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A mezőörsi népfőiskola 
tervei és előzményei

I. Előzmények

A  Magyar Műhely Alapítvány 

1993 februárjában alakult, azzal a 

céllal, hogy a vidéken élő diákok 

tehetséggondozását segítse, vala-

mint a hátrányos helyzetű diáko-

kat támogassa.

Miért jutott eszünkbe ez a 

gondolat? Papként és a hitokta-

tásban fi atalokkal foglalkozó em-

berként igen nehezen éltem meg, 

hogy gyerekeink, akik a közeli 

nagyvárosban, Győrben folytatták 

tanulmányaikat, minden erőfe-

szítésünk ellenére – néhány kivé-

teltől eltekintve – eltávolodtak a 

hittől, a  magas kultúrától, hagyo-

mányainktól, s  felvették a nagy-

város jellegtelen, gondolkodástól 

mentes, deviáns szemléletét.

A  plébánia épülettel szemben 

állt egy több száz éves régi ura-

dalmi épület, mely a helyi terme-

lőszövetkezet tulajdona volt. Na-

gyon romos állapotban a falu kö-

zepén, egyáltalán nem erősítette a 

falu látképét, nem is szólva arról, 

hogy a falu közepén működő gép-

műhely látványa is fájó volt.

1992-93 fordulóján még hittek 

az emberek abban, hogy valóban 

rendszerváltás lesz, valamit lehet 

tenni ezért az országért. Így Ala-

pítványunk megkeresésére a he-

lyi szövetkezet tagsága túlnyomó 

többséggel megszavazta, hogy az 

épületet tulajdonba adja a Ma-

gyar Műhely Alapítványnak, azzal 

a céllal, hogy iskolát létesít a már 

fent említett szándékkal. A  tag-

ság véleménye nem az akkori ve-

zetők álláspontját tükrözte, akik 

egymás között már eldöntötték, 

hogy ebből a szép régi épületből 

maguknak panziót hoznak létre. 

Így érthető, hogy a döntés után 

hat évnek kellett eltelnie ahhoz, 

hogy a szövetkezet vezetősége a 

közgyűlés döntésének megfele-

lően tulajdonba adja nekünk az 

épületet.

Úgy kellett építkeznünk, hogy 

nem volt a tulajdonunkban az in-

gatlan. Nem könnyű így támoga-

tást szerezni, még akkor sem, ha a 

cél egyébként nemes.

Zsumbera Árpád jó barátom-

mal együtt vívtuk hosszú éveken 

keresztül szélmalom harcunkat, 

mert hogy egy dolog a nemes cél, 

és egy más dolog mindezt megva-

lósítani.

1. Jelképünk

Minden szervezetnek, alapít-

ványnak szüksége van olyan szim-

bólumra, amely kifejezi szellemi-

ségét, kötődését, benső lényegét. 

Sokat gondolkodtunk rajta, milyen 

jelképet válasszunk magunknak. 

Végül megkerestük Babos Ági fes-

tőművész barátunkat. Elmondtuk 

neki, hogy keresztények vagyunk, 

magyarok, a  világ értékeire nyitot-

tak, találjon ki nekünk valamit. El-

telt néhány hét, újra találkoztunk. 

Rajzoltam nektek valamit – mond-

ta –, s elővette a szkíta napmadarat. 

Ez jó lesz nektek.

Tetszett ez a jelkép, de bevallom 

őszintén, a kilencvenes évek elején 

még felületes volt a népi szakrális 

hagyományokkal kapcsolatos tu-

dásunk. Azonnal fellapoztam az 

idevágó szakirodalmat, s  elkezd-

tem mélyebben érteni a napmadár 

jelentéstartalmát.

Alapítványunk jelképe ma is 

meghatározza gondolkodásunkat, 

szellemiségünket.

A  Napmadár az Isten fényének 

közvetítője, Földre hozója. Régen 

a magyarság Szentlélek jelképe 

nem a galamb, hanem a sólyom 

volt. A  mezőörsi katolikus temp-

lom szentségtartójának egyik éke 

a Szentlélek jelkép, mely nem ga-

lamb, hanem sólyom formájában 

került ábrázolásra a szentségtartón. 

Ez egy barokk darab, mármint a 

mutató része, a  fogantyú és a tal-

pazat nagyon ősi, árpád-kori vagy 

még régebbi lehet. Tehát létezett 

egy régi szentségtartó, amely meg-

semmisült, vagy a mutató része na-

gyon megrongálódhatott, de a régi 

darabjait felhasználták az új elké-
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szítésénél. S a régi szentségtartóról 

megmaradt a sólyom, amit az új 

barokk mutatóra is felcsavaroztak.

A  Napmadár egyúttal az em-

ber Isten felé törekvését is mutatja. 

Nekünk is a Fény felé kell töreked-

nünk, szárnyainkkal a földtől, az 

anyag világától elszakadva, az ég 

felé.

2. Volt jelképünk, de nem 
volt anyagi lehetőségünk 
leendő iskolaépületünk 
helyreállítására

1993-ban elmentünk az akkori 

MDF kormány köztiszteletben álló 

oktatási államtitkárához segítsé-

get kérni. Céljainkkal egyetértett, 

s azt támogatásra méltónak találta. 

Amikor a beszélgetés a konkrétu-

mokra, az anyagi források eléré-

séhez ért, kijelentette, hogy a saját 

felekezeti gimnáziumát sem tudja 

kellőképpen segíteni. Ekkor szól-

tam Hegyi Tibor barátomnak, aki 

jelen volt a megbeszélésen, gyor-

san menjünk innét, mert ha valaki 

a saját projektjét sem tudja kellő-

képpen támogatni államtitkárként, 

akkor hogyan tudná a mienket? 

Hamarosan rájöttünk, nem szá-

míthatunk belföldről komoly tá-

mogatásra. Természetesen voltak 

néhányan, akik segítettek, de egy 

iskola alapításához, elindulásához 

nagyságrenddel többre lett volna 

szükség.

Elsőként a Kanadai Nagykö-

vetség, majd a Holland Együttmű-

ködő Alapítványok, különösen a 

hollandok adtak jelentős támoga-

tást. Így elkezdhettük az épület fel-

újítását. Ők az épület alatti pincét 

támogatták első lépésben. Később 

a német Püspöki Kar Renovabis 

Alapítványa is mellénk állt. Meg-

értették, hogy a hagyományos egy-

házi struktúrák kevésbé alkalmasak 

arra, hogy párbeszédet kezdjünk a 

jó szándékú, de az egyházhoz alig 

kötődő emberekkel. Komoly támo-

gatást nyújtottak nekünk. Lényegé-

ben ebből tudtuk a jelenlegi épüle-

tünket kívülről, belülről felújítani. 

Ez sem volt egyszerű. Mert püspöki 

ajánlás kellett hozzá. Ugyan a pan-

nonhalmi Főapát Úr mellénk állt, 

s levélben támogatott minket, de a 

megyéspüspök úrnak nem nyerte 

el a tetszését elképzelésünk. Ma is 

hálás vagyok Bóna László helynök 

úrnak, aki a püspök távollétében 

volt olyan bátor és aláírta pályáza-

tunkat, mint a helyi egyházmegye 

képviselője. …később majdnem az 

állásába került ez a lépés.

Így érünk 1999 tavaszáig, ami-

kor megszereztük az engedélye-

ket, felépítettük a tantestületet, 

több éves válogatással, felkészü-

léssel. Meghirdettük az iskola in-

dulását. Itt kezdődött a mai napig 

tartó kálváriánk. A  helyi, s  több 

környékbeli önkormányzati iskola 

konkurenciát látott bennünk. Mi 

világnézetileg elkötelezettek vol-

tunk és vagyunk, tehát a keresztény 

értékrend alapján, a magyar hagyo-

mányok közvetítésével nevelünk 

és tanítunk. Ugyanakkor a világ-

ra nyitottan, minden jó szándékú 

emberrel párbeszédben, velük a 

minimális közös nevezőt keresve, 

együttműködve. Azt kell mondjam, 

mindent elkövettünk, hogy ösz-

szehangoljuk iskolánk működését 

és beillesszük a kistérség intézmé-

nyei közé. Az akkori Oktatási Mi-

nisztérium két szakértője, Sárvári 

György és munkatársa több hó-

napig próbált egyeztetni és együtt 

dolgozni a környező önkormány-

zatokkal, főképp a helyi mezőör-

sivel eredménytelenül. Végül még 

egy külső szakértőt is bevontunk, 

dr. Varga Gábort, aki jelenleg a me-

gyei kórház igazgatója, a párbeszéd 

minimális szándékával sem talál-

koztunk. Ugyanakkor meglepődve 

tapasztaltuk, hogy az akkori iskola 

vezetése (önkormányzati) azt sem 

tudta, miből működik az iskolá-

juk. Azt hitték, hogy az állam teljes 

mértékben fi nanszírozza működé-

süket. Ezen nagyon elcsodálkoz-

tunk. Amikor rákérdeztem, milyen 

értékek mentén dolgoznak, s  tud-

ják elképzelni a közös munkát, nem 

tudtak rá válaszolni. Ezen a szinten 

állt akkor a közoktatás hazánkban. 

(Vannak tiszteletreméltó kivételek 

is, de kevesen.)

Ha jól emlékszem, 25 fővel in-

dult el 1999 őszén a felső tagoza-

tunk. Ám, ezt megelőzően még 

néhány feladatot meg kellett olda-

nunk. Például, nem volt fűtésünk. 

Ma is hálás vagyok Szájer József 

képviselő úrnak és Orbán Viktor 

miniszterelnök úrnak, hogy segí-

tettek nekünk. S még egy nagysze-

rű munkatársuk nevét kell megem-

lítenem, akkor is, ha ő szerényen a 

háttérben maradna, Kamarás János 

főtanácsadó úr nagyon sokat tett 

értünk. Soha nem felejtem el ön-

zetlen segítségét.

Akkoriban futott a Phare CBC 

program. Pályáztunk biomassza 

fűtésrendszerre – már akkoriban 

látni lehetett, hogy a gáz világpia-

ci ára nekünk megfi zethetetlen. Dr. 

Tóth Péter úrral dolgoztunk együtt 

a Széchenyi Egyetem Környezet-

mérnöki Tanszékével. Ám hiába 

adtuk be pályázatunkat, valahogy 

nem voltunk soha támogatásra 

méltók. Nem illettünk bele a támo-

gatásra méltók körébe. A  Minisz-

terelnök környezete előremutató-

nak és jónak tartotta munkánkat, 

ám ennek ellenére elutasítottak 

minket. Amikor jobban utánajár-

tunk a történetnek, akkor kiderült, 

nem is nézték meg alaposan mit is 

pályáztunk. Akkoriban, ha jól em-

lékszem, Győrfy Gábor volt, aki 

nem találta támogathatónak pá-

lyázatunkat. Amikor értesült róla, 

hogy a miniszterelnök úr is mellet-

tünk van, több mint húsz oldalas 

faxban számolt be eddigi kiemel-

kedő munkájukról. Nem is tudtuk 

mindet fogadni, mert kifogyott a 

faxpapír a készülékünkből. Végül 

a Phare CBC programban támoga-

tást kaptunk, s  így sikerült a fűtés-

rendszerünket beépíteni.

Közben működött még a helyi 

szövetkezet az iskola mögötti, kö-
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zel egy hektáros területen. Több 

lépésben sikerült megvásárolnunk 

ezt a földrészt, de ehhez az kel-

lett, hogy a volt vezetőség eltűnjön, 

s más hozzáállás érvényesüljön. Én, 

mint az Alapítvány vezetője, civil-

ként végzem munkámat. Ugyan-

akkor pap is vagyok, s ezt a helyze-

temet kihasználva vagy ezzel visz-

szaélve, időnként a Püspök írásbeli 

támogatását kellett kérnem ahhoz, 

hogy pénzhez jussunk az iskolánk 

mögötti, közel egy hektár megvá-

sárlásához. Hiába voltak jó szán-

dékú segítőink, az egyházi vezetés 

ellenére alig mertek minket támo-

gatni. Végül mégis sikerült minden 

ellenkezés ellenére győznünk…

3. Az emberek hitetlen-
sége és félelme

A  posztkommunizmus maga-

tartásformái, gondolkodása, hoz-

záállása, a  mindent felülről várás, 

a  lemegyek a tanácsházára – ön-

kormányzat helyett  –, a  félelmek 

voltak a jellemzőek, hiszen azt 

látták a falubeliek is, hogy szinte 

minden maradt a régiben. A  falu 

vezetésében a régi gondolkodású, 

kötődésű emberek, a  helyi terme-

lőszövetkezetben a régi elvtársak, 

az iskolában néhány kivételtől elte-

kintve a materialista, régi tanárok… 

Magyarán, a  lakosság, a  szülők 

kénytelenek voltak megtapasztalni, 

hogy szinte semmi nem változott. 

Természetes, hogy megmaradtak 

a félelmeik. Mögöttünk, a  jó Is-

tenen kívül, szinte senki sem állt. 

Közben, már az óvodában, a  helyi 

önkormányzati iskolában folyt a 

kőkemény ellenpropaganda: a  szü-

lők félreinformálása, lejáratása. Ha 

az ötvenes vagy a hatvanas évek 

elején éltünk volna, biztosan elvi-

tettek volna minket. Mindez annak 

ellenére így történt, hogy a törvény 

garantálta a szülők szabad iskola-

választási jogát. Néha burkoltan, 

néha nyíltan hangolták ellenünk 

a szülőket. A pap ellen, a hit ellen, 

a  kereszténység ellen, a  hagyomá-

nyaink ellen, Alapítványunk és 

munkatársaink ellen. Terjesztették, 

nem tudjuk fenntartani önmagun-

kat. Ennek ellenére, mégis létezünk 

a mai napig.

A  falunak azért megy rosz-

szul, mert mi működünk… Ám 

diákjaink többsége nem innét való, 

hanem a kistérségből. Saját mun-

kánkból és erőnkből, s  nem a falu 

adójából élünk.

Nincs a tanárainknak végzett-

sége, mondták azok, akiknek alig 

volt. Nálunk a tanárok többsége 

nem egy diplomával rendelkezik, 

s folyamatosan képzi magát.

Amíg elindultunk az iskolával, 

hat éven át készültünk rá. Az em-

berek egyszerűen nem hitték el, 

hogy a falu közepén, a helyi szövet-

kezet volt munkásőr vezetése elle-

nére, terveink megvalósíthatók.

Alulról építkeztünk. A  szinte 

teljesen leromlott épületet a pin-

céből kiindulva újítottuk fel. Azt 

hitték, nem csinálunk semmit, so-

kan nevettek rajtunk, mi keményen 

dolgoztunk.

Ma is az alulról építkezésben 

hiszek. Gyökereinkben kell meg-

erősödnünk. Ha jók az alapok, jó 

lesz a további munka, építkezés is. 

Ennek hiányában biztos a pusztu-

lás. Nagyon szegények voltunk. Ma 

sem vagyunk gazdagok. Minde-

nért, amink van, nagyon keményen 

megdolgozunk. S amikor elfogy az 

erőnk, a  jó Isten segít. Visszate-

kintve, hányszor megtapasztaltuk 

támogatását. Szinte a semmiből él-

tünk és élünk a mai napig is. Még-

sem szenvedtünk hiányt semmiben.

Lassan elindult a középiskolánk 

és az alsó tagozatunk. Ma már több 

mint 170 diákunk van. A  környék 

legnagyobb intézménye lettünk.

A  terveink első részét megvaló-

sítottuk.

Hitet és erőt szeretnénk adni 

mindenkinek. Kitartással, mun-

kával, Istenbe vetett bizalommal, 

megvalósíthatóak nemes elképze-

léseink. Nem szabad feladni.

4. Munkatársaink

A legfontosabb kérdés, mindig 

a személyi. Kikkel? Milyen elköte-

lezettségű, gondolkodású, életvi-

telű emberekkel? Komoly munkát 

végezni csak hiteles emberekkel 

lehet.

Több éven keresztül formá-

lódott az a csapat, akikkel elin-

dultunk. Nagyon sokat köszön-

hetek Szabó Tiborné Mártinak, 

aki összefogta a tantestületet, 

a  kezdetektől részt vett az iskola 

szervezésben. Bátorság kellett ah-

hoz, hogy valaki belépjen ebbe a 

csapatba. Többen hosszú éveken 

keresztül jártak közösségbe, kis 
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csoportba, tehát nem az utcáról 

hívtuk a munkatársakat. Ismer-

tük egymást. Gondolkodásunk 

többnyire közös hullámhosszon 

volt. Mindannyian hívő emberek 

voltak, s  nemcsak 1990 után. Fel-

vállalták meggyőződésüket, s pró-

báltak ennek megfelelően élni. 

Középiskolánk igazgatója Rehák 

József pedig, még győri bencés 

gimnazista korától járt az ifj úsági 

csoportunkba. Minden szomba-

ton, télen és nyáron, már órákkal 

a találkozót megelőzően meg-

érkezett, többnyire kis motoron, 

s  rengeteg kérdése volt. Együtt 

szerveztük hosszú éveken keresz-

tül a nyári táborokat a Bakonyban, 

ahol több héten keresztül egé-

szen nomád körülmények között 

 éltünk.

Mindannyian keresztények 

voltak, de egyikük katolikus, 

a másik protestáns vallású, de ez 

egy pillanatra sem jelentett áthi-

dalhatatlan problémát, sőt kifeje-

zetten törekedtünk mindig arra, 

hogy hidat építsünk egymás felé, 

s  a világ kihívásaira próbáljunk 

közösen válaszolni. Mert ez az 

igazi ökumené.

Olyan kollégákat is örömmel 

fogadtunk, akik értékekben elkö-

telezettek voltak, de nem tartoz-

nak kifejezetten egyik történelmi 

egyházhoz sem. Így próbáltuk 

kicsiben, egymás között megélni, 

megvalósítani azt, hogy egy szét-

szabdalt, tönkretett országban is 

lehet egymásra találni, egymással 

másokért élni, dolgozni. Magam 

és közvetlen munkatársaim – ha 

egyáltalán lehet ilyen kategóriákat 

ma felállítani  –, jobboldali gon-

dolkodásúak vagyunk, de mindig 

nagy tisztelettel voltunk és va-

gyunk a másik oldal elkötelezett, 

nemzetét, hazáját szerető, önzet-

lenül szolgáló tagjai iránt. Sajnos 

ezt a gesztust alig vagy egyáltalán 

nem vették észre az elmúlt tíz 

esztendőben.

Nagyon fontos mindannyiunk 

számára népünk hagyományvilá-

gának mély megismerése. Vallom, 

gyökerek nélkül nem lehet élni. 

Ha a fának elvágjuk a gyökereit, 

nem él sokáig.

Elfelejtett, lejáratott, agyon-

hallgatott hagyományaink ma is 

életet jelenthetnek nekünk. Pró-

báltuk megkeresni azokat a még 

élő tanukat, tudósokat, akik ösz-

szekötő kapcsot jelentenek szá-

munkra a régi és a mai világ kö-

zött. Egy pillanatig sem gondol-

tuk, hogy nekünk úgy kellene 

ápolnunk hagyományainkat, mint 

ahogy 50–60 évvel ezelőtt vagy 

még korábban tették, de a szemlé-

let, a  lelkület s nagyon sok konk-

rét példa ma is élhető s követhető 

– amit tudunk, mentsünk át ebből 

a hatalmas bölcsességből.

5. Találkozásaink

Magam nagyon hagyományo-

san vallásos családban nőttem fel. 

Szüleim hívő emberek voltak, s em-

lékszem rá, mindig a fő bejáraton 

mentünk templomba. Sopronban, 

amikor elkezdtem az általános isko-

lát, egyedül engem íratott be Édes-

anyám iskolai hittanra, a  többieket 

sikerült lebeszélni, ill. templomi 

hitoktatásra jártak. Csodálkozott az 

akkori iskolaigazgató ezen, különö-

sen akkor, amikor megtudta, hogy 

Édesanyám tanácsi dolgozó volt.

Kiváló papjaink voltak. Nagy-

szüleim községében Brenner Lász-

ló volt a plébános, akinek öccsét, 

Jánost Zsidán, az ötvenes években 

brutálisan meggyilkolták. Nagyné-

néim pedig hosszú éveken át vol-

tak Brenner plébános úr gondozói, 

közvetlen segítői. Később Sopron-

ban Ormódi Károly, majd Horváth 

József káplánok hiteles, bátor kép-

viselői voltak a Felső Világnak.

Horváth József idejében ala-

kultak az első „Bokor” közösségek 

Sopronban, s  én is tagja lehettem 

ennek, 1976-tól. Ez aztán meg-

határozta és meghatározza a mai 

napig életemet. Minket végig üldö-

zött ezért a tevékenységünkért az 

állambiztonság, … ma pedig azok 

vannak felettünk egyházilag, akik 

úgy lettek igen magas beosztású 

vezetők, hogy el kellett ítéljenek 

minket, s az üldözőink mellé álltak. 

…a bocsánatkérés természetesen el-

maradt.

A  Bokor közösség nagyon sok-

színű volt akkoriban. Szabadon 

gondolkodtunk, és tiszteltük egy-

más elképzeléseit. Talán korunk-

ból kifolyólag liberálisabb irány 

jellemzett minket. Ugyanakkor 

emlékszem rá, hogy egészen 18 

éves koromig minden március 17-

ét követő vasárnapon ott voltam a 

győri könnyező Szűz Anya búcsú-

ján. Lassan újra felfedeztem népi 

hagyományainkat, s  ebben megha-

tározó szerepe volt egy nagyszerű 

fi lmnek, mely hosszú ideig ment, 

emlékezetem szerint először a 

Duna Tv műsorán, Gyermekrajzok 

Üzenete címmel. Két csodálatos 

embert ismertem meg ebben, Mol-

nár V. Józsefet és a műsor alkotóját, 

Tuba Mariannt. Mélyen elgondol-

koztatott a gyermeki lélek mélyén 

ott élő egyetemes ősképek, szim-

bólumok tárháza, annak ellenére, 

hogy milyen neveltetésben, családi 

háttérben nevelkedik valaki.

Vagyis minden gyermek a felső 

világ üzenetét hordozza magában. 

Tehát a nevelésnek, szokásvilá-

gunknak úgy kell működni, hogy 

segítse kibontani a bennünk lévő 

szellemet. Isten minden egyes 

gyermekkel újjáteremti a világot. 

Nyugodtan mondhatom, hogy ez 

a sorozat indított el visszafelé saját 

hagyományunk mélyebb értéséhez, 

fölfedezéséhez. Elkezdtem olvasni 

minden könyvet, amit Molnár V. 

József írt. Meghívtuk magunkhoz 

előadást, később több sorozatot 

tartani. Rajta keresztül csodálatos 

emberekkel ismerkedtünk meg. 

Pap Gábor, Marton Vera, Kocsis 

István, s  lehetne sorolni igen hosz-

szan a neveket.

Ők sokat segítettek abban, hogy 

megismerhessük szakrális törté-
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nelmünk eddig elrejtett részeit, az 

analógiás megfelelések rendjében 

való gondolkodást… Rácsodálkoz-

hattunk a Szent Korona misztériu-

mára, a beavatás lényegére, a szak-

rális királyság, a  magyar táltos ha-

gyományra, a  Táltos Paripa hátán 

berepülhettünk Tündér Ilona kert-

jébe. Csodálatosan gazdag történe-

lem és hagyományvilág tárult fel 

szemünk előtt.

Kapcsolatot építettünk ki Er-

délyben élő honfi társainkhoz, 

gyakran járunk hozzájuk. Náluk 

még nagyon sok minden kézzelfog-

ható a régi világból. Ugyan anyagi 

tekintetben szegényebbek nálunk, 

de értékekben sokkal gazdagabbak. 

Emberi tartásban, nyelvünk gaz-

dagságában, a  vendéglátás szerete-

tében, szakrális helyeik ápolásában, 

hitben, Istenbe kapaszkodásban 

mindig gazdagabban térünk haza. 

Nagyon fontos, hogy gyermekeink 

megismerjék a határon túl élő test-

véreiket, s  élő kapcsolatban legye-

nek velük. Önmagában az is érde-

kes élmény, hogy ezer kilométerre 

a mai határainktól, még mindig 

magyarul beszélnek, s ugye ez egy 

kis nép, kis nemzet…

6. Párbeszédképes 
tudást adni

Meg kell tanulni, s  át kell adni 

növendékeinknek mindazt az is-

meretet, tudást, amit kötelező 

módon előír a mai oktatási rend. 

De azt is tudni kell, hogy a felvilá-

gosodás kora óta a tudományok-

ból száműzték a Szellemet, Istent, 

s nem járok távol az igazságtól, ha 

azt mondom, mai korunk s a világ 

majd összes problémája ide vezet-

hető vissza.

Ahhoz, hogy egész – séges em-

bereket neveljünk, nem elegendő 

egyoldalúan az értelmet fejleszteni, 

hanem az ember szellemi dimenzi-

óját is építeni szükséges.

Lehet valakinek igen fejlett az 

IQ szintje, ha ehhez nem páro-

sul EQ, azaz érzelmi intelligen-

cia, vagyis szív, illetőleg SQ, tehát 

szellemi intelligencia, akkor csak 

„hideglakatos” emberekről, szívben 

és szellemben koldusokról szól a 

történet.

Arról nem is beszélve, hogy EQ 

és SQ nélkül nem vagyunk képesek 

az előttünk élt nemzedékek hatal-

mas bölcsességét, a  nagy kultúrá-

kat, a  világvallásokat megérteni. 

Ekkor süllyedünk abba a mélység-

be, amit megtapasztalunk, amikor 

egy idegenvezető elmagyarázza 

a templomlátogató csoportjának, 

mikor épült, ki építtette, ki volt a 

művész, aki kifestette, milyen stí-

lusban. ….végtelenül kevés mind-

ez. A  lényegről, a  szakrális tartal-

máról már egy szót sem tud szólni. 

A  szimbólumokról, azok asztroló-

giai vonatkozásairól, a  régi ember 

gondolkodásáról, világértelmezé-

séről, a világ, a kozmosz rendjéről, 

mellyel összhangba hoz egy temp-

lom, már nem tud szólni.

Ma már a természettudomá-

nyok is eljutottak a Szellem világ 

látásának, érzékelésének határai-

hoz. A  jövő nem a Szellemet meg-

kérdőjelező, hanem az azt mélyeb-

ben megismerő tudósoké. Jókai 

Anna szavaival élve, a  szívvel gon-

dolkodóké.

Tehát ismernünk és tudnunk 

kell mindazt, amit jelenleg a mai 

tankönyvek tartalmaznak, s  azon-

nal hozzá kell tenni mindehhez a 

magasabb tudást, kultúrát. Mi eny-

nyivel adunk többet másoknál.

7. Fel kell nevelni 
egy „elit” réteget…

Jézus 12 apostolt választott ki, 

s  nyilvános működése alatt első-

sorban velük foglalkozott. Ez nem 

jelentette azt, hogy közben megfe-

ledkezett a többiekről, de őket pél-

dabeszéddel könnyen érthető igaz-

ságokra nevelte.

A  12 apostol nélkül ma nem 

lenne kereszténység. Ki viszi át a 

tudást a túlsó partra? Egy nagyon 

gyorsan változó világban mi az és 

ki az, aki vagy akik az eligazodás-

ban segíteni tudnak? Babits Mihály 

szavaival élve: vannak még világí-

tó tornyaink, melyek jelzésükkel, 

fényükkel mutatják a hajóknak a 

kikötőket, ahol menedékre, bizton-

ságra lelhetnek?

Ezért a jövőt illetően létkérdés, 

hogy felnevelődjön egy mélyen 

szellemi alapokra épülő, szívvel is 

gondolkodni képes, ugyanakkor 

nagyon magas értelmi színvonalat 
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képviselő új nemzedék. Nélkülük 

nem fog megújulni nemzetünk, de 

a kereszténységünk sem. Egy nem-

zet színvonalát mindig elitjének 

szellemi nívója határozta és hatá-

rozza meg, ma is.

Mi erre szegődtünk, hogy min-

den jó szándékú emberrel együtt-

működve mindenkit tisztelve, ak-

kor is, ha sok kérdésben máskép-

pen gondolkozik mint mi, megpró-

báljunk egy lépéssel előbbre vinni 

saját fejlődésének útján.

Egy nagyon megosztott ország-

ban egymással együtt élve hívők és 

kevésbé hívők, tiszteljék és segítsék 

egymást. Ha a gyerekek ezt a szem-

léletet képesek elsajátítani iskolás 

korban, akkor reményeink szerint 

ezt fogják tenni felnőttként is.

Ha rádöbbennek arra, milyen 

csodálatos és gazdag történelmünk, 

szakrális népi hagyományunk, ak-

kor nem fognak „elájulni” a multik 

előtt, s  nem mennek vendégmun-

kásnak nyugatra. Erős családjaik 

lesznek, több gyereket vállalnak 

majd, s  tudásban, szeretetben ne-

velik fel őket. Büszkék lesznek saját 

gyökereikre.

Az is nagyon lényeges, hogy a 

jövőre készítsük fel tanítványain-

kat. Látni kell az egyre szélesedő 

erkölcsi válságot, melynek gyökerei 

értékrend problémára vezethetők 

vissza. Ezzel párhuzamosan kell 

érzékeljük a fogyasztói társadalom 

válságát is, a  világ tortáján egyre 

több ember kíván osztozni. Tehát 

vége az anyagiakat egyre nagyobb 

mértékben birtokolni akaró élet-

nek, sokat beszélünk a környezeti 

katasztrófáról, mely részben ennek 

a fogyasztói magatartásnak, szem-

léletnek a következménye. Hasonló 

módon mindenkinek látnia kell az 

energiaválság ránk nehezedő sú-

lyát. Tehát változtatni kell egész 

eddigi látásmódunkon, beállító-

dásunkon. Ha mi nem tesszük ezt 

meg magunktól, majd a Föld Anya 

kikényszeríti belőlünk mindezt.

Elődeink bölcsessége, nemze-

dékekkel előbbre felelősen gondol-

kodása sokat segíthet abban, hogy 

visszataláljunk a normális útra.

Hiszek abban, hogy az embe-

rek gondolkodása komoly változá-

son megy keresztül. Ám az is igaz, 

hogy áldozat nélkül nincs megúju-

lás. A  búzaszemnek a földbe kell 

kerülnie s csak ezt követően tud 

sokszoros termést hozni.

Itt a másokért, mások, a  világ 

megmentéséért hozott áldozatra 

gondolok. Amikor mások és a Föld 

és Isten iránti tiszteletből, szeretet-

ből szív gondolkodással képesek 

vagyunk egyéni érdekeinket háttér-

be szorítani és másokért élni.

Jézus szavaival: Senkinek sincs 

nagyobb szeretete annál, mint aki 

életét adja barátaiért.

II. Helyzet és tervezet

A  Magyar Műhely Alapítvány 

fenntartásában működik a Magyar 

Műhely Általános Művelődési Köz-

pont, általános iskolát és gimnáziu-

mot tart fenn. Mintegy 200 diák jár 

iskolánkba, 25 településről. Biator-

bágyon is üzemel egy tagintézmé-

nyünk, általános 1-5 osztállyal, 110 

gyermekkel, felmenő rendszerben 

évente egy évfolyam indításával.

Biatorbágy földrajzilag távol 

van tőlünk, ezért a népfőiskolai 

munkába pillanatnyilag nem be-

vonható.

A  Mezőörsre járó 200 tanuló 

majdnem ugyanennyi családot je-

lent, s ha ehhez még hozzávesszük 

a szűkebb, tágabb családi érintett-

séget, akkor jelentős kapcsolati 

hálót kapunk 25 falu, város tekin-

tetében.

A  szülők, s  az érintett települé-

sek bevonásával építjük népfőisko-

lai munkánkat.

Mezőörs, közlekedési szem-

pontból a 81. sz. fő út mentén he-

lyezkedik el, Győr – Kisbér tengely 

közepén. Jónak mondható autó-

busz közlekedéssel. Keresztirány-

ban Bábolna – Pannonhalma, kö-

zépen szintén Mezőörs, hivatalos 

buszjárat üzemel, ám ez a diákok 

szállítását bonyolítja, reggeli és 

délutáni időpontban. Hétvégén 

nem áll rendelkezésre. Azonban 

az Alapítvány rendelkezik több 

kisbusszal, így a közlekedés meg-

oldható.

– Nagyon fontosnak tartjuk a 

helyi önkormányzati vezetőkkel, 

egyházakkal, civil szervezetekkel, 

sportklubokkal, hagyomány mű-

velőkkel, helyi térségi vállalkozók-

kal a jó kapcsolatot. Munkánkban 

nagymértékben számítunk az ő 

bevonásukra, s  szeretnénk, ha 

gondolat értékcsere valósulna meg 

köztünk.

Több évtized alatt szétrombolt, 

szétesett kapcsolatrendszereket 

szeretnénk élővé tenni. Fő feladat-

ként a közösségépítést jelöltük ki 

önmagunk számára.

Minden jó szándékú emberrel a 

közös nevező megtalálása vonalán 

együtt szeretnénk működni.

– Népi hagyomány, szakrális 

tudás mély megismerése, megis-

mertetése fontos feladatunk. Eh-

hez azonban a régi ember egészen 

másfajta gondolkodását is érteni 

kell. Jel-kép rendszerünk, nyel-

vünk, rovásaink, építészeti emlé-

keink, szokásrendünk, néprajzunk, 

Szent Koronánk, a  fényfelszabadí-

tásról szóló tudásunk, szokásren-

dünk – történelmünkről fontos 

sokkal mélyebb ismeretet szerezni, 

mint ami eddig volt.

Úgy is mondhatnám, hogy az 

életről szóló tudás felélesztése, újra 

tanulása nagy megtartó erővel bír, 

újra összeköt őseinkkel, tiszteletet 

és szeretetet ébreszt bennünk az ő 

irányukban.

– A  teremtett világ megőrzése, 

tisztelete, minden ezzel kapcso-

latos ismeret átadása fontos szá-

munkra és a jövő nemzedéknek 

különösen. Úgy is mondhatnám, 

hogy életmód, amely magában fog-

lalja lakókörnyezetünk kialakítását, 

berendezését, a  környezettudatos 

gondolkodást, a  megújuló erőfor-

rások használatát, amit lehet, ma-
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gunknak, egymásnak helyben ter-

meljünk meg gondolatát, s  ennek 

hálózatba szervezését.

– Szeretnénk összekötni a még 

élő idősebb nemzedék tagjait a mai 

szülő és fi atal nemzedékkel, s az ő 

tudásukat, gyakorlati tapasztalatu-

kat megtanítani (vermelés, kenyér-

sütés…).

– Fontos a biogazdálkodás meg-

tanítása, a  vegyszer nélküli egész-

séges növénytermelés. A  család 

szükségleteinek megfelelő növény-, 

gyümölcstermelés elősegítése. (Itt 

nagymértékben szeretnénk tá-

maszkodni Hetesi Zsolt csapatára 

és tapasztalataira, s  külön munka-

csoport létrehozásában is gondol-

kodunk.)

– Szeretnénk egy alapos em-

berismeretre (test-lélek-szellem) 

felépülő alternatív egészségügyi 

szemléletet és gyakorlatot megho-

nosítani. Ehhez megfelelő szakem-

berekkel már rendelkezünk.

– Szeretnénk bekapcsolódni 

a kormány digitális, informatikai 

képzésrendszerébe, s a térség isme-

retátadó központja lenni. Reméljük, 

hogy ez a program a következő év 

első felében már elindulhat.

– Bármilyen furcsa, de a kis-

térség annak ellenére, hogy Győr 

okán a legfejlettebb régiónak szá-

mít, nem rendelkezik megfelelő 

sportolási centrummal. Folyamat-

ban van egy tornacsarnok pályáza-

tunk, amennyiben ez zöld utat kap, 

szeretnénk ebben a tekintetben is a 

járás központja lenni.

– Együttműködünk a Harmó-

nia győri művészeti iskolával, ez 

különösen a néptánc oktatásra 

vonatkozik. Szeretnénk táncházat 

létesíteni, megfelelő szintű okta-

tással, ezzel a kulturált együttlétet 

összekötnénk hagyományaink is-

meretével és a közösség összeková-

csolásával.

– Fontos számunkra nemzeti és 

vallási ünnepeink megtartása, úgy 

vettük észre, sajnos az emberek 

elfelejtettek ünnepelni. Több ha-

gyományt sikerült már visszahoz-

ni (pünkösdváró, szüreti, farsangi 

mulatság, Gergely járás…), ezt sze-

retnénk folytatni.

– Közéletünk elismert, hiteles 

szereplőinek bevonásával folytat-

ni szeretnénk a diskurzust fontos, 

időszerű, mindannyiunkat érintő 

közéleti kérdésekről.

– Püski István segítségével a 

magyar irodalom, szakrális gon-

dolkozás, lelkiség történelmének, 

folyamatosságának megismerése 

szintén kihívás s lehetőség szá-

munkra.

– Tovább folytatjuk a Pannon-

halma és Térsége Vállalkozóinak 

negyedéves találkozását nálunk, 

ahol a térség munkaerőpiacának és 

fejlődésének kérdéseit beszéljük át, 

s törekszünk egymás segítésére.

– Szeretnénk egy pályázatíró, 

fi gyelő, vagy a pályázatok tekinte-

tében hasznos tanácsokat adó köz-

ponttá válni.

Végül, de nem utolsó sorban 

mindent a Felső Világ segítségé-

vel, az Ő szándékaiknak, vagyis az 

Örök Értékeknek megfelelően sze-

retnénk végezni, kérve-remélve tá-

mogatásukat.

Munkánkban nagymértékben 

szeretnénk a már meglévő tapasz-

talatokra, ezek átvételére támasz-

kodni, mind tartalmi, mind mód-

szertani szempontból. Vagyis ta-

nulva szeretnénk tanítani.

SZABÓ GYULA: Születtem Szombathelyen, 1960. 07. 12-én. Sopronban nevelkedtem 
fel, itt érettségiztem, 1978-ban. A győri Hittudományi Főiskolára jelentkeztem, s  a fel-
vételi után két évig katona voltam Lentiben. 1980–1985 között Győrben teológiai tanul-
mányaimat végeztem. 1985-ben pappá szenteltek Győrben. Beosztott káplánként kezd-
tem: 1985 nyarán Szanyban, 1985 szeptemberében Tatabánya – Alsógallán, 1987 Ácson, 
1989 őszétől vagyok plébános Mezőörsön. 1993-tól a Magyar Műhely Alapítvány elnöke. 
Iskolát hoztunk létre, mely 1999-től működik általános iskolaként és gimnáziumként, 
népfőiskolaként. Jelenleg 280 diákunk van. 1993-1995-ig a SOTE posztgraduális képzé-
sén vettem részt mentálhigiénés szakon. 1999-től az Országos Levéltárban, majd az Ál-
lambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárában végzem kutató munkámat. 2001-től a 
vitézi rend tagja vagyok. 2003 június 7-én Győr–Moson–Sopron Megye szolgálatáért dí-
jat kaptam a közoktatási tagozatban. 1976-tól a Bokor katolikus kisközösségi mozgalom 
tagja voltam. 2000-től pedig a kommunista diktatúra egyházi múltját feltáró önkéntes 
munkacsoportnak vagyok a koordinátora. 2014-ben Győr–Moson–Sopron Megyei Prí-
ma díjat kaptam Oktatás, Köznevelés kategóriában.

A kisközösségi mozgalmak tagja voltam, közösségeink Győrben Tatabányán valamint 
Győr környékén működnek. 1980-tól minden nyáron nyári tábort szerveztem, általános 
felsős, ifj ú házas korosztály részére.

Számos lelkigyakorlatot vezettem, s meghívott előadóként részt vettem.
Több mint húsz éven át folytattam lelki vezetést, elsősorban saját közösségi tagjaink 

részére.
Jelenleg három település és egy idősek otthona lelki ellátását végzem.
Fontosnak tartom a hátrányos helyzetű családokkal ill. fi atalokkal való foglalkozást, 

valamint a vidéki fi atal nemzedék felnevelését, s hosszútávon a térségben való megmara-
dásuk elősegítését.

Minden munkának az alapja a megfelelő keresztény, nemzeti párbeszédképes, az 
alapvető emberi, keresztény értékeket megjelenítő család.

Ezért tevékenységem középpontjában ezen alapokkal rendelkező, ill. nyitott, kereső 
fi atalok állnak.

Eddig három könyvem jelent meg, számos tanulmány, s  több fi lmben szakértőként 
dolgoztam.


