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Kéttraktusos elrendezésű, dongaboltozatú lépcsőház is 

van benne, jórészt a XIX. század második felében 

készültek nyílászárói. 

Isten eme házával szemben, a település főutcájának 

másik oldalán áll a parókia, ami eredetileg a 

pannonhalmi főapát nyári pihenőhelyének épült 1848-

ban. Ezt legutóbb 2002-ben újították fel. Azóta is 

megmaradt eredetiségében; továbbra is egyemeletes 

épület kontytetővel, cserépfedéssel. Főhomlokzatához 

jobb oldalon falazott kerítésdarab kapcsolódik, egyenes 

záródású gyalog és pilléres kocsikapuval. 

Napjainkban földszintjén működik a plébániahivatal, 

emeletén pedig a mezőörsi Magyar Műhely Általános 

Művelődési Központba járó diákok egy részének van a 

kollégiumi szálláshelye. 

 

 

INCZÉDY PÉTER (DRYP) 

A MÚLTAT VÉGKÉPP ELTÖRÖLNI 

Az ismert induló mondata akkor jutott eszembe, amikor 

meghallgattam két GMO-kal foglalkozó szakmai 

összeállítást tartalmazó könyvnek a sajtótájékoztatóját. 

Mindkét könyvet a géntechnológia szakterületén ismert 

és elismert tudósok, szakemberek írták, szerkesztették. 

Az egyik könyv Balázs Ervin, Dudits Dénes és Sági 

László szerkesztésében „Genetikailag módosított 

élőlények (GMO-k) a tények tükrében” címmel jelent 

meg Magyar Fehér Könyv alcímmel. A másikat Darvas 

Béla és Székács András szerkesztette „Az 

elsőgenerációs géntechnológiai úton módosított 

növények megítélésének magyarországi háttere” 

címmel a borítóján sárgálló kukoricaszemekkel. 

Annak ellenére, hogy a két könyv tartalmában 

egymásnak szöges ellentéte, hiszen az egyik a GMO-k 

alkalmazása mellett szól, míg a másik a GMO-k 

alkalmazásának kockázatát vizsgálja, egy 

vonatkozásban azonban mégis azonosságot véltem 

kihallani a könyvismertetésekből. Úgy tűnt ugyanis, 

hogy a géntechnológiai kutatásokból összegyűjtött 

ismereteinket megint csak annak az egésznek a rovására 

akarjuk hasznosítani, amelynek magunk is részei 

vagyunk. A hasonló „múlt lezáró, hagyomány 

felszámoló” többnyire a „fejlődés” bélyegével ellátott 

programok tanulságaiból eleddig sem voltunk képesek 

többet hasznosítani, mint amennyire a kényszerítő 

körülmények rászorítottak. Lehetnénk ugyanis 

együttműködő része az élővilágunknak, de ezt az 

alkalmazkodást a más kényelmi vagy éppen 

profitérdekek rendre felülírták. Így éltem meg ezt a 

növényvédelem „zöld forradalom” korában is és így 

maradt ez a szántóföldi növénytermesztés iparszerűvé 

válása idején is. És mindezt mindig a Föld szaporodó 

népességének élelmiszerrel való ellátása, az éhezés 

felszámolásának érdekével magyaráztuk meg. Ez 

persze mindig elég meggyőzően hangzott, csak éppen 

az éhezők száma nem csökkent. 

Visszakanyarodva a könyvekhez, a géntechnológiával 

módosított növények termesztésének bevezetése 

érdekében új – mondhatnám agitprop szereplőnek is – 

véleményformáló tudós is megszólalt. A fehér könyv 

ajánlását ugyanis a Pápai Tudományos Akadémia tagja 

– Ingo Potrykus – írta, aki ilyetén a GMO-k mellett 

érvelők körét a római egyházzal bővítette. Így a 

termelési versenyképesség és az éhezés 

felszámolásának világbékébe vezető útja újabb 

szószólóval gyarapodott, nem mellékesen éppen a 

vallás világából. Ennek észrevételét azért tartom külön 

megjegyzésre fontosnak, mert a géntechnológia 

kritikusai közül többen éppen a vallás tanításaira 

hivatkozva ellenzik a fajhatárokat is átlépő 

beavatkozásokat. A Vatikán 2002 óta több alkalommal 

is állásfoglalt a géntechnológia mellett, előbb tágabban 

értelmezve, nevezetesen; „Minden olyan nemesítési 

eljárás megengedett, amely az emberiség javát szolgálja 

és segít megoldást találni az éhínség leküzdésére”, majd 

a növénynemesítésre szűkítve; „Morálisan 

szükségszerű egy hatékonyabb és tudományos 

megalapozottságú költségcsökkentő szabályozás 

megalkotása, amely az egyes növények tulajdonságain 

kell hogy alapuljon és nem azon, hogy milyen úton 

állították elő.” Szépséghiba, hogy a jelenlegi 

elsőgenerációs GM-növények nem hordoznak 

magukban jelentős termésnövekményt. A hazai 

vizsgálatok 1-5% körülire becsülik mindezt. Legfeljebb 

a kártevők, vagy a gyomok elleni védekezést teszik 

egyszerűbbé, kényelmesebbé. 

Mások a tőke erejével való szembeszegülést vélik 

kilátástalan küzdelemnek. Bevallom magam is sokáig 

azt vallottam, hogy amibe olyan sok pénzt fektettek be 

a nemzetközi cégek, azt előbb-utóbb onnan ki is fogják 

venni. Akár a környezeti kockázatok alaposabb 

elemzése és így annak ismerete nélkül is. Ilyen a tőke 

természete – tárta szét ilyenkor két karját a sok elemző. 

Mára azonban már hatékonyabb formáló erőnek vélem 

a szakértelmet helyettesítő technikai fejlődés eszközeit. 

Miért is lenne szükség a gyomismeretre, ha egy totális 
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gyomirtó szerrel minden növényt elpusztíthatunk a 

géntechnológiai úton ellenállóvá alakított növényen 

kívül. Korábban ez így hangzott; miért is kellene a kapát 

kézbe venni, ha helyettünk a kiszórt gyomirtó szer 

kiválogatja a gyomokat a termeszteni kívánt növényünk 

mellől. Ráadásul ez a kényelmi lehetőség sokszor a 

termesztett növényállomány tőszámának 

megtöbbszörözési lehetőségével hozzá is járult a 

termésátlagok növeléséhez. Így akár még hitelesítette is 

a több terméssel az éhezés elleni küzdelem törekvését. 

Legfeljebb nem számolt az okozott környezeti 

következmények (talajélet csökkenése, vízkészletek 

szennyezése, biológiai sokféleség szűkülése stb.) 

hatásával. Piciny szépséghiba, hogy ebben az időben az 

ugarolásért fizették a nyugat-európai gazdákat, ahonnan 

egyébként az éhezés leküzdéséért folytatott versenyt 

diktálták. A GMO-k esetében – mint már említettem – 

még több termésre sem hivatkozhatunk, legfeljebb a 

kényelmesebben megmentett termés mennyigét, az 

egyszerűbb kárelhárítást írhatjuk a javára. Ezzel 

szemben áll viszont a mérleg másik serpenyőjében az 

egyre kiszámíthatatlanabb következmények kockázata. 

Ráadásul ezek a következmények többnyire nem is 

korrigálhatók, mert ha az okozójuk önjáró akkor 

visszavonhatatlan. Míg a kémiai eszköztárból használt 

anyagok (tabletták, permetezőszerek stb.) 

forgalmazását, alkalmazását az esetleg később 

napvilágra került kedvezőtlen hatások ismeretében be 

lehetett, s be lehet tiltani, (lásd pl. DDT, vagy 

Contergan tabletta) addig az önmagát reprodukáló élő 

módosulatot már aligha. Ezért más a döntéshozók 

felelőssége az ilyen szervezetek köztermesztésének 

engedélyezésekor. Talán mégsem a Természetet, 

hanem Magunkat kell legyőzni.   

 

 

 

 

TARNAI IMRE 

A II. VATIKÁNI ZSINATOT 

KÖVETŐ REFORMOK - AHOGYAN 

EGY EGYHÁZMEGYÉS PAP 

ÁTÉLTE ÉS MA LÁTJA 

E cím némi nehézséget okoz: A cím második felének 

alanya, az „egyházmegyés pap" kifejezés előtt 

határozatlan névelő áll. Ami azt jelenti, hogy valami 

általánosan jellemző képre lenne kíváncsi, aki a témát 

kijelölte. Én viszont elsősorban arról tudok beszámolni, 

hogy én magam hogyan éltem át a reformfolyamatot, 

ami pedig — amint rövidesen ki fog derülni — minden 

bizonnyal nem mondható jellemzőnek. De 

kiindulópontnak talán meg fog felelni. 

A XX. századi liturgikus megújulás „nagyöregje", 

Parsch Pius, Volksliturgie c. könyvében foglalta össze 

és tárta az érdeklődők elé elgondolásait. Könyve első 

fejezetének ezt a címet adta: „Wie ich zűr Volksliturgie 

kam". Ebben a mondatban a lényeges az „ich" névmás. 

Nem hangsúlyos, de lényeges. Saját életének azon 

mozzanatait mutatja be e fejezetben, amelyek 

megérlelték benne életének nagy művét. Én is csak úgy 

tudom érthetővé tenni a magam hozzáállását a 

liturgikus reformokhoz, ha saját előéletemből 

felvillantok egyet s mást. Elnézést kérek ezért a magam-

mutogatásért, de e nélkül nem tudom a témát 

megközelíteni. 

Kezdem gyerekkorommal. 

Nem tudom, mennyire közismert az a szó, hogy 

„smokk". Mióta elkerültem otthonról, nem nagyon 

hallom. Az Értelmező szótár szerint sznobot vagy 

fontoskodó személyt jelent. Ez utóbbi jelentésébe illik 

az az értelmezés, amit gyerekkoromban ismertem meg: 

olyan személy, aki öncélúan és kínos pontossággal 

ragaszkodik az előírásokhoz, és a rajta kívül álló ese-

ményekben is azt figyeli, hogy szabályosan történnek-

e. Például partitúrával a hóna alatt megy az operába, és 

egész előadás alatt a kottát lesi. Nos, én ilyesmit nem 

műveltem, mert sajnos a zene világa meglehetősen 

távol áll tőlem, de tettem sok egyebet, ami miatt 

gyerekkoromban sokszor neveztek smokknak. 

Egy példa: nagyon szerettem a társasjátékokat, mert 

azokat pontos szabályok szerint kellett játszani. Minél 

bonyolultabb szabályai voltak a játéknak, annál jobban 

szerettem. Mérgelődtem, amikor valamelyik játékostár-

sam nem vette komolyan a szabályokat. Nem az volt 

fontos számomra, hogy nyerjek a játékban, hanem hogy 


