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Rókusfalvy Pál (Budapest) 

Az értelmiség lényege és feladata az 

Ige fényében. A keresztény magyar 

értelmiség küldetése 

1. Bevezetés 
Huszonegy évvel ezelőtt nem sejtettem, hogy akkori szavaim mára valós ve-

szélyt fejeznek ki. 1995. június 21-én a Magyar Bioetikai Társaság 4. nemzet-

közi konferenciáján azzal a céllal tartottam előadást, hogy jövője legyen az ifjú-

ságnak.2409 Ekkor mondtam – többek között – a következőket: „Közös sorsunk 

egyetlen célba foglalja össze feladatunkat: keresztény Magyarországot építünk! 

Ez az egyetlen reális lehetőségünk a fennmaradásra és a fejlődésre. Gondoljuk 

végig: milyen más utunk lehetne?  

Ha Magyarország máshol, mondjuk, pl. valahol Belső-Ázsiában lenne, gon-

dolkodhatnánk azon, hogy fennmaradásunkat nem biztosítaná-e jobban, ha 

buddhista vagy muzulmán társadalommá alakulnánk át.  

Azonban itt, Közép-Európában, a Kárpát-medence térségében csak keresz-

tények lehetünk. Csak ennek van gyökere, értelme, jövője. a magyarság ezer éve 

a keresztény kultúrát építi, annak a hordozója. Ezt nem szabad leépíteni, hanem 

nyolcvan év fogyatkozásait következetesen kipótolva újra az emelkedés útjára 

kell állítani nemzetünket.  

Ezt a jövőt csak egy egészséges, erős keresztény magyar ifjúság képes fel-

építeni.” 

Ma történelmi korszakváltásban élünk, Magyarország, Európa, az egész vi-

lág egyaránt. Ilyenkor különösen fontos a hagyomány és a korszerűség viszo-

nyának a helyes értelmezése.  

A korszerűség érték. Korszerű az, ami a kor – a jelen – problémájára a jövő 

szempontjából valódi megoldást ad. A hagyomány ugyanennek a jövőépítésnek 

a szempontjából a múlt időtálló értéke. A hagyománya a korszerűség egyik ösz-

szetevője: folytonosság a fejlődésben. A letűnő korszak megszűnik cél lenni, 

lépcsővé válik, amelyen az új korszak, új célokkal lép előbbre. 

Ebben a korszakváltásban ma – noha a kormánynak sikerült újra emelkedő 

pályára állítani az országot – a nyálas hazugság mocskol be mindent, ami szent, 

Anyanyelvünket is eltorzítva. Egy hazug világban pedig az eltorzult nyelv sza-

vainak nincsen valós jelentése. Nemcsak az állításnak, hanem már a kérdésnek a 

feltevése is értelmetlen, fölösleges, tévútra visz. Tehát minden kérdésfeltevés-

nek is etikai feltétele van. Az igaz szónak hatalmas, cselekvésre késztető ereje 

                                                 
2409 Az előadás címe: Életünk értelme – értékrendje.  



 

 

1069 
 

van. A szó latinul: verbum; egyszersmind igét is jelent. Az Ige Isten szájából 

világot teremtő tett: „Legyen! – és lőn.” 

Korszakváltásban élünk. Ez kétesélyes: megmaradunk, fejlődünk, vagy el-

pusztulunk. Ma, globálissá zsugorodott világunkban országok, kultúrák konst-

ruktív és destruktív erői feszülnek szembe egymással. Ez az élet-halálharc évti-

zedek óta érlelődik. Carl Gustav Jung már hatvan évvel ezelőtt így írt Zukunft 

und Gegenwart (Jövő és jelen) c. munkájában: Ma, a második évezred befejezé-

sének előestéjén olyan időket élünk, amelyek egy világméretű pusztulás apoka-

liptikus képeit vetítik elénk. Semmilyen alapunk sincs arra, hogy a fenyegetést 

könnyedén vegyük. A nyugati világban már mindenütt ott vannak azok a felfor-

gató kisebbségek, amelyek a gyújtófáklyát készen tartják. Sőt, humanizmusunk 

és jogérzékünk védelmét élvezik olyannyira, hogy nézeteik terjesztésének sem-

mi sem áll útjába, csupán egy bizonyos belátó és szellemileg szilárd lakosságré-

teg kritikus értelme. Ez utóbbi réteg hatalmát azonban nem szabad túlbecsülni.” 

Magyarország helyzete ma sokban hasonlít a tatárjárás utánihoz, azzal a kü-

lönbséggel, hogy a korábbi ország pusztítók és utódaik itt maradtak s a gazdasá-

gilag kirabolt országban tovább folytatják a már eddig is sérült lakosság cinikus 

lélekrombolását. Nincsen olyan gaztett, amelyre ne lennének készek és képesek. 

Élet-halálharcban nincs alternatíva, mert a halál nem alternatíva. Vállal-

nunk kell a harcot, sőt: életben maradni csak győzni akarással lehet! A győze-

lem hite nélkül vállalni a harcot – biztos halál! Jézus radikalizmusa szerint kell 

zéró-toleranciát érvényesíteni, nevén nevezve a tényeket: „Legyen a ti beszéde-

tek úgy, úgy, – nem, nem, ami ezen felül van, a gonosztól van.” (Máté 5,37.) 

Az élet-halálharc kulcsszereplője világszerte az értelmiség, annak helytállá-

sa, vagy árulása. Ki az értelmiség? Mi a szerepe, feladata? Van-e küldetése? 

Van-e saját magyar felfogásunk az értelmiségről? Ezekre a kérdésekre keressük 

a választ a következő lépésekben: 

– A magyar értelmiség-felfogás a magyar történelemben és irodalom-

ban; 

– A keresztény értelmiség az Ige szerint; 

– A keresztény magyar értelmiség tennivalója a jelen korszakváltásban. 

 

2. A magyar értelmiség-felfogás 
Mindenki előtt tisztázni kell egy félreértést: az értelmiség nem pusztán ér-

telmesség, nem felsőfokú végzettség kérdése, ahogyan a szociológusok tanítják, 

hanem egész emberség kérdése. Emberségében az értelem világossága és a szív 

cselekvő jósága együtt működik. Az igazság és a szeretet a két vezércsillag.  

Értelmiségi az az ember, akit meglévő tudása további folytonos művelődésre 

és teljes emberségben megnyilvánuló műveltségének közhasznú alkalmazására 

késztet. Nem annyira iskolai végzettséget, hanem emberminőséget, felelős kö-

zösségi életmódot jelent. Köréből nem zárható ki az értelmes kézműves, föld-

műves, polgár vagy vállalkozó sem.  

Az értelmiségi létnek Magyarországon régi történelmi, irodalmi hagyomá-

nyai vannak.  
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Teljes emberséget mondtam s ebben döntő mozzanat az emberkép. Amilyen 

ugyanis az emberképünk, olyan a magatartásunk. 

A magyar nemzet függetlenségét Szent István a kereszténység felvételével 

biztosította. A nemzet küldetését a Kárpát-medencében Imre fiához írt Intelmei-

ben foglalta össze, – többek között – így: „Megtartani e tájon királyságodat! … 

Naponta gyarapítsd országodat!” 

Az értelmiség küldetéstudata ezer év óta jelen van az irodalomban is. A tö-

rök idők lantosai, Zrínyi Miklós Török Áfiuma, a XIX. század költészete (Köl-

csey Ferenc, Vörösmarty Mihály, Arany János, Madách Imre, Vajda János stb), 

a XX. században Ady Endre, Babits Mihály, József Attila, Illyés Gyula, az erdé-

lyiek közül Reményik Sándor, Dsida Jenő és még a hontalanságban is Wass 

Albert, – hogy csak néhányat említsünk. Terjedelemkorlátok miatt itt most csak 

kettőt emelünk ki: Kölcsey Ferencet és Vörösmarty Mihályt. 

Kölcsey Ferenc a felvilágosodás értelmezéséből és értékeléséből indul ki. 

Különbséget tesz az igazi és a vallástalan felvilágosodás között. A vallástalan 

ember felvilágosodását, – az Isten helyére az Észt trónra ültető francia felvilágo-

sodást – csonkának tartja. Ezt írja: „Minden felvilágosodás által (a szónak leg-

jobb értelmében) csak az emberi boldogságnak kell elősegíttetnie. Azt akarom 

mondani, hogy én azt, aki túltette magát a jó és a rossz különbségének érzésén, 

nem mondom felvilágosodottnak; mert a főnek és a szívnek felvilágosodása 

nem egyéb, hanem az értelemben s az emberi érzéseknek a lehetséges pontig 

vitetett kiműveltetésök.” – Lám a „kiművelt emberfő”! Az egész ember és a kö-

zösség fejlődését együtt hangsúlyozza. Unokaöccsének írt pedagógiai végrende-

letében, a Parainesisben általános szabályként fogalmazza meg a közjó szolgála-

tát: „ismereteid mind magadra, mind másokra jótevőleg hassanak: hosszú fára-

dalmas munkára kell elszánva lenned”. A legfőbb mérce: „az egésznek a bol-

dogsága”. Ehhez kell mérnünk minden gondolatunkat, cselekedetünket, intézke-

désünket. 

Vörösmarty Mihály költészetében különösen a következő költemények hatá-

rozzák meg – három feladatban – a mai keresztény magyar értelmiség program-

ját: a Guttenberg-albumba, a Gondolatok a könyvtárban, a Jóslat és – ellenpó-

lusként – Az emberek.  

1. feladat: az igazság feltétlen érvényesítése. Az értelmiség és a média fele-

lősségét így fogalmazza meg a Guttenberg-albumba következő soraiban: 

  „Majd ha tanácsot tart a föld népsége magával 

  És eget ostromló hangokon összekiált, 

  S a zajból egy szó válik ki dörögve: ’Igazság!’ 

  S e rég várt követét végre leküldi az ég: 

  Az lesz csak méltó diadal számodra, nevedhez 

  Méltó emlékjelt akkoron ád a világ.” 

A végső feltétel tehát az emberiség összefogása és Istenhez fordulása. Igaz-

ságban pedig akkor élünk, ha a valóságot olyannak merjük és tudjuk venni és 

mutatni, amilyen. Ez világos értelem és szilárd akarat kérdése. 

2. feladat: Cselekedjünk egészséges emberkép alapján teljes emberséggel! A 

Gondolatok a könyvtárban kozmikus ívű, leleplező, drámai ves. Benne az értel-
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miségi ember teljes ars poétikája: teljes emberséget követel és ég felé törő, hosz-

szú távra szóló, ugyanakkor az apró dolgokban is hangyaszorgalmú cselekvést. 

A vers egyszerre ad választ az élet egyéni és közösségi értelmére. („Mi dolgunk 

a világon?”) Mindkét értelemben küzdés az élet s mindkét területen a „lélek” és 

a „szellemharc” a hatékony erő, amely a magasba, az ég felé visz. 

3. feladat: Szüntelenül fejlődni! Mondjuk ki: a csupán szinten tartásra törek-

vés valójában gyáva belenyugvás a megindult leépülésbe, pusztulásba. Egyetlen 

kiút van: a fejlődés, a személyes fejlődés és a nemzet emelkedésének útja. Eh-

hez a nemzedékek összefogása szükséges és a szüntelen megújulást ösztönző, 

konstruktív társadalmi légkör. A Jóslat című vers kíméletlenül ostorozó, ugyan-

akkor végső kicsengésében a győzelem hitét sugározza. Olvassuk végig!   

  „Gyűlöletnél jobb a tett, 

Kezdjünk egy újabb életet. 

  Legyen minden magyar utód 

  Különb ember, mint apja volt. 

  Ily áldozat 

  Mindig szabad. 

  Mert még neked virulnod kell ó hon. 

  Vagy szégyen rögzik minden fiadon.” 

Vörösmarty Mihály az értelmiség helytállása mellett az értelmiség árulásá-

nak a lényegét is meghatározza Az emberek c. versében így: 

  „Istentelen frigy van közötted 

  Ész és rossz akarat! 

  A butaság dühét növeszted 

  Hogy lázítson hadat.” 

Mintha csak napjaink külső és belső ellenségeinek tudatos népbutító, lázító 

lélekgyilkosságára figyelmeztetne (lásd pl. a pedagógusokat félrevezető lázító 

tüntetéseket!) – S itt lépjünk tovább! 

3. Isten Igéje szerint milyen az értelmiség? 
Jézus tanítása az értelmiség problémáját az örökkévalóság fényébe emeli. 

Földi élete során több alkalommal szól a „világ világosságáról”. Önmagáról be-

szél erről a vele ellenséges farizeusoknak, határozott követelést támasztva. Szól 

a hegyen összegyűlt tömegből kiváló, őt körülvevő tanítványokhoz, hasonlatok-

ban jellemezve a világ világosságát s visszatér erre az Isten országáról szóló 

példázatokban is. Tanítása magától értetődően nekünk is szól, ránk is vonatko-

zik. Vegyük sorra, amit mondott: 

1. „Én vagyok a világ világossága. aki engem követ, nem járhat sötétségben, 

hanem övé lesz az életnek a világossága.” (János 8, 12.) 

Olyan egyszerű ez a tanítás: felhívás és ígéret egyszerre, amelyben Jézus 

maga a példa. Felhívása a Krisztus követés parancsa. Az ígéret: életünk értel-

mének megvilágosodása. A követendő példa: Jézus élete számtalan mindennapi 

példázat értékű eseménnyel, tanulsággal egészen a kereszthalálig s azon keresz-

tül a feltámadásig. 
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Manapság félelmetes erővel támadják Magyarországot különböző gazdasági 

és politikai hatalmak. Legtöbbször nem igazodunk el az eseményekben. A meg-

félemlítés hatása alatt értelmünk pislákoló mécses fényében csak a sötétben ta-

pogatózunk. A keresztutat megjárt emberek bátorsága kell ahhoz, hogy áthatol-

junk a homályos, rejtélyes buktatókon. Ha vállaljuk ezt az utat, – s ehhez nem-

zetünk évezredes történelme és a mai legidősebb nemzedékünknek a diktatúrák 

évtizedeit tartással megszenvedett tapasztalatai erőt is adnak, – akkor kitisztul 

előttünk a jövő, „az életnek a világossága”. 

2. Ti vagytok a világ világossága. (Máté 5, 14a.) 

Meghökkentő Jézusnak ez a kijelentése. Valóban azok lennénk? Azok lehe-

tünk, ha kapcsolatban vagyunk az örök fényforrással és feltöltődünk. Ebben a 

kijelentésben két fontos gondolat van. 

a) A Jézussal való élő kapcsolatban mindenki értelmiséggé, világ világossá-

gává fejlődhet. 

b) A keresztény értelmiség csak közösségben, azaz élő egyházban, gyüleke-

zeti közösségben létezhet és működik.  

Erről imádságos igemagyarázatában Ordass Lajos, hitvalló evangélikus püs-

pök ezt mondja: „Ha mégis nagy és sűrű sötétség van a földön, ennek csak 

egyetlen magyarázata lehet: valahol megszakadt a keresztények kis lámpásának 

kapcsolata a Te mindent elárasztani tudó világosságoddal. Ma élő híveidért kö-

nyörgök: állítsd helyre szoros életkapcsolatukat magaddal. És mindenekelőtt azt 

kérem: engedd az én életem kis lámpását égni! Hátha közvetlenül mellettem van 

valaki, aki a sötétségben ennek a fényére szorul.” 

3. „Ti vagytok a föld savai. Ha pedig a só megízetlenül, mivel sózzák meg? 

Nem jó azután semmire, hanem hogy kidobják, és eltapossák az emberek.” (Má-

té 5,13.) 

A természet gazdag szépsége csak az egészséges – azaz a természetes táp-

anyagot tartalmazó – termőföldből nő és bontakozik ki. A sok mesterséges táp-

anyagtól elveszíti termőerejét, „megízetlenül”. A hasonlatot vetítsük az ember-

világra! A Krisztust követő istengyermeke teszi széppé a földön az életet. Krisz-

tust követő kereszténynek lenni az emberméltóság legmagasabb foka. – A ke-

resztény ember élete: a másik embert is gazdagító termékeny élet. Az igaz ke-

reszténység nélkülözhetetlen ezen a világon. A hamis keresztény élet haszonta-

lan s ezt az emberek is eltapossák. 

4. „Nem rejthetik el a hegyen épült várost.” (Máté 5,14b.) 

Messziről látható. Irányt mutat az élet fáradt vándorainak, akik ettől erőre 

kapnak és bizalommal haladnak a védelmet nyújtó irányba. A keresztény értel-

miségnek és a városnyi közösségének ez az egyik feladata: helyes irányba ve-

zetni a zavaros világban eltéved és megtévedt embertársait. 

Ugyanakkor a hegyen épített város az ellenség gyűlöletének messziről látha-

tó célpontja is. Az értéktisztelő tisztességes magatartás egy tisztességtelen kör-

nyezetben mindig kihívja az ellenfél aljas bántalmazását. Ez a sorsunk. De aki 

rejtőzik, lapít, azt mindig szétlapítják. Ilyenkor gondoljunk arra, hogy fáradt, 

csalódott emberek a mi szeretetünk melegénél és szilárd hitünkön szeretnének 

megpihenni, vigasztalódni és megerősödni. És tudjuk meg azt is, hogy nem va-
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gyunk egyedül! A mi életünk várát a gonosszal, a bűnnel és a halállal szemben 

az Úr védelmezi! 

5. „Senki, ha gyertyát gyújt, nem teszi rejtekbe, sem a véka alá, hanem a 

gyertyatartóba, hogy azok, akik bemennek, lássák a világosságot.” (Lukács, 

11,33.) 

Ez olyan természetes, és mégsem az. Világháborút átélt nemzedékünk – bár 

kényszerű kínlódással – megszokta azt, hogy a bombatámadások elől elsötétítse 

lakását. A kommunista diktatúra alatt pedig – ugyancsak félelemből – megszok-

tuk, hogy elrejtsük hitünk világosságát. Még ma is szorongunk: rejtegetjük ke-

reszténységünket. Pedig éppen ezzel növeljük a minket fenyegető veszélyeket. 

Ezért inkább erősítsük egymást keresztény sorunk vállalásában! Hogyan? Erre 

ad választ a következőkben Jézus. 

6. „Úgy fényljék a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó 

cselekedeteiteket és dicsőítsék Mennyei Atyátokat.” (Máté, 5,16.) 

Ma alig néhány emberben tudatosul, hogy Európa azért került veszélybe, 

mert a Nyugat – az USA, Nyugat-Európa s elsősorban Németország – megta-

gadta Jézusnak ezt a bizonyságtevő cselekvésre felszólító parancsát. Pedig en-

nek megtartásán alapul megmaradásunk. Ez ilyen egyszerű és igaz. Mit is jelent 

ez?  

Manapság igen erős az emberek lelkében a ragyogni, feltűnni vágyás. Jelen-

téktelen senkik is talmi külsőségekkel próbálják pótolni belső ürességüket. „Ce-

lebek”, akik minden áron ismertté akarnak válni. Vannak, akik ennek érdekében 

a legnagyobb gaztettekre is képesek. – Kr. e. 356-ban Herostratos, egy ephesosi 

ember azzal kívánta nevét halhatatlanná tenni, hogy a világ hét csodájának 

egyikét, az ephesosi Artemisz templomot felgyújtotta. Azóta is herostratosi tett-

nek neveznek minden ilyen súlyú, a közügy rovására elkövetett cselekményt. – 

Ma Európa iszlám inváziója – mely már eddig is ezrek halálát követelte, millió-

nyi ember nyomorát eredményezte s egyre terjedő, terrorista veszélyt s polgár-

háborús lázongást – Herostratosénál nagyobb gaztett. Nem hiú feltűnési vágyból 

ered. Ez néhány gonosz, befolyásos vezető személy nagyon is tudatos szervezett 

véres akciója – időhúzó taktikával elnyújtva – a nagyobb profit érdekében. Ez a 

világtörténelemnek – várható következményeit tekintve – a legnagyobb emberi-

ségellenes bűntette.  

Következményeiben nem sokkal enyhébb az emberek fásult közömbössége. 

Ez ránk, magyarokra is érvényes. Nemeskürty István már húsz évvel ezelőtt, a 

millecentenárium évében a Keresztény Értelmiség Szövetség konferenciáján 

egyetlen szóval íg jellemezte a magyar társadalmat: Cselekvéshiányos. Jelen 

helyzetünk megoldására az egyszerű cselekvés kevés. Istenhez vezető bizony-

ságtevő cselekvésre van szükség. Hála Istennek, számosan vannak ilyenek. 

Most csupán két, Isten dicsőségére mutató emberi példát említünk. (Később mg 

többet mutatunk be.) 

Böröcz Sándor evangélikus lelkész 1948-tól hét évet a legészakibb gulágon, 

a szibériai Vorkuta szénbányájában töltött. Rabtársaiban imádsággal, igehirde-

téssel tartotta a lelket. Passiótörténete itthon is folytatódott s nemcsak a börtön-

ben. Szabadulása után egyháza a megbélyegzett lelkésznek nem engedte meg – 
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egészen a 90-es évek elejéig, – hogy folytassa szolgálatát a mérgezett lelkű ha-

zában. 1993-ban megjelent „Kiáltás a mélyből” c. könyvének bevezetésében így 

ír: „A történelemnek az árnyoldalait is meg kell írni, vagy legalábbis nem el-

hallgatni, … nemcsak a fényoldalait. Ezek egybevetéséből alakul ki az igazság. 

Az a bosszúmentes, férfias szellem, amely képes elviselni a megtörtént tények 

megtorlás nélküli napfényre hozatalát, bármennyire fájdalmas is az.” 

A másik példa a lengyel II. János Pál pápa. „Evangelium vitae” kezdetű –

1995-ös – enciklikájában az emberi élet sérthetetlenségéről ezt írja: „Szeretnünk 

és tisztelnünk kell minden férfi és minden nő életét s állhatatosan és bátran dol-

goznunk kell azért, hogy korunkban, melyet a halál nagyon sok jele jár át, végre 

megszülessen az élet kultúrája, az igazság és a szeretet kultúrájának gyümöl-

cse.” 

A keresztény értelmiségnek küldetése van. A keresztény magyar értelmiség-

nek küldetése van. 

4. A keresztény magyar értelmiség tennivalója 
Életünk az idő folytonosságában zajlik. Mi mindannyian – külön-külön és 

együttesen – adósai vagyunk történelmi múltunknak és felelősek vagyunk az 

elkövetkező nemzedékek jövőjéért. 

Ma emberfeletti erővel dolgozik a hazánkért minden jószándékú és tisztes-

séggel cselekedni tudó ember. Ugyanakkor látnunk kell, hogy nagyon sokan 

nemcsak figyelmen kívül hagyják a nemzet érdekeit, hanem tudatos aknamunkát 

folytatnak az ország ellen. Ez hazaárulás. A Magyar Értelmező Kéziszótár sze-

rint a hazaárulás: a haza iránti köteles hűség megszegése. Ma naponta – tudat-

lanul vagy tudatosan s büntetlenül – tízezrek követnek el hazaárulást. Olykor 

talán mi magunk is anélkül, hogy erre gondolnánk. A legsúlyosabb vétkeket az 

áruló értelmiség követi el. A mára kialakult helyzetért elsősorban ők felelősek. 

A helyzet főbb jellemzői: 

a) Kiélesedett a Magyarországon már hosszabb ideje folyó polgárháború. 

(A polgárháború tényét először 1999-ben Granasztói György, az európai Unió 

volt nagykövete állapította meg.) Ezt a belső ellenség külföldi támogatással ger-

jeszti. S ahogy élesedik a harc, az ellenerők úgy tömörülnek egyre jobban. 

b) A kormánynak – az európai Unió törvénytelen hatalmi beavatkozása kö-

vetkeztében – súlyos gondja van az igazságszolgáltatással. (Vérlázító bírói dön-

tések, kettős mérce, lásd pl. a Képíró és a Biszku ügy megítélése!) Veszélyben a 

jogállamiságunk! Vitéz Moór Gyula jogászprofesszor 1923-ban egyik könyvé-

ben, az anarchiáról szóló fejezetben azt írja, hogyha a törvény szankciója nem 

érvényesül, a jog megszűnt. Idézem: „Ha a jogszabálytól kilátásba helyezett fe-

nyegetés megvalósulása nemcsak kivételképpen marad el, hanem általában, ak-

kor ez azt jelenti, hogy a szabály mögött álló hatalom eltűnt és hogy az, ami a 

papíron van, nem élő jog többé.” Számtalan példát tudnánk felsorolni. 

c) A magyarellenes és a keresztényellenes cselekedetek mindennapos gya-

korlattá váltak nemcsak Magyarországon, de az egész Kárpát-medencében. Mi-
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ért? Mert engedtük. Nemcsak arról van szó, hogy pl. egy moral insanity2410 

pszichopata volt miniszterelnök „Mária országát” gúnyolja, gyalázza, vagy egy 

szegedi színész nemzeti imánkkal, a Himnusszal teszi ugyanezt. Ma a baloldali 

ateista propaganda az úgynevezett kisegyházakat és szektákat is a szolgálatába 

állította. Ezek álegyházak. Egyikük pl. agresszív félkatonai szervezetként nem-

csak az üzleti életbe, de még az iskolákba is beépült és bomlaszt Egy másik, 

nagy média felülettel rendelkezve, hetenként ál-keresztény tanokat hirdetve fa-

natizál. 

Helyzetünk ismertetett három jellemzőjében foglalt tények együtt fokozot-

tan sújtják hazánk ifjúságát. A ma tomboló lélek- és értékromboló kultúrharcban 

a veszélyeztetett fiatalok sokaságát már nem számokban fejezzük ki. Mára egy-

értelművé vált, hogy az egész magyar ifjúság – még a legrendezettebb csalá-

dokban élő tagjai is, – veszélyeztetett! Ezért nemcsak a liberális nevelés – peda-

gógusok egy része, félrevezetett szülők felelősök, hanem az egész társadalmat 

lázító egyéb értelmiségiek, szakszervezeti vezetők és az általuk fellázított cső-

cselék is.  

A köznevelés problémáinak megoldásában – akár csak a haza védelme, a 

földtulajdon és az egészségügy kérdéseiben – egy jottányit sem szabad engedni!  

Ébresztő Magyarok! Ébresztő Magyarország! 

Nekünk küldetésünk van. Márai Sándor 1942-ben a „Röpirat a nemzetneve-

lés ügyében” c. munkájában a következőket hangsúlyozza: „A magyarság nem-

csak a történelmi múlt jogán él itt és követel önálló független állami létezést az 

európai erők összjátékán belül, hanem hivatása van. A magyarság jelenti Délke-

let-Európában azt a kiegyensúlyozó erőt, amelynek hasznos és üdvös kihatásai-

ról semmiféle új európai konstelláció nem mondhat le. A magyarság létezéshez 

való jogának legfőbb bizonyítéka a magyar alkotmány sérthetetlensége, a Szent 

István-i állameszme töretlensége és a magyar nyelv.” Orbán Viktor már tizenhat 

évvel ezelőtt, 2000-ben küldetésünkről hasonlóan szól: „Missziónk a stabilitás 

kisugárzása a szomszédos országok felé.” Lássuk meg: ma is következetesen ezt 

a küldetést teljesíti. 

Mi a küldetés? Mi a küldetéstudat és hogyan hat? 

A küldetés nálunk hatalmasabb erőtől kapott nagyléptékű, nemzedékeken át-

ívelő és az életünknek értelmet adó feladat. Teljesítése közben megnő az ember. 

Küldetése az egyénnek van, de van keresztény magyar küldetés is. Ezt a törté-

nelmi hagyományok rendszerint konkrét eseményekből eredeztetik; pl. A hét 

vezér vérszerződéséhez, Jézus kereszthalálához kötik. Ilyen értelemben a mi 

küldetésünk a Kárpát-medencéhez kötött, annak teljes életét átfogó, harmonikus 

fejlődését célzó feladat, amelyben a kereszténység és magyarság ezerszáz éve 

elválaszthatatlan.  

A küldetéstudat: a tudattalanban gyökerező, s belső törvényként tudatosuló, 

kényszerítő erejű késztetés egy személyfeletti feladat vállalására és megoldásá-

ra. A küldetéstudat eltérő világossággal és intenzitással minden egészségesen 

élő embernek természetes életjelensége, amely egyéni és nemzeti öntudatunk 

                                                 
2410 Azaz erkölcsileg beszámíthatatlan. 
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legmélyebb gyökere s személyiségfejlődésünk legmélyebb hajtóereje. Tudnunk 

kell: a legjelentéktelenebb embernek is van olyan feladata, amit csak ő tud meg-

oldani. 

Legfőbb tennivalónk: a Kárpát-medencében a magyarság biztonságos és 

nyugodt életének a megteremtése és megőrzése. Ennek – egymással kölcsönha-

tásban – külső és belső, azaz gazdasági és emberi, lelki feltételei vannak. Az 

emberi tényező a meghatározó. Ebben a munkában minden szakma értelmiségé-

nek megvan a maga külön feladata. Megvalósításukban közös az erkölcsi alap, 

az élet tiszteletének az etikája. ennek érvényesülése állítja helyre a munka be-

csületét, ami nélkül nincsen fejlődés az emberi magatartásban, de következés-

képp a gazdasági életben sem. Valójában – mint gyökérhez – egyetlen tennivaló 

köré csoportosulnak feladataink, és ez: a teljes és egészséges családba születő 

gyermek fejlődésének és erősödésének a segítése. Ebből indul ki a nemzet rege-

nerálódása és emelkedése. Ehhez sokat szenvedett, tehetséges népünk múltja és 

jelen számtalan példaképet nyújt. 

Feladataink: 

a) Pótolni kell a lakosság elsorvadt pszichológiai kultúráját, mely akkor 

süllyedt mélypontra, amikor a környező világ egyre hatékonyabb romboló 

pszichológiai hadviselést folytat ellenünk. Ez a kiszolgáltatottság még restellni-

való is, mivel a múlt század elején Európa élén jártunk. 1911-ben a pszicholó-

giaoktatás a gimnáziumban kötelező tananyag volt. Ezt hetven évvel ezelőtt be-

szüntették. (Csupán 1956 után engedték néhány évig.) A jelenlegi képzés tar-

talmának silányságát és alacsony színvonalát jelzi a sarlatánok tömegének rom-

boló tevékenysége. 

Szomorú tény, hogy mára eltávoztak az életből az emberi nagyságukban is 

példamutató pszichológusok. Az utolsó ilyen példakép Polcz Alaine volt. Aki 

személyesen ismerte, az érezte a belőle sugárzó szeretet tisztító hatását. Csöndes 

szerénysége mögött szikla keménységű jellem lakozott. Biztos léleklátása szen-

vedésben próbált élettapasztalaton alapult. A világháború végén, ifjú éveiben 

úgy járta végig az emberi poklot, hogy átmentette erkölcsi tisztaságát. Egy gaz-

dag szakmai életút végén a haldoklók szenvedését enyhítve, méltóságuk megőr-

zésével segítette a másik dimenzióba való átlépésüket. 

Amire ma szükség van, az egy egészséges és egy teljes, embertisztelő em-

berképen alapuló cselekvésközpontú pszichológiai képzés. 

b) Köznevelésben Imre Sándor pedagógia professzort tekinthetjük iránymu-

tató példaképnek. Munkásságának tartalma és szemléletmódja napjainkban válik 

igazán időszerűvé. Pedagógiájának mindössze három gondolatkörét emeljük ki: 

a nemzetnevelést, a családi nevelést és a nyugodt nevelést nyugtalan időkben. 

A nemzetnevelés rendszerét 1904 és 1943 között több könyvben és tanul-

mányban fejtette ki. A nemzetnevelés minden nép számára az optimális nevelés, 

mivel valóságos kerete és közege a nemzet, hiszen a nevelők és a neveltek is a 

nemzet tagjai. A nemzetnevelés: elvi alap, nemzetté nevelés és a nemzet szük-

ségleteihez, sorsához igazodó nemzeti nevelés. A nemzetnevelés – írja 1919-ben 

– „egészen megegyezik napjaink legtöbbször emlegetett jelszavaival: az önren-

delkezés és a demokrácia követelményével”. A nemzetnevelés „az egyén szo-
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cializálása és a közösség individualizálása”. Imre Sándor a nemzeti egység gon-

dozásával együtt az ökumenét is hangsúlyozza.: „a vallásosság egyesít, a feleke-

zetiesség választ szét” – írja. 

A nemzetnevelés megvalósítása megkerülhetetlen feladatunk. 

A családi nevelésről 1923-ban és 1924-ben a Szülők iskolájában évi négy 

sorozatban tartott előadást. Múlhatatlanul szükséges lenne ezeknek formájában 

megjelent anyagát („A családi nevelés fő kérdései. Bevezetés a szülői gondol-

kodásba.” Studium kiadás, Budapest, 1931.) újra kiadni. Felelősséggel állítható, 

hogy e könyv részletes teljességet nyújtó anyaga és szemléletmódja a mai kö-

rülmények között is hézagpótló. 

Imre Sándor a világháború kitörésének előestéjén, 1938. szeptember 4-én 

„Nyugtalan idő, nyugodt nevelés” címmel rádióelőadást tartott. (Az Országos 

Pedagógiai Könyvtár és Múzeum által 1993-ban kiadott „Pedagógiai Olvasó-

könyvben” ma is olvasható.) Mintha napjainkban hallanánk szavát. A helyzet, a 

feladat miértje és hogyanja ismerős. Csupán két mondatot idézünk: „Ez a nyug-

talanság most természetes. Ebből azonban nem a belenyugvás következik, ha-

nem az ellenkezője: minél általánosabb a nyugtalanság, annál nagyobb erővel 

kell igyekeznünk arra, hogy a nevelés nyugalmát visszaállítsuk.” 

Összefoglalva: a tökéletesedő ember eszményére irányuló köznevelésben 

mindenkire ki kell terjeszteni a tehetséggondozást és a családi életre nevelést! 

c) A közelmúltban elhunyt Roska Tamás akadémikus villamosmérnök Leon 

Chua professzorral kifejlesztett egy, a digitális számítógépektől eltérő módon, 

analóg elven működő számítógépet. Ez hasonlít az emberi agy működésére. Az 

USÁ-ban megismerte az információs társadalom előnyeit és hátrányait. Hangsú-

lyozta, hogy az információs eszközök és szolgáltatások nem helyettesítik az ok-

tatás és a nevelés értékeit. Amíg egy fiatal nem tanulta meg az erkölcsi élet 

alapszabályait: ne ölj, ne lopj, ne hazudj! – addig felesleges a billentyűkkel baj-

lódnia. Roska Tamás szerény, hívő ember volt. Itthon egy fiatal informatikus 

nemzedék kinevelésén dolgozott. A modern tudományosság alapjait jelentő eu-

rópai kultúra és kereszténység időtálló értékeit kívánta nekik felmutatni. 

A tudásalapú társadalmat ma még világszerte – Japánt kivéve – tévesen ér-

telmezik. A feladat: a helyesen értelmezett tudásalapú társadalom kialakítása 

érdekében össze kell kapcsolni a léleképítő média kialakítását az informatika 

etikus oktatásával. 

d) A negyedik feladat a háromból következik, azokat járja át: a hit és a tu-

dás egységében kell megoldani valamennyi életfeladatunkat! 

„A hit és a tudás szétválasztása – írj C. g. Jung – olyan tudathasadási tünet, 

amely az újabb kor zavart szellemi állapotát jellemzi.” 

A hit és a tudás ugyanannak a valóságnak eltérő oldalait megragadó egymást 

kiegészítő funkciói. A hit a tudás mellett – a legnagyobb tudás mellett is – az, a 

lelkünk tudattalan erőiben gyökerező, rajtunk uralkodó bizonyosság, amellyel a 

bennünk élő istenkép alapját tevő Isten valóságával kapcsolatba kerülünk. A tu-

dás mindig tudatos erőfeszítés eredménye. Megismerés és cselekvés. A sikeres 

ismeretalkalmazással, gyakorlati cselekvéssel válik hatóképessé. A hit a tudós-

nak, művésznek segít felelős erkölcsi tartását megőrizni. a teológusnak, lelkész-
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nek viszont tudása gyarapítására van szüksége, hogy a hitre szoruló mai embert 

jobban megismerje és tudjon rajta segíteni. 

Egyetlen példát hozok, egy hitvalló szabadságharcosét. Wittner Mária az 

1956-os forradalom és szabadságharc hatvanadik évforduló megünneplésére ké-

szül. Jól ismeri a történelmet. Évekkel ezelőtt az Országgyűlésben erkölcsi hul-

lának nyilvánította a forradalom „szocialista köntösbe bújt hóhérait”. Ma ők, és 

utódaik még mindig itt dáridóznak körülöttünk. Wittner Mária ma sem felejt, de 

feldolgozta élményeit s keresztény emberként így nyilatkozik (Demokrata 2016. 

január 6.): „Nyugaton soha nem nézték jó szemmel a magyar országépítést és a 

sikeres honvédelmet. Ezer évvel ezelőtt egyenesen a magyarok kiirtására szólí-

tottak fel. A 907-es pozsonyi csatában legyőztük a támadásokat, ezt azóta sem 

bocsátották meg nekünk. Nem tudják megbocsátani, hogy mi nem akarunk senki 

gyarmata lenni. A saját, szeretetalapú világlátásukat szeretnénk megosztani má-

sokkal, de egyenrangú partnerként. A szeretet nagyhatalom, nekünk a szeretet 

erejével kell legyőznünk a gonoszságot… Azt kívánom Magyarországnak, hogy 

2016, a hatvanadik évforduló a szeretet jegyében teljen, és ez a szeretet másokra 

is átsugározzon a trianoni határokon innen és túl.” 

 

Budapest, 2016. február 

 

 

  




