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-ban Budapest rendezi az ötvenkettedik nemzetközi eucharisztikus kongresszust, amelyen nemcsak a magyar katolikusok tömegeire lehet majd számítani, hanem több ezer külföldi zarándokra is. Az
egyház számára nagy missziós lehetõséget jelentenek
e kongresszusok, amelyek az Oltáriszentségbe vetett
hitünket szeretnék elmélyíteni. Érdemes ezért röviden
áttekinteni a XIX. század végén induló világkongreszszusok történetét.
Az ötlet egy francia asszonytól, Émilie Tamisier-tõl származik, aki ismerõs papok segítségével elõször eucharisztikus zarándoklatokat, majd – immár püspökök támogatásával – nemzeti eucharisztikus kongresszust

2020

kezdeményezett. Végül 1881-ben – XIII. Leó pápa jóváhagyásával – francia világiak szervezték meg Lilleben az elsõ nemzetközi eucharisztikus kongresszust,
ezen tíz országból nyolcszázan vettek részt. Ennek sikere nyomán állandó bizottságot hoztak létre a továbbiak szervezésére, amelyek mint egyre jelentõsebb
vallási összejövetelek növekedtek az Oltáriszentség
kultuszáért elkötelezett papok és keresztény hívek
buzgósága következtében. 1904-ig a kongresszusokat
– két kivétellel – francia nyelvterületen tartották, s
csak azután vált a helyszín igazán nemzetközivé.
1905-ben Rómában rendezték meg az Oltáriszentség
tiszteletét szívügyének tekintõ, s azt kiemelten szorgalmazó Szent X. Piusz pápa kezdeményezésére és

Ismerni és élni belõle
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részvételével. Ettõl kezdve vált szokássá, hogy a pápa
– személyes képviselõjeként – legátust küld minden
egyes találkozóra.
Az elsõ világháború elõtt többnyire évente rendeztek
nemzetközi eucharisztikus kongresszust. Ezeknek
hosszú ideig nem volt központi témájuk, a mai értelemben vett tudatos témaválasztással megszervezett
elsõ kongresszust Lourdes-ban tartották 1914-ben, vagyis a korszak legvégén. A világháborúk szomorú va-

hogy személyesen vegyen részt ezeken a nagy eseményeken; ez majdnem mindig így is történt, hacsak betegsége nem akadályozta ebben.
Magyarország szempontjából kiemelkedõ jelentõsége
volt a 34. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusnak,
amelyet Budapest rendezett 1938-ban. A nemzet ebben az esztendõben ünnepelte Szent István halálának
kilencszázadik évfordulóját, ezért 1938 a korabeli sajtóban gyakran kettõs szentévként szerepelt.

lósága kétszer is megszakította a kongresszusok folytonosságát: 1915 és 1921, valamint 1939 és 1951 között elmaradtak. A két világháború közötti idõszak elsõ nemzetközi eucharisztikus kongresszusára Rómában került sor, amelyen részt vett az akkor nemrég
megválasztott XI. Piusz is. Ettõl kezdve a második világháború kitöréséig kétévente tartottak kongresszust,
az utolsót éppen Budapesten. Az eucharisztikus világkongresszus ebben az idõszakban jutott el valamennyi
kontinensre, XI. Piusz missziós és újraevangelizációs
szándékának megfelelõen. A második világháború óta
nagyjából négyévenként rendezik meg. A II. Vatikáni
Zsinat idõszakával párhuzamosan zajlóiturgikus reform következtében az ünnepségsorozat csúcspontja a
körmenetrõl a szentmisére került át. Ami a pápák
részvételét illeti, az eseményt X. és XI. Piusz után Boldog VI. Pál is megtisztelte jelenlétével. Az elsõ „utazó
pápa” 1964-ben Bombaybe, majd 1968-ban Bogotába
is elment, hogy az ünnepségsorozaton ott lehessen.
Szent II. János Pál pápa szintén fontosnak tartotta,

A rendezés ötletét 1929-ben vetette fel Serédi Jusztinián
hercegprímás a püspöki kar tanácskozásán. Püspöktársai támogatását elnyerve rögtön levelet írt Heylen
namuri püspöknek, a fentebb említett állandó bizottság elnökének, hogy az 1938-as kongresszus helyszíneként Budapestet válasszák. Serédi fáradozása sikerrel járt: miután a szintén pályázó lengyelek Magyarország javára visszaléptek, 1936 novemberében a bizottság – Bejrúttal szemben – Budapestnek adta a rendezés jogát. A püspöki kar az Actio Catholicát (AC) bízta
meg a szervezéssel, amelyet 1932-ben alapított az
egyházközségeket és a katolikus egyesületeket összefogó szervezetként. Ez annyiban számított újdonságnak, hogy a korábbi kongresszusok szervezését egy ad
hoc bizottság végezte, nem pedig egy már kiépült
szervezettel bíró, állandó intézmény.
A hívek méltó felkészítésére 1937 májusától egyéves
elõkészítõ szentévet hirdettek, amelynek során minden egyházközségben eucharisztikus napot, triduumot
vagy népmissziót kellett tartani. Ezenkívül egy ún.
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csoportbizottság a budapesti munkahelyek alkalmazottait testületileg igyekezett a kongresszusra ráhangolni, számos triduumot, illetve elõadást szervezve
számukra. Ezeken összesen százharmincötezer ember
vett részt, köztük sok munkás. A kongresszusi szervezõ munka másik része technikai jellegû volt, mint például a zarándokok toborzása és budapesti tartózkodásuk megszervezése vagy a többnapos ünnepségsorozat
eseményeinek megtervezése. A kongresszusi résztvevõk elszállásolásának, élelmezésének, egészségügyi ellátásának, a nagy tömegek mozgatásának és irányításának különleges szakértelmet kívánó feladataihoz az
AC nagy segítséget kapott a honvédség tisztikarától.
Általában is elmondható, hogy az eucharisztikus világkongresszus megszervezését a különféle állami szervek nagymértékben támogatták: a 1936/37-es és az
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1937/38-as költségvetésbõl például 600 000 pengõt
biztosítottak vallási, illetve idegenforgalmi célokra.
A szervezésben nehézséget okozott az 1937 óta fennálló
rendkívül feszült viszony a Szentszék és a náci Németország között. Emiatt Hitler lényegében megtiltotta a
német állampolgárok részvételét. Elõzetesen így is
csaknem ötvenezer zarándok jelentkezett harmincegy
országból. A külföldi vendégek létszáma azonban végül ennél kisebb lett, mert az Anschluss miatt immár
az osztrákok sem jöhettek, és a bizonytalan politikai
helyzet hatására Nyugat-Európából és a tengerentúlról is kevesebben indultak útnak.
Az 1938. május 25. és 29. között tartott 34. Nemzetközi
Eucharisztikus Kongresszus mottója a „Vinculum caritatis”, azaz a „szeretet köteléke” volt. Az ünnep öt
napja alatt a résztvevõk kisebb-nagyobb gyûléseken,
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valamint különféle tömegrendezvényeken és szertartásokon vehettek részt. Az elõbbiek közé tartoztak a
külföldieknek szánt, úgynevezett nemzetközi gyûlések, amelyeken a hosszabb elõadások mellett minden
résztvevõ ország képviselõje három percben hazája
nyelvén köszöntötte a kongresszust. (Japán nevében
például Yamamoto admirális beszélt.) A nemzetközi
gyûlések mellett különbözõ témákban (mint pl. az Eucharisztia és a család) rendeztek nemzeti üléseket is.
A kongresszus folyamán külön misét celebráltak a
gyerekek, a katonaság és a keleti rítusú katolikusok
számára. Az egyszerû hívek tömegei számára az olyan
események jelentettek meghatározó élményt, mint a
Gellért-hegyi tûzijátékkal egybekötött hajós körmenet,
a százötvenezer férfi éjszakai szentségimádása, a vasárnapi szentmise a Hõsök terén, amelyen félmillióan
vettek részt és a fenséges záró körmenet, amelynek
többszázezres közönségét egy májusi zivatar is próbára tette.

Az eucharisztikus világkongresszusokat a következõképpen jellemezte – a budapesti ünnepséget megelõzõen,
de máig ható érvénnyel – a kor népszerû hitszónoka,
Tóth Tihamér: „Mibõl fog állni az ünnepség? Nagy körmenetekbõl és ünnepi felvonulásokból? Abból is. Elõadásokból és beszédekbõl? Abból is. Fénybõl és pompából?
Abból is. De ez mind nem elég, ez mind nem a legfontosabb. Az Eucharisztiát méltóképpen ünnepelni csak eucharisztikus lélekkel lehet. Elõbb ismerni kell az Oltáriszentséget, azután élni belõle – és csak azután ünnepelni.”

Gianone András

A képek forrása: Fortepan
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egérteni és értelmezni a minket körülvevõ kicsit
tágabb világot – a gondolkodó ember természetes törekvése ez –, választ és feloldást találni a
kérdõjelekre. Jelen írás túllép egy mûszaki értelmiségi
mindennapi feladatain, ennek ellenére nem kíván politikai hangulatot kelteni, még akkor sem, ha a leírt jelenségek ebbõl a közegbõl valók. Sok év óta szoros
munkaviszony fûz a németországi Braunschweig városához, rendszeres utazásaim, személyes kapcsolataim
hátterével szeretném leírni, közvetíteni a felénk irányuló, gyakran tapasztalt értetlenséget.

M

melyeket évtizedekig áltattak a médiaszabadsággal és
annak az ígéretével, hogy mindenrõl pontosan tájékoztatnak. Meglepõ, hogy épp Németország vesztette
el gyanakvását, kétkedését, pedig a háborús évek politikusai mesterfokon játszottak hamis regisztereken.
Olyannyira, hogy épp a „világ proletárjai” másolták le
késõbb fortélyaikat. És mégis, ez az õsbizalom, a gondolkodás, a reflexió teljes hiánya a sajtó felé – amelynek minden híre bizonyosan a teljes igazság – beleivódott a lelkekbe. Pedig a hírszövés néha olyan ügyetlen, annyira nyilvánvaló a ló kilógó lába.

Gondolatok a gondolatrendõrségrõl
Z

Á R T

,

K E R E K

A cikk szerzõje a Budapesti Mûszaki Egyetemen
szerezte villamosmérnöki
diplomáját és doktori fokozatát. Cégében több
mint 20 éve folyamat-felügyeleti rendszerekkel és
azok szimulációjának fejleszt(et)ésével foglalkozik. Három felnõtt lány
édesapja, egy unoka
nagypapája. Feleségével
30 éve él boldog házasságban. Bár sosem lakott
a plébánia területén, fogantatása pillanatától a
Szent Imre-templomba
jár, itt ministrált, majd vezette a ministránscsapatot. Itt nõtt bele a kisközösségek szolgálatába, és
feleségével maga is
vezet(ett) ilyet. Szabadidejében szívesen biciklizik és épít repülõmaketteket.
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Újra és újra rácsodálkozom: bár egymás mellett élünk
Európa szívében, a valóságról való elképzelésünk
mégis milyen más. „Nálatok is ünneplik a karácsonyt?” – e sajátos kérdés a valóság maga. Nem értenek minket, és mi sem értjük õket.
Problémafelvetésül álljon itt egy jeles példa a közelmúltból. Azzal fogadtak, hallják, hogy Magyarországon
ezentúl évente mindenkinek négyszáz órát kell ingyen
dolgoznia, vagyis az ötvenkét hétbõl tízet. Hogy ez a
nyilvánvalóan lehetetlen arány németországi kollégáim közül senkit sem zavart össze, sõt még két kérdést
fogalmaztak meg: hogyan lehet ezt a munkatársaknál
keresztülvinni, illetve mekkora árengedményt adunk
majd következõ munkáinknál? Vagyis a német megbízó mennyi hasznot húzhat a magyar törvény következményeképp? És ez nem kedves tréfa. Teljesen komolyan gondolják. Intelligens, tanult, magas pozícióban döntéseket hozó emberek. Hogy honnan származik ez a teljes képtelenség? Az esti TV-híradó megadja
a feloldást: a bemondó rezzenéstelen arccal ismétli
meg ugyanezt a fals tartalmat. És így nem csoda –
teszi hozzá tovább fokozva a butaságot –, hogy az
Audinál Gyõrben sztrájkolnak.
Két világ ütközik össze ebben: e jólétben elfáradt emberek a legcsekélyebb kétkedéssel, veszélyérzettel sincsenek felvértezve a média állításaival szemben. Nem
úgy, mint mi, akik (még) megtanultuk, hogy amit a
sajtó mond, azt nem szabad készpénznek venni. Egyik
izmusban sem. Ellentétben a nyugati társadalmakkal,
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E gyermeki bizalom másik jeles példája Svédország,
ahol a II. világháborút követõ három évtizedben a szociáldemokrata kormányok a javak újraelosztásával
tényleg óriási szociális felemelkedést értek el. Gondoljuk csak meg, hogy a '40-es években a svéd életszínvonal még az igencsak szegény, az agrártársadalmat
szorgalmazó magyarországi szint alatt volt, de a '70-es
évekre már Európa „leggazdagabb” társadalmává nõtte ki magát. Ez a pozitív történelmi tapasztalat azt
erõsítette s erõsíti a svédekben, hogy amit a kormány
mond, az úgy a legjobb mindannyiunknak.
Ezzel áll sarkosan szemben az évszázados magyar hagyomány, a „kuruc (vagy betyár) virtus”, hogy a török
idõk óta ránk telepedõ hatalmak és az õket jelképezõ
kormányok mindig csak a rontásunkra törtek. Az igazi
honfi tehát az, aki kivonja magát a köz ügyeibõl
(értsd: nem fizet adót), vagy kivár (lásd: passzív rezisztencia). Milyen nehéz is ezért a saját országunkat
építeni, hiszen immár a hatalom a „miénk”, és nem az
ellenségeinké. A remény persze az, hogy a sikeres kormányzás következményeképp talán majd mi is hiszünk a vezetésben! De reálisan nézve az elmúlt közel
500 évet, ehhez valószínûleg hosszú türelmi idõre lesz
szükség.
De térjünk csak vissza az egészséges kétkedéshez. A német közéletben és közoktatásban – megjegyzem az
egyházi gondolkodásban is – a liberális világnézet
olyan erõs pozíciót foglalt el, hogy állításai megkérdõjelezhetetlenné váltak. Mûködik az orwelli gondolat-
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rendõrség tökéletesített változata: mást már gondolni
sem mernek. Mondjuk ez roppant nehéz is lenne,
mert nincs olyan fórum, amely túlmutatna a központi
gondolkodáson. A polgár mindenhonnan ugyanazt
hallja, a világ ettõl zártnak, kereknek és biztonságosnak tûnik. A liberalizmus olyan mércévé vált, hogy a
kérdések ettõl eltérõ megfogalmazása fel sem merül.
Ha mégis, ez az öncenzúra mértéke miatt nem éri el a
felszínt. Fõleg „hivatalos” (értsd: pl. munkahelyi) közegben, de az egyéni beszélgetések során sem. Ennek
érdekes megjelenését tapasztaltam a 2015-ös menekültválság idején; beszélgetõpartnerem a saját kétségeit idõs rokona szájába adta, és ezzel a felvezetéssel
tálalta: „a nagybátyám, az az öreg fasiszta, azt mondja, hogy...”.

lanság. A probléma azonban az, hogy a választópolgár
valóban nem érzékel különbséget a két oldal közt.
Mert nincs is. Mindkettõ csak a liberális maximához képest helyezhetõ jobbra vagy balra, alig elkülönülõen.
És ez teszi lehetõvé – immár a második ciklus óta – a
választók megtévesztését jelentõ ún. nagykoalíciót: a
kereszténydemokrata kancellár a szociáldemokratákkal egyetértésben kormányoz. Hogyan? Akkor mi is az
a programjukban, ami más? Ha pedig nincs különbség
vagy ez csak árnyalatnyi, akkor a választónak nem
volt valódi választási lehetõsége. Vagy csak olyan
kompromisszumok árán kormányozhatnak együtt,
melyek során le kellett mondaniuk programjuk egy részérõl. Értelemszerûen éppen azokról a dolgokról,
amelyek megkülönböztették õket. Ebben az esetben

A liberális világkép központi szerepének megvilágításához még két esetet említenék. Braunschweigi, katolikus, nagycsaládos ismerõseink – saját állításuk szerint
éppen e családi hagyományból – a szociáldemokrata
pártot támogatják (SPD). Számukra ugyanis nem érzékelhetõ különbség az elvileg jobboldali kereszténydemokrata és a baloldali szociáldemokrata felfogás
között. Sõt, véleményük szerint, a keresztény ember
szociális érzékenységét csak a baloldal tudja megjeleníteni. Történetileg nézve ez anakronizmus, mert
Marx ateista (értsd: istentagadó) volt, és az egyház
felszámolását fontos célnak tekintette... A jelen helyzetben mondhatnánk: ez egyszerû történelmi tudat-

pedig épp az nem valósul meg, ami miatt a választó
az egyikre vagy a másikra szavazott.
Mindezt viszont szinte lehetetlen egy németnek elmagyarázni. Mert aki mást gondol, az nemzetvesztõ utakon jár. És a megbélyegzés technikáját a liberális korifeusok igen magas szintre emelték. Elég csak az új, valóban jobboldali pártok képviselõit érõ támadásokra
gondolni. A nemzeti múlt értékelése, vagy a nemzeti
büszkeség a jelen dogmák tartományában visszataszító dolog. De errõl egy másik alkalommal...

Mergl K. Attila
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ten Lelke ihletéseinek befogadására készségesebbé
tesz bennünket a szent zene, a szép muzsika és az
ének.
A szent zene nemcsak Istennel, de az emberekkel való
érintkezésünket is finomítja. „Eltaláljuk a hangot,”
kapcsolatteremtésünk menetkészebbé lesz. Egyszerûen „nyitottabbak” vagyunk, készségesebbek arra, hogy
megértsünk másokat, elviseljük a mienktõl különbözõ
véleményüket, szokásaikat, általában természetüket.

zereti a musica sacra, a szent zene minden formáját, különösen a legallelujásabb hangszert, a hangszerek királynõjét, az orgonát! Amióta Ktészibiosz
Krisztus elõtt százhetvenben az elsõ víziorgonát megkonstruálta, azóta a vallási életnek egyik legelmaradhatatlanabb alázatos, mégis fenségesen királyi kísérõje az orgona. Egyházunk is átvette mint minden idõkben egyedül minden feltétel nélkül engedélyezett
hangszerét templomainknak.
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1937-ben lépett a ciszterci rendbe, 1944-ben Zircen szentelték pappá. Tanár, gondnok, lelkipásztor az ország különbözõ pontjain,
kiemelkedõ görög-latin, filozófiai és irodalmi mûveltséggel, a versírás iránti tehetséggel. A Szentszék 1987-ben nevezte ki a Zirci
Kongregáció prézes apátjává, avatására az akkori politikai körülmények miatt az ausztriai Stamsban kerülhetett csak sor.
1989-tõl Zircen és Budán fáradozott a magyar ciszterci élet újjáindításán. 2009-ben a Zirci Apátságban hunyt el, itt, a bazilikában helyezték örök nyugalomra. Gondolataival halálának 10. évfordulójára emlékezünk.

Szeretném három pontban kifejteni, hogy miért is szereti úgy Isten népe a muzsikát. Különösképpen a legallelujásabb hangszert, az orgonát.
Isten népe elõször is azért szereti a muzsikát, mert a
szép muzsika nemesebb, lelkesebb emberré nevel. –
Ismerõs a Mélosz szigetiekrõl szóló legenda. A szabadságszeretõ mélosziak fellázadtak Spárta hegemóniája
ellen. Spárta leverte õket, és a legkegyetlenebb büntetést szabta ki rájuk: „Gyermekeik nem tanulhattak
muzsikát!” Ezáltal ugyanis mint meggyõzõdéssel vallották: „majd szolgalelkûek lesznek.” A muzsika
ugyanis fennkölt lelkû, nemes, minden finomságra érzékeny emberekké nevel. – Igaz, ez csak legendás történet. De az már Szentírás, hogy a Sault kínzó gonosz
lélek nem tudta õt tovább gyötörni, mihelyt Dávid elkezdte pengetni hárfáját, és rázendített egy zsoltárra.
Még ma is vannak vidékek, ahol éppen erre a szentírási helyre (1 Sám 16, 23) hivatkozva azt vallják, hogy a
gonosz lélek nem mer bemenni abba a házba, amelyben szépen énekelnek. Igenis vallanunk kell, hogy Is-
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Könnyebben megszûnik esetleges gyanakvásunk, megszûnnek „fenntartásaink.” Egyszóval: nemesebb, lelkesebb, szentlelkesebb emberek leszünk.
Másodszor azért szereti Isten népe a muzsikát, a szent
zenét, mert az odaadóbb, áldozatosabb kereszténnyé
nevel. Régi királyok és nagyurak igen sok pénzt áldoztak híres énekesek és zenészek megnyerésére. De minket jobban meggyõzhet az, hogy a Krisztushoz kapcsolódásunk az Õ földre lépésének legelsõ pillanatától az
utolsóig – gyermeksírásában és véres verejtékezésében
– összekapcsolódott az égi-földi muzsikának minden
harmóniája. Gondoljunk csak arra, hogy már fogantatása után nyomban felhangzik a Magnificat, születésekor az evangélium tanúsága szerint angyalok éneke
zsong végig a betlehemi pusztán, a templomban történt bemutatásakor az öreg Simeon éneke csendül fel.
És így tovább, egész életén végigkíséri a zsoltározó
muzsika; még a keresztfán is ez zeng az ajkán.
Az apostolok ezt folytatják Jézus mennybemenetele
után. Megrendítõ dolgot mond el az ApCsel 16, 25-
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26: „Éjféltájban Pál és Szilás (a börtönben) zsoltárokat
énekelve dicsérték az Istent, a foglyok meg hallgatták
õket. Ekkor hirtelen olyan erõs földrengés támadt, hogy
még a börtön alapfalai is beleremegtek. Az ajtók mind
fölcsapódtak, és mindenkirõl leoldódtak a bilincsek…”
Csodálatos erõt kölcsönzött az apostolok szép éneklése. Nemcsak az ajtók, a börtönajtók is megnyíltak, és a
bilincsek hulltak le, de – mint tudjuk – a börtönõr
egész családjával együtt megkeresztelkedett.
A szép muzsika megtanít az áldozatos
keresztény életre. Nagyon jó szemléltetése lehet ennek az, hogy a kottában
alkalmazott kereszt jel mindig felemel egy félhanggal. „A kereszt felemel,”
ez lelki értelemben csodálatos tanítás. Az
igazi keresztényt, az áldozatos keresztényt
a szenvedések keresztje nem leveri, hanem
felemeli! Azonfelül persze jól rendezett, szabályos ritmust ad egész életének.
Harmadszor azért szereti Isten népe a muzsikát, a
szent zenét, mert az igazi boldog örök élet várományosává nevel. – Már az eddigiekbõl is nyilvánvaló,
hogy a szép muzsikának milyen nagy szerepe van abban, hogy a keresztény ember „másként” éli meg a
legemberibb dolgokat: tud szépen szeretni, szépen
szenvedni és szépen meghalni. Az egyik dunántúli faluban egy kilencéves fiúcska tetanuszmérgezés következtében, már félig megbénultan így vigasztalta síró
édesanyját: „Ne féltsen engem addig, édesanyám, míg
énekelni bírok!” És elkezdett egy búcsújárós Máriaéneket; illetve annak csak a refrénjét ismételgette,
míg a lélegzete ki nem fogyott: „Ékes virágszál, hozzád
esdeklünk…”
Amikor a 4. század végén a vandálok az észak-afrikai
Hippó városát ostromolták, a hívek a templomba zárkóztak, és reggeltõl estig és estétõl reggelig felváltva
énekelgették himnuszaikat és zsoltáraikat. Ez adott
nekik erõt, kitartást. És amikor az ajtókat bezúzó vandálok egyike nyilával átfúrta az éppen Allelujaneumákat éneklõ diakónus torkát, az egész templom
egy emberként folytatta. A martalócokat ez annyira

meglepte, hogy – a szinte legendás történet szerint –
abbahagyták a kegyetlenkedést. Ezek az éneklõ hívõk
már egy „más” világban éltek, amit e világ fiai nem
tudnak hová tenni.
A földi harmónia keresése és szeretete az égi harmónia
megsejtésére és szívünkbe fogadására készít elõ. A keleti (görög) atyák szívesen nevezik egész kegyelmi
életünket „szünfóniának”, a legszebb akkordokba harmonizált muzsikának, amelyet az „Isten ujja”, vagyis a
Szentlélek komponál, és játszik szívünk húrjain. A mi
feladatunk, hogy engedelmes, „jó rezonanciájú” hangszerekké nevelõdjünk. Lelkünk csodálatos készségre
tehet így szert: a „transzponálásra”. Ez annyit jelent,
hogy – miként a jó készségû muzsikus könnyen átvált
más hangnembe – könnyen áthangolódunk Isten hullámhosszára: a földi dolgokat és értékeket „transzponáljuk” égi dolgokra és értékekre: mit ér ez vagy az –
az örök élet mérlegén?
Röviden összefoglalva e szentlelkes üzenetet: szeressük
a szent muzsikát! Vagyis legyen minden hívõ napról
napra nemesebb és lelkesebb emberré, azután legyen
odaadóbb, áldozatosabb kereszténnyé, és végül legyen
az igazi boldog örök élet várományosává!

A dal dicsérete
Az Isten népe itt a földön
Keresztúton jár és énekel,
S lám, hull bilincs, tárul a börtön,
Zárját a zsoltár törte fel…
A dal, ha tiszta, Istent hordoz
Börtön mélyén s kereszten is,
Ront poklot-béklyót, bûnt feloldoz,
Tüzes szekér, mely égbe visz.
A dal letörli könnyeinket,
És testünk-lelkünk ünnepel:
Ne féltsen addig senki minket,
Míg szívünk s ajkunk énekel!
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Az Istennek méltó épületet alkotni különleges ajándék. Az
elkészült mû pedig az ember és a Teremtõ viszonyáról, e
viszony pillanatnyi állapotáról, mélységérõl szól, üzenete egyértelmû, gyökerei évezredekbe kapaszkodnak. A
hiteles formát megtalálni annál nehezebb; hagyomány
és célszerûség, anyaghasználat, útkeresés, kulturális és
földrajzi elhelyezkedés, beágyazottság – mind olyan tényezõk, amelyek érte és ellene egyaránt készek érvelni.
A Lépcsõ sorozata néhány olyan liturgikus teret szeretne
bemutatni, amely ezen nehézségek ellenére öltött testet –
e szókapcsolat spirituális áthallását is megérezve. Válogatásunk nem törekszik – nem törekedhet – átfogó helyzetjelentésre, csak szerény vázlat lehet, pillanatfelvétel
néhány olyan kortárs épületrõl, amely az ég felé néz.
E számunkban – a nyári idõszak lehetõségeire gondolva az
egyik legõsibb, 1258 óta mûködõ zarándokhely néhány
éve megújult együttesét mutatjuk be.

A felújított barokk
templom, mellette
a gyóntatóudvar,
melyet a szerzetesek
terasza védelmez

A végtelen felé
M

Á T R A V E R E B É L Y

- S

Z E N T K Ú T

Cserhát egyik völgyében rejtõzõ Szentkúton a
gyönyörû természeti környezet, az erdõ mélyén
megbúvó (Mária-, Szent István- Szent Imre-,
Szent László-) forrásokig kiterjeszkedõ szakrális tér, a
barokk templom és rendház melletti hatalmas szabadtéri oltár, a „lourdes-i barlang”, az alattuk elfolyó kis
patak, a szentségeket ábrázoló Mária-kút, a kálváriastációk együttesének kavalkádja korábban tartalmazott – legalábbis számomra – valami esetlegességet,
valamiféle kedves esetlenséget is.
Az utóbbi évek átgondolt átalakításainak eredményeként rendezõdött egységbe ez az évszázadok folytonosságának különféle lenyomatait hordozó emlékhely:
az idõben egymás után következõ eltérõ hatások változatos sorozata csak akkor mûvészi értékû, ha van,
ami szükségszerûen összekapcsolja az elemeket, ha
összefonódó egységükben meghatározott tartalom jut
kifejezésre. A változatosság, a könnyen áttekinthetõ
tagolás a mûélvezetet megkönnyíti, a lélektani feldolgozás menetét elõsegíti, a figyelmet ébren tartja. Úgy

A
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vélem, Szentkút megújításakor sikerült ezt a mûvészeti elvet a szakrálissal összefonódva megvalósítani.
Olyan új építészeti táj- és épületegyüttes jött létre,
amely megõrzi az idõben korábban létrejött lenyomatokat, az újonnan építettek változatosságát pedig ehhez illeszkedõen alakítja ki. A barokk nehézkedése
mellé a farácsok szellõsségét helyezi, megõrizve azt a
– látszás/láthatóság/nem-látszás és rejtõzködés/megmutatás – játékot, amely a 17. századi stílusnak is jellemzõje. A hegy lábához illeszkedõ zarándokszállás
megtalálja természetes helyét hosszanti formájával,
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ugyanakkor alapvonalaival a sziklák szikárságára és
élességére is emlékeztet. A fogadóépület rendhagyó,
íves, az áldozati ostya íveivel könnyeddé tett alaprajza
és – a domboldalt követve – részben oszlopokra helyezése, megemelése szintén olyan építészeti megoldás,
amely feloldja a már meglévõ építmények tömbszerûségét, zártságát, és egy nyílt, átlátható, tágas, egységet alkotó rendezett tér részeiként értelmezi õket újjá.
A téralakításnak ezek a nagyvonalú, nagyívû megoldásai
nem feledkeznek meg arról, hogy az imádkozás, a meditáció, a kontempláció terét hozzák létre: megteremtik annak lehetõségét, hogy helyet találjak Szentkúton, a saját helyemet, ahol leginkább érezhetem, hogy
föld és ég összekapcsolódhat bennem akkor is, amikor
nem szólalok meg, csak állok a megnyíló tágasságban.
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A fogadóépület domb
fölé nyúló formáját az
ostya készítésének
folyamata ihlette

Makettbõl valóság

A domborzathoz alkalmazkodó megoldás

Alaprajz
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A hegyoldal tövébe
simuló sokszögletû
kígyó,
papíron
és a valóságban

A fenyõbõl készült rács könnyû, légies folyama az erõs fényt is szabályozza. Állagának megóvása viszont állandó gondoskodást igényel.
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Hálásan köszönjük az Artifex Kiadónak, hogy a Metszet c. folyóiratban megjelent anyagot a Lépcsõ rendelkezésére bocsátotta.
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A hegyre meredek
ösvény vezet a kilátás,
a csend és némi szívdobogás igéretével

Árnyékolástechnika

A szabadtéri szentmisék helyszíne azt õsfák védelmében

A zarándokszállásról
kitekintve

Építész: Nagy Tamás DLA
Szöveg: Máthé Andrea
Fotó: Bujnovszky Tamás,
Nagy Tamás
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elsõ tagozatos, két nemzetiségû lányom jelezte,
hogy Magyarországon a legkevésbé az informatika
tantárggyal boldogul. A legutóbbi dolgozat 20 feladatából kettõt sikerült csak megoldania – tanára és
az osztálytársak csodálkozására, hiszen eddigi iskolai
pályafutása Japánhoz, a technológia egyik fellegvárához kötötte. Tény, hogy a mi távol-keleti, álmos kisvárosunk régimódi butikjába is már mozgó, beszélõ robottal csábítják a vevõket betérésre. És a tokiói
plázákban az információs pult mögött ember kinézetû,
szempillát rebegtetõ robotnõk segítik a tanácstalan
vásárlókat.
Lányom bizonytalanságait látva a lelkes informatikatanár nem volt rest, és azonnal intézkedett, hogy a gépen a japán beállítások is elérhetõk legyenek, de ez
sem hozott átütõ tanulmányi sikereket. Megpróbáltam
rábeszélni: árulja el végre , hogy Japánban eddig nem
tanult informatikát, és fogalma sincs a programozásról.

F

kinti ismerõsöm példájával élve: a konyha felújításánál az elektromos tûzhely cseréjével kapcsolatosan az
interneten annyi érte és ellene szempontot talált, hogy
a kedve is elment a cserétõl. Ha õt egy ilyen egyszerû
dolog szétszálazása legyõzte, akkor miként lehetne
egy gyerektõl elvárni ezt.
Az e tárgyban végzett kutatások tanúsága szerint azoknál az iskoláknál, amelyek a digitális eszközökre álltak
át (pl. tankönyvek helyett táblagépre), ott az iskolai
eredmények egyértelmûen romlottak.
A széleskörû,, modern technikai oktatás anyagi keretei
Japánban nem adottak jelenleg. Városunkban digitális
kijelzõn csak középiskolákban, egy erre külön kialakított teremben oktatnak néhanapján matematikát. Vannak gazdagabb régiók/iskolák, ahol már minden teremben természetes a képernyõ, de ez nem általános.
Az informatikateremben a gyerekeknek egy-egy témáról kell adatokat gyûjteni, majd kiselõadás keretében
beszélni, és inkább az elõbb említett ismeretáradat

Kütyüvilág
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Ha gyerekekrõl esik szó, ezek használata egyöntetûen
elmarasztaló elbírálásban részesül Japánban. Egybehangzó vélemény, hogy e kütyüket a fiatalok csak játékra, legfeljebb felületes kapcsolattartásra használják. Ezek nem tanulóeszközök, csak elvonják a fiatalokat a tanulástól, sportolástól, a személyes kapcsolattartástól. Óvodásoknak, kisiskolásoknak még inkább
tiltott, mert – teljesen belefeledkezve – kimarad vagy
sérül a gyermekkorban szerzett fizikai tapasztalás öröme. Egyre több család távolítja el a televíziókat, táblagépeket a lakásból, hogy ezáltal minõségi idõt nyerjen
magának, gyerekeinek és a közös programoknak.
Egyikük beszámolója szerint ezek számûzése kellett
ahhoz, hogy észrevegye milyen szépen és mennyit
tudnak mosolyogni a gyermekei. A világháló információáradata kifejezetten káros. Még a felnõtt is elbizonytalanodik a különbözõ, egymásnak ellentmondó
véleményeket olvasva, nemhogy egy gyerek. Kedves

Haidegger Ágnes 1977ben született Budapesten. Középiskoláit Budapesten és Bécsben, jogi
tanulmányait Budapesten, Tokióban és Zürichben végezte. Pályafutását
az IBM-nél kezdte, majd
Tokióba költözve egy német ügyvédi irodában
helyezkedett el. 2010 óta
a tokiói Hogan Lovells
ügyvédi iroda tagja. Szabadidejét 3 kiskorú gyermekének nevelése tölti
ki, akiknek kétnyelvûségére, magyar identitásának megõrzésére nagy
gondot fordít. A Szentimrevároshoz rokoni szálak
fûzik. Kedvenc költõje és
példaképe Arany János.

szûrését oktatják. Helyesen. Az anyagi forrásokat Japánban elsõsorban a tananyag és tankönyvek fejlesztésére, valamint a tanárok továbbképzésére fordítják.
Ezután következik csak az intézmények karbantartása
és az új eszközök beszerzése.
A jövõ kétséget kizáróan a digitalizáció felé halad, de
nem biztos, hogy a jövõ elé kell szaladni. Nagyon merem remélni, hogy társadalmunk a programozáson kívül sok más színes munkahelyet megõriz majd a gyermekeink számára. Az információs kor ránk gyakorolt
negatív hatásairól a Szilícium-völgyben dolgozó cégvezetõk bizonyosan sokat tudnának mesélni, miután
éppen saját gyermekeiknek tiltják az okoseszközök
használatát. A kérdés ezért talán nem az, hogy Japán
miért nem engedi a fiataloknak a kütyük használatát,
hanem inkább az, hogy mi miért igen?

Haidegger Ágnes
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em tudtam, hogy milyen közel lakik az Ulászló
utcához. Egyetemistaként is sokat jártam azon a
környéken, a Feneketlen-tó mellékén, a Villányi
úton. Akár találkozhattunk volna arrafelé 1966 táján,
amikor megvettem a Hét évszázad magyar verseinek
háromkötetes antológiáját. Váci Mihály tizenöt verse

N

godás ára az erkölcsi önföladás: „Ragyog: újkori
aranyborjú, akit a tört lélek imád, és szinte térden issza
szomjú hunyászkodással a szavát.”
Így azután nem csodálkoztam, amikor 2004-ben elém
került a Lobogó jegenyék címû ismeretlen naplója –
versei és vallomásai 1956 októberérõl (szerkesztette

Igazi meglepetés ért
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Cikkünk szerzõje
mûvelõdéstörténész,
az MTA doktora, c. egyetemi tanár. A berlini
Humboldt Egyetem, a
Zágrábi Egyetem, a Károly Egyetem és a Varsói
Egyetem vendégtanára.
József Attila-díjas író, 20
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. Harminc év után:
1988/89 (Személyes történelem) címû új kötete az
idei könyvhétre jelenik
meg a Nap Kiadónál.

M

I H Á L Y

szerepelt a harmadik kötet XX. századi részében. A
korabeli hivatalos irodalomfölfogás az élõ klasszikusok közé sorolta, a kádári kultúra kegyencének érezhette õt az ember. Hozzám akkortájt közelebb állt Pilinszky és Nagy László költészete, valamint barátaim
versei a Kilencek költõcsoportjából. Kissé idejétmúltnak éreztem Váci Mihály lírai realizmusát, szép csengésû sorait, a szocialista ideológiára hangolt szavait.
A falusi világból érkezett az irodalomba, Nyíregyháza
szélérõl: „Kelet felõl”, ahogy sokat idézett verse és kötetcíme hirdette. „Utam kétezer éve lelt út:/ – szolgák,
rabszolgák, vad nomád / pásztorok, keresztesek, hajduk, / kurucok hólepte nyomán / jövök…” Közérthetõ
költõ, a közösség, a szegénység szószólója akart lenni.
A rendszer fölhasználta reprezentációjához – bár nem
volt párttag –, országgyûlési képviselõvé tette, 1966ban pedig Kossuth-díjjal jutalmazta. A hatvanas-hetvenes évek népszerû költõje volt, versei állandó darabjai
az iskolai ünnepségeknek.
Kissé elfelejtõdött már, mikor 1978-ban (nyolc évvel halála után) valaki azt ajánlotta, vegyem meg posthumus kötetét, mely az Utazás Bürokronéziában címet viselte. Igazi meglepetés ért; kétszer is végigolvastam.
Verses regény, kemény leleplezõ szatíra a kádárizmus
morálisan romlott világáról, a korrupcióról, az embertelen bürokráciáról: „Íme Bürökronézosz népe: / – kocsonyás testû vízinyáj. / Merre terjed lomhán emésztve,
/ ott puszta lesz e néma táj.”
Különös ország, ahol értekezletrõl értekezletre kell járni,
s amikor demokráciát gyakorolnak, fölveti valaki, legalább egy ellenkezõ szavazat bizonyítsa, hogy a döntés demokratikusan született. Ahol a jólét, meggazda-

Tasnádi Gábor). Elégtételül s Váci másik arcának bemutatásával. 2013-ban pedig bõvített változatban jelent meg Miskolcon. Itt jelent meg a költõ otthon õrzött, tizenhat lapos följegyzése a forradalomról. A
Tankönyvkiadó munkatársa volt akkor, s tagja a vállalat munkástanácsának, végig az események tanúja.
Naplója hiteles vallomás az emlékezetes napokról:
„Csak a Petõfiék-lángra gyújtotta tömeg érezhette azt,
amit mi. Mindenki esküre emelte kezét és felujjongva
megrészegülve a szabadság elsõ leheletétõl, ami hosszú
évtizedeken át nem volt levegõje a magyar égboltnak,
megrészegülve a nagy, mámorító merészségtõl, hogy mit
mertünk, és hogy merhetjük mindezt, ha akarjuk és ha
van bátorságunk – könnyekre fakadva esküdtünk: Rabok tovább nem leszünk !”
A költõ pályájának és életének tanulságát N. Pál József
foglalta össze az „Egy értelmiségi modell esélye és
esendõsége” címû tanulmányában, 2008-ban a Hitel
hasábjain. Összefoglaló ítélete: „Váci Mihály – így
vagy úgy – a kádári világ áldozata lett, akárcsak múlhatatlan értékeink, nemzettudatunk és a történelmünk.” A költõ emléktábláját 2004-ben leplezték le a
Villányi út 28/c épületén.

Kiss Gy. Csaba
Jelen írás a szerzõ „Szentimrevárosi Athenas” címmel indított sorozatának része, amely kerületünk irodalomtörténeti múltjáról készít tartalmas pillanatfelvételeket.
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