremben a Kikelet címû kiállítás MCP-t,

Körösfõi Kriesch Aladár a hazáért érzett felelõsségtõl
hajtva 1918-ban vonult be önkéntesként, hogy példát
mutasson. Megrázó naplót írt az olasz fronton töltött
hónapokról, hazatérve a Központi Szeminárium oratóriumának gyönyörû Jó pásztor üvegablakában fogalmazta meg mélységes hitét.
Aba Novák Vilmos és Szõnyi István, a fiatalabb nemzeték
nagy tehetségû növendékei a Fõiskolát cserélték frontszolgálatra. Aba-Novák súlyosan megsérült, évekkel a
háború után is – ahogy errõl a kiállításon látható rézkarcok és a szegedi Hõsök kapuja is tanúskodik – az
értelmetlen háborúban megélt fájdalom hatja át mûveit. Szõnyi tuberkulózist kapott, s miközben a Tátrában gyógyult, gyönyörû rajzokat készített a tájról,
ezek közül látható kettõ, a még sohasem látott katonaportrék mellett.
Jeges Ernõ fiatal grafikusként páratlan karikatúrákat és
nagyszerû plakátokat alkotott. Õ illusztrálta az 1918ban, Kaffka Margit halála évében megjelent Kis embe-

mint a remény és szépség festõjét mutatja be. Az alkotások között a magyar líra gyönyörû sorai kiáltanak
béke után Szent Ferenc békeimájával együtt: Uram,
tégy engem a Te békéd eszközévé! Add, hogy szeretetet
vigyek oda, ahol gyûlölet van.
A falon olvasható a nagy béke prófécia Izajástól:
Ez történik majd az utolsó napokban: az Úr ítéletet tart
majd a nemzetek között, õk pedig kardjaikat ekevassá
kovácsolják és lándzsáikat szõlõmetszõ késekké. Nemzet
nemzet ellen kardot nem emel, és nem tanulnak többé
hadviselést. Iz. 2,4
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Kedves Gábor, kezdjük a kezdeteknél, hiszen mindörökre hordozzuk mindazt, amit az otthon jelent. Mit gondolsz ebbõl meghatározónak?
Hívõ közegben születtem, anyai nagymamám hittan-angol szakos
tanár volt, édesapám szülei szintén e hivatást választották – körülvett tehát ennek tanúsága. Bátyámmal a Szent Gellért Óvodában kezdtünk, ahol szüleim alapító tagok. Innen egyenes út vezetett a Don Bosco iskolába, amely utólag szép emléket hagyott, ellentétben a számos szomorúsággal, amit akkor tanáraimnak
okoztam. Bár szerettem volna bekerülni a Szent Imre Gimnáziumba, ez nem sikerült; bátyámat felvették, engem nem. A következõ kapunyitásnál ismét próbálkoztam, és egy rövid kerülõvel,

de határozott szóval. A nemrég megválasztott testületben látom
az erre való készséget, a reményt pedig arra, hogy kialakul egy
erõs mag, amely beleáll a feladatokba.
Tudod, amit mondasz, az egy szabadúszó fiatal szemüvegét
igényli: nem viselsz olyan terhet, amelyet egy rohanó családfõ
kénytelen. Három gyermekkel a nyakadban te sem fogsz tudni
ennyit sündörögni a sekrestye körül. Mert itt négykezes emberekre lenne szükség.
A szüleim példája mégis elgondolkoztat. Õk számos civil-karitatív
szervezettel kerültek és kerülnek kapcsolatba, s látom, hogy szinte napi rendszerességgel teszik ezt. Ezért hiszem, hogy egy ekkora közösség mégis kitermel néhány elkötelezettet.

Ahol többet adok, mint kapok
B
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M I N I S T R Á N S V E Z E T Õ

számos intõvel az ellenõrzõmben megérkeztem a ciszterekhez.
Lételemem a mozgás – az elõbb említett beírások részben ennek
is tulajdoníthatók – a dzsúdó, az úszás, a bicikli, a futás, a touch
(érintõs) rögbi és, mindenek felett, a foci kedves nekem.
Szívesen tanult tantárgyaim – a történelem és földrajz – alapján
léptem az ELTE felé, ahova egy év „edzés” után felvettek. Geográfus és környezetföldrajz szakos hallgatóként végeztem.
Térjünk vissza a templom terébe...
Még Ákos atya kért meg, hogy áldoztassak, legyek tagja a képviselõ
testületnek, helyettesítsek a sekrestyében, az oltárszolgálat rendszerességérõl nem is szólva...
Ez egy egészen egyedi felsorolás: ha ismeretlenként meg kéne tippelnem, hogy ez a vagány, sportos, laza fiatalember a hétköznapokban miben utazik, a sekrestyés-ministránsvezetõ címet gondolnám a legesélytelenebb tétnek.
Minden a ministrálásból fakad: kiváló vezetõket kaptam, nem szenteskedõ, hanem belevaló fiatalokat, tõlük vettem át a stafétát. Ez
mindennek a gyökere, és ezen elkötelezõdést Ipoly atya tovább
erõsítette. Közben regnumi vezetõ is lettem, csapatomat, 5 év
után, most engedem el.
Nézzünk le magasabbról: aki ennyi idõt tölt a templomban, sokat
tapasztal. Atyákkal, hívekkel egyaránt. Mik azok a cölöpök, amelyet máshova helyeznél, máshol vernél le, ha tehetnéd?
A legfontosabb a jó viszony. A munkatársakkal, a hívekkel...
Ez szépen és kereken hangzik, Domine...
Igazad van, de láttam erõs példát – gondolok itt Nándorra, akit
nemrég vesztettünk el – õ a legkacifántosabb pappal-nénivel-bácsival is mosolygós tudott maradni. Remélem, én is ezen az úton
járok. Csekély nehézség, hogy a környezet dacára, mindenki ember.
Változtatnék a képviselõ testület szerepén, gyökeresen azt, hogy legyen szerepe, hogy sokkal hatékonyabb, 6-8 fõs, ütõképes támasza legyen a plébánosnak. Kétkezi munkások, kevés beszéddel,

. . .

Ami a templom terét illeti, örülnék ha a fõoltár és a tabernákulum
visszakerülne az oltárkép alá, a papi székek helyére, és egy új,
természetesen szembemisézõ oltárasztalt készíttetnénk. Hiszen
már a lépcsõ is arra szolgál, hogy kiemeljen a hétköznapokból,
majd az elõcsarnokban magunk mögött hagyjuk a világi dolgokat, a hajó végén vár a szentély és a fõoltár, s legvégül az oltáriszentség – ez egy gyönyörû építmény. Nálunk pedig e legfõbb
dolog a mellékhajóba tévedt. De egyértelmû, hogy nem ez a legfontosabb teendõnk, hiszen látom például a két torony állapotát.
Lépjünk most egy idõsíkot: 2025 táján milyen Várhelyi Gáborral
beszélgethetnék? Mit s kit látsz magad körül, s mire számítasz?
Szeretném megõrizni mozgásképességemet: sietõs munka, rohanás, döntés és cselekvés az utolsó pillanatban – ezeket szeretem.
Ez azonban leginkább egy szólista sajátja. Egy vonósnégyes, családostul már nem ilyen virgonc...
Talán. Ez bizonyára a pénzkeresõ munkámtól is függ. Szeretnék
közel maradni az egyházhoz, tagja lenni az említett kis csapatnak. Vagy egy civil szervezet része lenni, amely hasonló ehhez.
Tehát olyan helyen látnám magam, ahol mindenképpen többet
adok, mint kapok. Hogy a szolgálat-érzés megmaradjon. Hogy
emberek vegyenek körül, ne gépek és papírok.
Néhány éve elkerültem a dévai gyerekek körösbányai táborába. Ez
lett életem egyik legnagyobb élménye, azt hittem, rögtön ott maradok, annyira megfogott. Biztos lettem benne, hogy nekem ezt
kell csinálni. Látszólag mi segítünk és mi adunk, de nem, mi gazdagodtunk igazán – olyan viszontszeretetet kaptam, amit még
nem tapasztaltam. Új oldalamról mutatkoztam be magamnak.
Azóta minden évben ott a helyem. Abban az elhagyott, romos,
egykori ferences kolostorban. A legnehezebb sorsú gyerekekkel.
Akiknek nincsenek azonosító irataik sem. És ezt kívánom magamnak egy évtizeddel késõbbre is.
LEJEGYEZTE CSÁNYI TAMÁS
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lépcsõ
ajon hányan veszik kézbe klasszikusainkat a közvetlenül érdekelteken, az irodalom mûvelõin és
oktatóin kívül? Pedig nemcsak emberi karaktereket, szenvedélyeket – néha még magunkat is kívülrõl
– lehet e mûvekben fölismerni, hanem gyakran közösségi jellemünket, észjárásunkat és mai dilemmáinkat
is. A délibábok hõse nézetem szerint nem egy tekintetben aktuális mûalkotás. Verses regény, és ebben a mû-

V

sain, elsõ szerelmének történetén át az olaszországi
hadszíntérig (ahol sok más magyarral harcol együtt),
angliai utazásáig és hazatéréséig. Új és új célok reményteljes csábításában, de végül csalódástól csalódásig. Illúziók, magyar délibábok fogságában, és sorrarendre látjuk szétfoszlásukat. Nagy utakat jár be a mû
hõse, sokféle tájat a magyar fõvárosban, Rómában,
Angliában és a magyar Alföldön. Igazi irodalmi ve-

Finom rajzolattal
R A N Y

L

Á S Z L Ó

Cikkünk szerzõje
mûvelõdéstörténész,
a Varsói Egyetem tanára,
József Attila-díjas író,
12 önálló könyve látott
napvilágot. Az egykori
József Attila (most Szent
Imre) Gimnáziumban
érettségizett 1963-ban,
szûkebb hazája a Szentimreváros. Szenvedélye
a csavargás az Adriától a
Balti-tengerig. Többek
között a József Attila-díj
és a Magyar Köztársasági
Érdemrend lovagkeresztje tulajdonosa.
A Nap Kiadónál április
elején látott napvilágot
Budapest-Zágráb-odaoda-vissza címû új kötete
a mai és egykori magyarhorvát kapcsolatokról.
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faji változatban talán a legmagasabb csúcsot jelenti
irodalmunkban. Játékos és szellemes, finom iróniával,
sok részlet hiteles rajzával készült, s megteremtett
egy, a nemzeti karakter néhány jellemzõ vonását viselõ címszereplõt, a jelképpé vált Hûbele Balázst.
Arany Lászlónak, Arany János fiának a tollából született
ez a mû, és késõbb nem is engedélyezte, hogy másodszor kiadják, mert bántották a híresztelések, miszerint
apja segítségével készült volna. Névtelenül adta be
munkáját a fiatal tisztviselõ (28 éves volt) a Kisfaludy
Társaság pályázatára 1872-ben, és a bírálók neki ítélték a díjat, õ pedig valósággal elbújt a szerzõi dicsõség
elõl. Érdemes idézni kitûnõ mesterünket, Németh G.
Bélát, aki az ifjabb Arany eme tulajdonságait sorolta
el fényképe apropóján: „Az értelem tiszta és kemény fegyelme, az erkölcsi komolyság puritán szigora és méltósága, a kimûvelt érzelemvilág érzékeny tartózkodása s a
magas ízlés póztalan, elõkelõ egyszerûsége…”
Egy fiatalember „érzelmeinek iskoláit” követhetjük végig
a verses regényben – fölnõttkorának elsõ szakaszát beleértve. És az idõ: a 60-as és 70-es évei a XIX. századnak. A kiegyezés elõtt és után. Visszatekintve a vágyak
és remények idejére, amikor:
„Pezsgett a vér, ép volt a szív bizalma,
Hivém, eszményszabadság, jöttödet;
Már-már ledõlt a zsarnokok hatalma,
Mit egy aranykor, szép s dicsõ követ.”
A szerzõ elkíséri hõsét, a küldetését keresõ Hûbele Balázst a pesti diákvilágtól kezdve irodalmi próbálkozá-

duták ezek a verses regényben, finom rajzolattal. A fõváros egyik leírása mutatja Szentimreváros hagyományban és irodalomban oly sokféleképpen elénk állított „szent” hegyét:
„Oly szép – ha nyári napnak tiszta regjén
A fölkelõ fény a Gellértre tûz,
S sziklái száz rovátkáján, üregjén
Sugarat árny, sugár meg árnyat ûz”
Valahogy így néztünk szembe mi is, osztálytársaim kis
csapatával 52 éve az érettségi bankett utáni hajnalon,
a kelet felõl emelkedõ nap vörös korongjával. Arany
László pedig vagy száz évvel azelõtt szemlélhette.
Egyetemi évei óta élt a fõvárosban, és magányát enyhítendõ a késõbbiekben gyakran indult sétálni, kóborolni a környéken. Életrajzírói szerint egyik kedves helye épp a Gellérthegy volt, az akkor még többnyire
szõlõkkel, gyümölcsösökkel tarkított lankáival. Mintha
vonzotta volna az ifjúkorában maga által megrajzolt
kép.
Arany László hõsének magyar nekibuzdulásairól és ellankadásairól olvasva óhatatlanul eszünkbe jutnak az
elmúlt közel három évtized reményteljes esztendei
meg csalódásai. Hittük mi is annak idején: „egy szép
ideállal / Hogy majd elûzünk minden felleget”. Tetszik
vagy nem, õszintén meg kell mondani, mindannyiunkban, akik annak idején tenni próbáltunk a változásokért, volt valamennyi Hûbele Balázsból.

Kiss Gy. Csaba
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