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Közösségi MűvelődésKözösségi Művelődés
Az NMI Művelődési Intézet folyóirata



Ezrek látogattak ki 
a III. Magyar Értékek Napjára

Nagy sikerrel zajlott le 2017. szeptember 9-én az 
NMI Művelődési Intézet és a Magyar Nemzeti Értékek 
és Hungarikumok Szövetsége, valamint a megyei ön-
kormányzatok szakmai együttműködését reprezentáló 
III. Magyar Értékek Napja. A nemzet szellemi, tárgyi és 
természeti örökségéről teljes képet nyújtó értékünnep 
széles szakmai hálózat bevonásával, példaértékű ága-
zatok közti összefogással valósult meg. Az eseményen 
közel hatszáz fellépő, alkotó, kiállító működött közre, 
valamint hat határon túli régió értéktár-kiállításába is 
betekintést nyerhettek az érdeklődők. A III. Magyar 
Értékek Napja keretében megtartott, immár hagyomá-
nyos terményáldás, a felvonultatott jellegzetes megyei 
termények és az egyes térségek hagyományait őrző 
népviseletek bemutatásával fenséges ceremóniává ne-
mesedett. Az értékőrzésre ösztönző eseménysor közel 
tízezer hazai és külföldi látogatót vonzott, akik remé-
nyeink szerint élményekkel és ihlettel feltöltődve vitték 
hírét az eseménynek és kultúránk sokszínűségének. 
Fotóválogatásunk az esemény hangulatába nyújt bete-
kintést.

Sokan készítettek fényképet 
a bakonyi betyárokkal

A legkisebbek játszóházban ismerkedtek az értékekkel Készülődés a népviseleti bemutatóra

Krucsainé Herter Anikó helyettes államtitkár 
köszönti a résztvevőket

Szebbnél szebb terménykosarak díszítették 
Magyarország térképét

Megyei elöljárók és népviseletbe öltözött kísérőik 
a terményáldást követő csoportképen
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MOZAIK –
SZAKMAI HÍREK

500 éves reformáció
Soli Deo Gloria – A magyar reformáció öt évszázada 
címmel kiállítássorozat indult Pécsett a Janus Pannoni-
us Múzeumban 2017. szeptember 20-án a Reformáció 

Emlékév kereté-
ben. A  magyar 
és különös tekin-
tettel a baranyai 
protestantizmus 
történetét in-
teraktív módon 
bemutató tárlat 

– melyről bőveb-
ben folyóiratunk-
ban is olvashat-
nak – december 
31-ig látogatható.

Új elemek a szellemi kulturális 
örökség nemzeti jegyzékében
2017. szeptember 15-én ünnepélyes keretek között a 
Debreceni Református Kollégium dísztermében, a Kul-
turális Örökség Napjai országos megnyitóján hirdették 
ki a szellemi kulturális örökség nemzeti jegyzékének 
bővülését. Immár szellemi kulturális örökségként jegy-
zik a nagyecsedi magyar és cigány tánchagyományokat 
és a höveji csipkevarrás élő hagyományát, a  cigány/
roma szellemi kulturális örökség megőrzésének peda-

gógiai programja 
a Gandhi intéz-
ményi rendszer-
ben pedig a szel-
lemi kulturális 
örökség megőr-
zését szolgáló jó 
megőrzési gya-
korlatok nem-
zeti jegyzékére 
került.

Akadémikusok életművét bemutató 
portál indult
170 szakértő közreműködésével jött létre a Magyar 
Művészeti Akadémia tagjainak életművét bemutató 
weblap. A  hiánypótló 
online kiadvány 380 
akadémikus életét, pá-
lyáját és alkotói tevé-
kenységét mutatja be 
gazdag fotó- és videó 
illusztrációval. A  www.
mmakademia.hu por-
tál a kortárs alkotók 
mellett a néhai, illetve 
a posztumusz tisztelet-
beli tagok életművét is 
feldolgozza.

Ars Sacra Fesztivál 2017
2017. szeptember 16-án a Nyitott Templomok Nap-
jával indult az egy héten át tartó Ars Sacra Fesztivál, 
mely több mint hatszáz ingyenes művészeti, kulturális 
programmal várta az érdeklődőket szerte az ország-
ban és a határon túl is. A fesztivált Erdő Péter bíboros, 
prímás, eszter-
gom-budapesti 
érsek nyitotta 
meg a Magyar 
Nemzeti Múze-
umban szeptem-
ber 15-én.

100 éves a Csili
Egész éves programsorozattal ünnepli fennállásának 
100. évfordulóját a pesterzsébeti Csili Művelődési Köz-
pont. Hoppál Péter kultúráért felelős államtitkár 2017. 
szeptember 26-án a programsorozatról tartott keddi 
sajtótájékoztatón 
h a n g s ú l y o z t a , 
hogy a Csili Mű-
velődési Központ 
Budapest és az 
ország kulturális 
infrastruktúrájá-
nak emblemati-
kus szereplőjévé 
vált az elmúlt 
száz év alatt.

OMÉK 2017
Kárpát-medencei kézműves élelmiszerekkel, bioter-
mékekkel, állatbemutatókkal, mezőgazdasági gépkiál-
lítással, és szórakoztató, illetve kulturális programka-
valkáddal várta 2017. szeptember 20. és 24. között a 
magyar vidék szerelmeseit Magyarország legnagyobb 
élelmiszeripari és mezőgazdasági rendezvénye, a  78. 

Országos Me-
zőgazdasági és 
Élelmiszer ipa-
ri Kiállítás és 
Vásár (OMÉK) 
a  Hungexpo és 
Kincsem Park 
területén.
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Egyházról és közművelődés-
ről a reformáció évében

A  közösségek személyiségformáló, iránymutató, együttműködésre ösztönző, tradíciókat megtartó és 
azokat újraélesztő funkcióinak a mai – atomizálódás jeleit mutató – társadalmunkban fontosabb szerepe 
van, mint az elmúlt fél évszázadban bármikor.

A közösségi művelődés intézményei: a kulturális központok, művelődési házak, közösségi színterek le-
hetőséget és tereket biztosítanak a helyi közösségeknek a találkozásra, a közös cselekvésre, szakmai támo-
gatást nyújtanak az amatőr művészeti, hagyományőrző vagy kortárs kezdeményezések megerősödéséhez.

Azt a közösségteremtő, kulturális feladatot, amelyet ma a közművelődési szervezetek végeznek, évszáza-
dokon át az egyházak látták el. Hiszen századokon keresztül az egyházak gondoskodtak a lakosság mentális 
egészségét javító közösségi élet fenntartásáról, a vallási ünnepségek megszervezéséről, s ezzel a gyökereket, 
önazonosságot jelentő hagyományok továbbadásáról; szervezték a művelődési lehetőségeket, és egyfajta 
szociális szolgálatot is elláttak, kapaszkodót nyújtva az elesetteknek, támaszt a leszakadóknak. Mindebből a 
munkából a 20. század közepétől egyre inkább a közművelődés és a civil szektor is kivette a részét.

Az egyház és a közművelődés egy sajátos metszetében, a népfőiskolák működésében mindmáig össze-
fonódik a hitélet, a  társadalmi-közösségi felelősségvállalás és a helyi gazdaság javát szolgáló, önfejlesztő 
ismeretszerzés.

A Szín Közösségi Művelődés folyóirat évről évre megjelentet egy olyan lapszámot, mely az egyházak 
közösségteremtő, közművelődési folyamatainak jó példáit, a  folyamatokban szerepet vállaló elkötelezett 
hitéleti szakembereket és közösségeket mutatja be.

Különös jelentőséget ad az idei tematikus lapszámnak a reformáció 500. éve. Luther Márton korszak-
nyitó fellépése nem csak Európa korabeli vallási térképét alakította át: a  reformáció hatása tudományos, 
pedagógiai, zene- és képzőművészeti, társadalmi, politikai és gazdasági folyamatok átalakulásán is tetten 
érhető.

Folyóiratunk hasábjain református, katolikus, evangélikus és ökumenikus hitéleti szakemberek vallanak 
munkájukról, s mutatják be élő, sokszínű és eleven, a XXI. századi mindannapokban szerepet vállaló közös-
ségeiket.

A Művelődési Intézetnek másfél évtizedes szakmai kapcsolata van az Egyházi Közművelődési Egyesü-
lettel, mely a kétezres évek elején alakult az egyházi közművelődési folyamatok nyilvánosságának megte-
remtése érdekében.

A közös gondolkodásnak köszönhetően az Egyesület idén is közreműködött az egyházi közművelődés-
sel foglalkozó lapszámunk tematikájának összeállításában, valamint 2017. december 4-5-én „Reformáció 

– egyházi vizuális művészet – közművelődés” címmel az egyesülettel és a Kaposvári Egyetem Művészetel-
méleti és Művelődéstudományi Intézetével közös konferenciát szervezünk Kaposváron. A 16. alkalommal 
megrendezett tanácskozás célja az egyházi intézmények kulturális tevékenységének megismertetése, az 
egyházi és az egyéb (önkormányzati, civil, vállalkozói) közművelődési intézmények együttműködési lehető-
ségeinek feltárása, valamint a társadalom fi gyelmének felhívása az időtálló egyházi képzőművészeti alkotá-
sok értékeire.

Kívánom, találjanak minél több elgondolkodtató és követendő példát lapszámunkban, s legyenek vendé-
geink a személyes találkozási alkalmat jelentő decemberi konferencián.

Kárpáti ÁrpádKárpáti Árpád
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Közösségek útjai

Kereszti FerencKereszti Ferenc

Egyházi konferenciák
A  rendszerváltozást követően, 

amikor megalakultak a helyi ön-

kormányzatok, sok hiányosságot 

kellett pótolniuk. A  települések 

nagy részében nem volt vízvezeték, 

csatornahálózat, telefonellátás, el-

hanyagoltak voltak a közterületek. 

A  lakosság igényelte a közművek 

kiépítését, környezetük szebbé té-

telét. Az infrastruktúra fejlesztését 

fontosabbnak tartották, mint a kul-

turális tevékenységet. Mindemel-

lett jogszabály sem írta elő kulturá-

lis intézmények fenntartását.

Az emberek azonban szükséges-

nek érezték a közösségi életben való 

részvételt, és igyekeztek megterem-

teni ennek lehetőségét. Legtöbb 

településen ugyan az önkormány-

zathoz tartozott a művelődési ház, 

de a szűkös anyagiak miatt kény-

telenek voltak csökkenteni a mű-

ködtetés költségeit. Egyes települé-

seken a hivatásukat szívügyüknek 

tartó népművelők vállalták, hogy 

vállalkozásként viszik tovább a tele-

pülés kulturális ellátását. Volt, ahol 

civil szervezetek vették birtokba 

az épületet. Helyenként az egyház 

visszakapta korábban államosított 

intézményét, mely csekély változta-

tással, kissé az egyházhoz igazodva 

folytatta addigi tevékenységét.

Létrejöttek természetesen más 

fenntartású közösségi terek is – 

vállalati, szakszervezeti, nemzeti-

ségi, honvédségi –, de ezek száma a 

rendszerváltás után folyamatosan 

csökkent.

A  nagyobb számban működő 

hasonló fenntartású intézmények 

– a Magyar Művelődési Intézet 

(MMI) kezdeményezésével – or-

szágos szervezetekbe tömörültek. 

Céljuk egymás munkájának meg-

ismerése, segítése volt, valamint 

határozottabb kiállás lehetősé-

ge közös érdekeik ügyében. Így 

jött létre a vállalkozók és a Kht-k 

(közhasznú társaságok) által fenn-

tartott intézmények együttmű-

ködése céljából a Közművelődési 

Társaságok Közhasznú Egyesülete 

(KTKE). A civilek a Civil Közösségi 

Házak Magyarországi Egyesületét 

(CKHME) hozták létre. Az egyházi 

szervezetek összefogására pedig az 

Egyházi Közművelődési Egyesület 

(EKE) alakult.

Ezen országos hatókörű egye-

sületeknek nem különböző progra-

mok szervezése a célja – azt meg-

teszik a tagszervezeteik –, hanem a 

hasonló körülmények közt műkö-

dő közösségek segítése. Erre azért 

van szükség, mert többségüket 

nem közművelődési szakemberek 

vezetik. A  szakirányú képzettség 

nélküli lelkes szereplők tájékozat-

lanok a közművelődés ügyében. 

Kapcsolatok hiányában nincs mód-

juk ismereteik bővítésére. Nem já-

ratosak a pályázati lehetőségek te-

rén. Egy adott kezdeményezésben 

képesek fi gyelemre méltó eredmé-

nyeket elérni, de nem tudják garan-

tálni a fenntarthatóságot, a  körül-

mények kedvezőtlen változásával 

pedig tanácstalanná válnak.

Szegedi ferences templom és kolostor
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Közösségek útjai

Kereszti Ferenc

Az országos szervezetek vezetői 

sok tapasztalattal rendelkező szak-

emberek, akik személyes javaslata-

ikkal közvetlenül is tudnak segíteni 

a bajba jutottakon, de a kudarcok 

elkerülése érdekében rendszeresen 

összejöveteleket, konferenciákat 

tartanak. Az érdekek képviselete 

is nagy jelentőségű. Például az EKE 

kezdeményezésének köszönhető, 

hogy a pályázati kiírásokban a pá-

lyázásra jogosultak közé bekerültek 

az egyházi szervezetek is – először 

a Nemzeti Kulturális Alapnál jelen-

tek meg.

Az első egyházi 
konferencia

Mivel a felsorolt szervezetek-

hez tartozó emberek az ország 

különböző pontjain élnek, a konfe-

rencia tűnt a kapcsolattartás legal-

kalmasabb eszközének. Az egyházi 

kötődésű intézmények vezetői és 

munkatársai részére 2002 novem-

berében szerveztünk egy kétnapos 

találkozót Szegedre. A  házigazda 

szerepét Nagyné Rostás Mónika 

által vezetett Ferences Plébánia 

Alsóvárosi Kultúrháza – a köz-

nyelvben Kapca – vállalta. A  lebo-

nyolítás helyszínéül a kolostor egy 

múltat idéző, boltíves helyiségét 

ajánlotta fel a plébános, Horváth 

Pál Achillesz. A rendezvény címe a 

következő volt: A  közösségi műve-

lődés új lehetőségei – az egyházak 

tevékenységében.

Ez a konferencia mérföldkőnek 

számít az ilyen jellegű találkozók 

tekintetében, ezért érdemes át-

nézni, kik szerepeltek előadóként. 

A  házigazdákon kívül köszöntötte 

még a résztvevőket Gyulai Endre, 

a  Szeged-Csanádi Egyházmegye 

püspöke is. Az előadók a követ-

kező sorrendben követték egy-

mást. Zongor Attila, a  KultúrPont 

Iroda igazgatója. Ravasz Levente, 

a  Miniszterelnöki Hivatal Egyházi 

Kapcsolatok Államtitkárságának 

főosztályvezetője. Kiss Ernő, a Köz-

gyűjteményi és Közművelődési 

Dolgozók Szakszervezete Országos 

Közművelődési Tagozatának elnö-

ke. Kádár Zsolt, az Egri Reformá-

tus Egyházközség lelkésze, az Eger-

völgyi Református Egyházmegye 

esperese. Horváth József, a  Mar-

tineum Felnőttképző Akadémia 

– Szombathely – igazgatója. Sípos 

Tekla, a veszprémi Megyei Közmű-

velődési Intézet művészeti referen-

se. Schnaider László, Herceghalom 

polgármestere és Szabó György, 

a  herceghalmi Kulturális Egyházi 

Központ igazgatója. Karl Jánosné 

Csepregi Erzsébet, a sárszentlőrinci 

Zsivora György Népfőiskolai Ala-

pítvány elnöke. Donáth Jordánka, 

a  Nagyszékelyi Református Egy-

házközség lelkésze. Bobory Zol-

tán, a székesfehérvári Szent István 

Művelődési Ház igazgatója. Rostás 

Mónika, a  Ferences Plébánia Alsó-

városi Kultúrházának igazgatója. 

Balipap Ferenc, a  Magyar Műve-

lődési Intézet általános igazgató-

ja. Beke Pál, a Magyar Művelődési 

Intézet igazgatója. Ruszthy Lívia, 

a  Tempus Közalapítvány Grundt-

vig programkoordinátora. Falvai 

Dóra, a  Csillaghegyi Evangélikus 

Gyülekezet és Templomépítő Ala-

pítvány projektmenedzsere. Szabó 

Irma, a  Nemzeti Kulturális Örök-

ség Minisztériumának vezető főta-

nácsosa. Kereszti Ferenc, a Magyar 

Művelődési Intézet munkatársa.

Este a vendéglátó kultúrházba 

mentünk, ahol a Gyímesközéplok-

ról érkezett idős Zerkula házaspár 

előadását élvezhettük, ezt követő-

en pedig a Boicoi Fanfárosok szó-

rakoztatták a zsúfolásig telt nagyte-

rem közönségét.

A konferencia iránti érdeklődés 

alapot adott az ezen a területen 

működő intézmények összefogá-

sához, így 2003 januárjában tar-

tottunk egy alakuló megbeszélést. 

A  tizenkét résztvevővel átnéztük 

az előzetesen elkészített alapsza-

bály-tervezetet, és az észrevételek 

átvezetését követően elhatároztuk 

az Egyházi Közművelődési Egyesü-

let megalakulását. Elnökké az egri 

Kálvin Házban igen aktív kulturális 

tevékenységet folytató református 

lelkészt, Dr. Kádár Zsoltot válasz-

tottuk.

Áprilisban tartottunk még egy 

megbeszélést, melyen rendeztük az 

egyesület hivatalos bejegyzéséhez 

szükséges dokumentumokat, és 

felvázoltuk a működéssel kapcsola-

tos elképzeléseket. Szorgalmaztuk 

a hasonló tevékenységet folytató 

közösségek minél nagyobb számú 

beszervezését. Itt nemcsak az egy-

házi fenntartású intézményekre 

gondoltunk, hanem minden kultu-

rális tevékenységet folytató egyházi 

közösségre. Szó volt a már előké-

születi állapotában lévő következő 

konferenciáról is.

Kádár Zsolt Rostás Mónika
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Közösségek útjai

Kereszti Ferenc

További konferenciák

Az első konferenciát követően 

a pozitív tapasztalatoknak köszön-

hetően sokkal intenzívebbé vált az 

EKE működése. Elsődleges célunk 

az évenként sorra kerülő, a  Ma-

gyar Művelődési Intézettel közösen 

megvalósítandó konferenciák szer-

vezése volt. Többnyire kétnaposra 

terveztük, hogy a résztvevők minél 

közelebb kerülhessenek egymás-

hoz, tapasztalatokat gyűjtsenek 

egymás tevékenységéről, megis-

merjék az ország más területén 

fennálló körülményeket, lehetősé-

geket, kifejthessék a kultúrával és 

az egyházi élettel kapcsolatos né-

zeteiket, elképzeléseiket.

2003-ban már hivatalosan be-

jegyzett egyesületként szerveztünk 

tanácskozást az egri Kálvin Házba. 

A  népes érdeklődést és többirá-

nyú sajtóvisszhangot eredménye-

ző összejövetel azzal is igazolta az 

egyházak közművelődési szerep-

vállalását, hogy a katolikusok, a re-

formátusok és az evangélikusok 

országos tekintélyű vezetői is tar-

tottak előadást.

2004-ben Székesfehérváron, 

a  város központjában található 

Szent István Művelődési Ház, az 

ország legnagyobb egyházi fenn-

tartású közművelődési intézménye, 

adott otthont a soron következő 

konferenciának. Az itteni találko-

zón elhangzott előadások bizonyí-

tották, hogy az egyházi közművelő-

dési szervezetek fenntartása szem-

pontjából nagy jelentősége van a 

különböző intézményekkel történő 

együttműködésnek, és a kulturális 

munka egyben pasztorációnak is 

tekinthető.

A  kezdetektől fontosnak érez-

tük, hogy az egyesület tevékeny-

ségébe bevonjuk a határon túli 

magyarokat is, ezért 2005 áprilisá-

ban Észak-Komáromban a CSEM-

ADOK helyi szervezetével közösen 

szerveztük meg a következő talál-

kozót. A konferencia szellemiségét 

a magyarság – országhatároktól 

független – hitben és kultúrában 

való együttműködése jelentette.

Ugyenezen év novemberében 

Budapesten, a Magyar Művelődési 

Intézetben megtartott konferencia 

fő témája az evangélizációs szán-

dékú kommunikáció volt, aminek 

keretében bemutatásra kerültek a 

XXI. századi lehetőségek mind pa-

píralapú, mind pedig elektronikus 

formában. A  hazai körülmények 

mellett kitekintés történt a más or-

szágokban kialakult gyakorlatokra 

is. A  hallgatóság különös érdeklő-

dést mutatott a pályáztató intéz-

mények tájékoztatója iránt.

2006-ban nagy fi gyelmet szen-

teltünk a kerek évfordulós történel-

mi eseményeknek: 1456 – nándor-

fehérvári diadal, 1526 – mohácsi 

vész, 1956 – forradalom és szabad-

ságharc. A  balatonfüredi reformá-

tus üdülőben igen alacsony volt a 

résztvevők száma, gyakorlatilag 

csak a meghívottak voltak jelen. Ez 

a tény elgondolkodtatott minket, 

és arra a megállapításra jutottunk, 

hogy az esemény meghirdetésére 

nagyobb súlyt kell fektetni, a  hely-

szín kiválasztásánál pedig célsze-

rűbb a település forgalmas részére 

koncentrálni.

A  balatonfüredi negatívumo-

kat szem előtt tartva 2008-ban a 

következő konferenciát a Budai 

Vígadó színháztermébe szervez-

tük. A hatásos népszerűsítésnek is 

köszönhetően közel száz, a  téma 

iránt fogékony érdeklődő foglalt 

helyet a nézőtéren. A  partnerség-

nek minden vonatkozásban fontos 

szerepe van, itt azonban elsősor-

ban az egyházi szervezetek és a 

közművelődési intézmények kö-

zötti együttműködés állt a közép-

pontban.

2009-ben Szolnokon ismét egy-

házi fenntartású közművelődési 

intézmény adott helyet a konfe-

renciának. A  Belvárosi Plébánia 

által működtetett Szent Imre Mű-

velődési Házban nem az akkor már 

Magyarországot is elért gazdasági 

világválság lehangoló hatásairól, 

hanem az odavezető tényezők fel-

tárásáról, elkövetett hibák érin-

tettek általi beismeréséről, a  köz-

művelődés krízis helyzetben való 

jelentőségéről, és az egyházak által 

körvonalazott kiútról volt szó.

A  következő rendezvényünk 

2010-ben a Zala Megyei Művelő-

dési Intézmény kezdeményezésére 

jött létre. Munkatársaik lelkese-

désének és aktív szervezőmun-

kájuknak köszönhetően a nyu-

gat-dunántúli régió ifj úsági közös-

ségépítésben dolgozó és érintett 

Szolnok, 2009
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Közösségek útjai

Kereszti Ferenc

rétegét az előadók és a hallgatóság 

is képviselte. A  helyszínül szolgá-

ló Egervári Várkastély akkor még 

felújítás alatt volt, de üzemeltetők 

már így is több környékbeli kö-

zösségnek biztosítottak működési 

lehe tőséget.

Egyházi szempontból megszo-

kott helyszín a zarándokház, de 

konferencia vonatkozásában kü-

lönlegességnek számít. Mindezek 

mellett – szállást és étkezést is 

helyben megoldó – igen barátsá-

gos környezetben, kitűnő technikai 

felszereltséggel rendelkező intéz-

ményt ismerhettünk meg 2011-ben 

Máriapócson. A zarándokházak te-

vékenységében fontos szerepet ját-

szik a közös felelősségvállalás, ami 

magában hordozza az önkéntesség, 

a  diakónia és a tolerancia szüksé-

gességét. Köreinkben ekkor került 

ismertetésre a kötelező középisko-

lai közösségi szolgálat bevezetése, 

mely az önkéntességi hajlam ser-

kentését szolgálja.

Bár a helyszínválasztásnál alap-

vető szempontunk a változatosság 

‒ a tevékenységünk vonatkozásában 

jubileumi évnek számító ‒ 2012-

ben újra Szegedet jelöltük ki kon-

ferenciavárosul, ahol a nemrég fel-

újított Katolikus Házban jöttünk 

össze. Amellett, hogy átfogó képet 

adtunk szervezetünk tízéves mű-

ködéséről, az információátadás kü-

lönböző módszereiről is történelmi 

áttekintésre került sor: a templomi 

misztériumjátékoktól az új típusú 

kultúraközvetítő színhelyek – ago-

rák – kialakítása adta lehetősége-

kig, a  szerzetesek általi kódexírás-

tól a jelenkori csúcstechnológiát 

képviselő táblagépek elterjedt 

használatáig.

2013-ban a gödöllői Mater 

Salvatoris Lelkigyakorlatos Ház 

kitűnő helyszínül szolgált mind 

egyházi, mind világi rendezvények 

tekintetében. Ezen találkozónk 

fő témája a közművelődésért és 

a kultúraközvetítésért folytatott 

dialógus volt, illetve mindezek 

múltbéli és jelenlegi jelentősége. 

A  kultúraközvetítő eszközök te-

kintetében szükséges a modern 

digitális technika nyújtotta lehe-

tőségek használata, attól függetle-

nül, hogy azoknak vannak negatív 

hatásaik is, hiszen a napjainkban 

egyes fi atalok körében már függő-

séget okozó közösségi médiára is 

fel lehet tölteni tradicionális infor-

mációt.

Mecenatúrára mindig is igényt 

tartott a kultúra. Az erre utaló 

mondatok már a Krisztus életét 

megörökítő evangéliumi írásokban 

is fellelhetőek. Régen a gazdag em-

berek támogatására számíthattak 

a művészek, ma pedig – leggyak-

rabban pályázatok kiírásával – az 

állam és a nemzetközi intézmények 

segítik leghatásosabban a kultu-

rális tevékenységet. A  2014-ben a 

pécsi Dómmúzeum Kőtárában is 

ezt a kérdést jártuk körül. Elemez-

tük, hogy kit érdemes megszólítani 

egy helyi civil szervezet által meg-

valósítandó program támogatása 

érdekében, illetve szóltunk arról 

is, hogy milyen nagyvállalatok já-

Egervár, 2010

Máriapócs, 2011
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Közösségek útjai

Kereszti Ferenc

rulnak hozzá egy országos rendez-

vény lebonyolításához.

2015-ben, megismerve azt a 

központi szándékot, mely a neve-

lés, közösségformálás, közműve-

lődés, nemzeti összetartozás egyik 

fundamentumaként célul tűzte 

ki a mindennapos iskolai ének-

lés, széleskörű kórusszervezés 

bevezetését, mi is az ének jelen-

tőségének megbeszélését tűztük a 

konferencia zászlajára. A  vasvári 

Nagy Gáspár Művelődési Köz-

pontban megtartott találkozónak 

az volt a központi témája, hogy 

az együtténeklés milyen hatással 

van a közösségi életre. Egyházi 

vonatkozásban megvizsgáltuk a 

liturgiában betöltött szerepét és a 

gyülekezetépítésre gyakorolt ha-

tását. A világi életben az identitás 

megőrzésétől a munkaerőpiacon 

is érzékelhető transzferhatásokig 

jutottunk, amit egy Kodály Zoltán 

idézettel – „A zenével nemcsak ze-

nét tanulunk!” – támasztott alá az 

előadó.

2016-ban Békéscsabán, a  Re-

formátus Egyház Gyülekezeti Ter-

mében megtartott konferencia 

szervezésében sokat segítettek a 

Nemzeti Művelődési Intézet Bé-

kés Megyei Irodájának munkatár-

sai. Itt az egyházi hátterű kultúra-

közvetítésről és közösségépítésről 

volt szó. A történelmi egyházakon 

kívül kifejtették tevékenységük lé-

nyegét a különböző kisegyházak 

képviselői is. Emellett hallottunk 

olyan közösségről, amelyben az 

ökumené, más környezetben pe-

dig a minden egyháztól független, 

Istenbe vetett hit jelenti az össze-

tartó erőt.

A konferenciák 
eredménye

Az Egyházi Közművelődési 

Egyesület által szervezett konfe-

renciák nemcsak az egyházi fenn-

tartású intézmények munkatársai 

részére szólnak, hiszen a más köz-

művelődési területen dolgozók kö-

zött is vannak egyházakhoz kötődő 

emberek, de gyakran vesznek részt 

olyanok is, akiknek az életében 

nem játszik szerepet egyik egyház 

sem. A kölcsönösség elve mindkét 

irányba hat, tehát mindenki gyara-

píthatja ismereteit.

Az eddigi másfél évtizedes mű-

ködés a tapasztalatok bő tárával 

gazdagította a részvevőket. Min-

den konferencia szempontjából 

sajátosságot jelentettek a céltuda-

tosan megválasztott helyszínek, va-

lamint az idő múlásával együtt járó 

társadalmi és személyi változások. 

Mindezek következtében számos 

egyházi és közművelődési szakem-

ber ismerhette meg és hasznosít-

hatta munkája során az EKE szelle-

miségét.

A konferenciák bevált 
gyakorlata

A  konferenciák lebonyolítá-

sában kialakult már egy ütemter-

vünk, ami persze szükség esetén 

módosítható. A  helyszínek kivá-

lasztásánál igyekezünk fi gyelem-

mel lenni a változatosságra, hogy 

az ország minél több régiójában 

tegyük ismertté törekvéseinket. 

A  vendéglátók és a környékre ki-

terjedő szakmai ismeretségünk 

segítségével tudjuk összeállítani 

a könnyen bejárható távolságon 

belül fellelhető, az adott témában 

potenciális előadók listáját A  kon-

ferencia napjainak programját a 

nagyobb fi gyelmet igénylő elméleti 

előadásokkal kezdjük, majd a má-

sodik részben lehetőséget adunk 

a környéken aktív tevékenységet 

folytató közösségek bemutatko-

zására. Az első nap estéjére pedig 

a környékre jellemző kulturális 

programot szervezünk.

Az országhatárhoz közeli hely-

színekre határon túli előadókat 

is szívesen látunk. Komáromban 

Felvidékről, Szegeden Vajdaságból, 

Máriapócson pedig Felvidékről, 

Partiumból és Erdélyből érkező 

vendégek tartottak előadást. Ez 

utóbbi alkalommal Kárpátaljáról 

is szerepelt a programban előadó – 

Popovics Béla –, de utazási nehéz-

ségek miatt nem tudott eljönni.

A  megnyitó és köszöntő beszé-

dekre – a körülményektől és elfog-

laltságoktól függően – a település 

polgármesterét, a  terület ország-

gyűlési képviselőjét, a  vendéglátó 

intézmény vezetőjét, a  helyi lel-

készt vagy magasabb beosztású 

egyházi vezetőt szoktunk felkérni.

Békéscsaba, 2016
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Kereszti Ferenc

Az előadók között gyakran 

szerepelnek a maguk területén 

elismert szakemberek, egyetemi 

oktatók, magas rangú egyházi sze-

mélyiségek. Ebben a tekintetben 

kiemelkedik a 2008-as budapesti 

konferencia, melynek első blokk-

jában három egyház püspöke is 

kifejtette az egyházak közművelő-

désben betöltött szerepét. A  kato-

likus Beer Miklós püspök, a  Váci 

Egyházmegye főpásztora az egy-

házak által megtartott kulturá-

lis örökséget emelte ki. Bölcskei 

Gusztáv püspök, a  Magyarországi 

Református Egyház Zsinatának lel-

készi elnöke egyházi küldetésként 

beszélt a közművelődésről. Szebik 

Imre evangélikus püspök, a  Ma-

gyarországi Egyházak Ökumeni-

kus Tanácsának elnöke azt mond-

ta, téves az a nézet, mely szerint a 

hit magánügy, hiszen az egyházon 

keresztül igen nagy hatással van a 

kultúrára, a  közművelődésre. Ka-

marás István vallásszociológus, 

a  Veszprémi Egyetem docense 

A  klerikálisok szerepe a közműve-

lődésben című előadásában a vallás 

mai magyar társadalomban betöl-

tött értékképző és integráló szere-

pére tért ki. Szűcs Ferenc, a Károli 

Gáspár Református Egyetem rek-

tora azt elemezte, hogy az egyházi 

iskolák személyiségfejlesztő tevé-

kenysége hogyan hat a közműve-

lődésre.

Mivel ez alkalommal kellő 

mennyiségű támogatásban része-

sültünk, egy kiadványt is készítet-

tünk Egyház és közművelődés cím-

mel. A Magyar Művelődési Intézet 

és Képzőművészeti Lektorátus által 

kiadott Kulturális partnerség soro-

zatban megjelent kötet tartalmazza 

az elhangzott előadások jelentős 

részét, valamint a témához írásban 

benyújtott hozzászólásokat, beszá-

molókat.

Az előadóktól a kezdetektől 

kérünk írásos anyagot, de eleinte 

csak rövid vázlatszerű ismertető-

ket küldtek, a  kötet megjelenése 

óta viszont – kérésünkre – néhány 

oldalon fejtik ki az általuk válasz-

tott témát. Emellett szívesen látjuk, 

ha – akár az előadók, akár a hallga-

tóság tagjai – hoznak szétosztásra 

szánt kiadványaikból.

A  következő konferenciát Ka-

posváron rendezzük az NMI Mű-

velődési Intézet és a Kaposvári 

Egyetem Művészettörténeti és 

Művelődéstudományi Intézet társ-

szervezésében. Címe: Reformáció 

– egyházi vizuális művészet – köz-

művelődés.

A konferencia ezúttal is az 

Emberi Erőforrások Minisztéri-

uma anyagi támogatásával és az 

NMI Művelődési Intézet szakmai 

együttműködésével valósul meg.

Egyház és közművelődés konferenciák az elmúlt 15 évben

2002. november 12-13., Szeged: 

A  közösségi művelődés új lehető-

ségei az egyházak tevékenységében.

2003. május 6-7. Eger: Az egyhá-

zak közművelődési szerepe a mai 

magyar társadalomban.

2004. május 3-4. Székesfehérvár: 

A kulturális munka is pasztorális 

tevékenység.

2005. április 12-14. Komárom 

(Szlovákia): Közösség a magyar-

ságban, hitben, kultúrában.

2005. november 17. Budapest: Az 

egyházi és a közművelődési kom-

munikáció.

2006. május 17-18. Balatonfüred: 

Nemzeti emlékezés 1456, 1526 és 

1956 kapcsán.

2008. április 21. Budapest: Az 

egyházak és a közművelődés.

2009. június 24. Szolnok: Krízis, 

kultúra, konfesszió.

2010. április 20-21. Egervár: 

Együttműködés az ifj úsági közös-

ségépítésben.

2011. május 10-11. Máriapócs: 

Önkéntesség, diakónia, toleran-

cia.

2012. május 22-23. Szeged: A kó-

dextől a táblagépig.

2013. május 28-29. Gödöllő: Dia-

lógus a közművelődésért.

2014. november 18-19. Pécs: Köz-

művelődés és mecenatúra.

2015. december 1-2. Vasvár: Az 

ének közösségformáló és közmű-

velődési funkciója.

2016. december 5-6. Békéscsaba: 

Egyházi hátterű kultúraközvetí-

tés, értékformálás.

KERESZTI FERENC diplomája megszerzését követően villamos üzemmérnökként szá-
mítástechnikai eszközök tervezésével foglalkozott. Ifj ú kora óta vonzotta a kulturális kör-
nyezet, ami több szervezet alapításához vezetett. 1993 óta a Kistarcsai Kulturális Egyesü-
let (KIKE) elnöke. Itteni tevékenysége és közművelődési szakember végzettségének kö-
szönhetően lett a helyi művelődési ház vezetője, majd a Magyar Művelődési Intézet mun-
katársa, ahonnan 2011-ben regionális kulturális referensként vonult nyugállományba.
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Közösségek útjai

R. Simor KatalinR. Simor Katalin

Közösségek hálózatában
A Magyar Cserkészszövetség az ifj úság neveléséért

A cserkészet pedagógiai alap-

jait több mint 100 éve fektette le 

az angol Robert Baden-Powell, 

de a kisközösségek rendszerén 

és a cselekedve tanuláson alapu-

ló cserkészmódszer aktuálisabb, 

mint valaha – vallják a hazai 

cserkészek. A  világ legnagyobb 

gyermek- és ifj úsági mozgalmá-

nak 169 országban több mint 38 

millió tagja van.

Magyarországon az I. Világ-

háború után erősödött meg a 

cserkészmozgalom, s  az adott 

társadalmi-történelmi viszo-

nyok között vált az egyik leg-

fontosabb tevékenységévé a 

magyar kultúra és a hagyomá-

nyok őrzése, védése. A  cserké-

szeké volt az első civilszervezet, 

amely a rendszerváltozás után 

újjáalakult. Ma több mint 11 

ezer tagot számlál a szervezet 

a határon innen, a  határon túl 

pedig további 7-8 ezer magyar 

cserkész van, akikkel a közös 

ernyőszervezet napi kapcsola-

tot ápol. A  tagság növekedése 

folyamatos, évente mintegy 6% 

– tudtam meg Pótor Józseftől, 

a  Magyar Cserkészszövetség 

ügyvezető elnökétől.

Önnevelés, önkéntes-
ség és felelősség

– A  cserkészet vallásos, öku-

menikus szervezet, ami minden 

vallásra nyitott. A  felekezetek 

aránya a szövetségen belül meg-

egyezik a magyarországi ará-

nyokkal, azaz kétharmad rész-

ben katolikusok, egyharmad 

részben pedig protestánsok 

alkotják. Értékeink a cserkészet 

maghatározásából, alapelveiből, 

céljából és módszereiből fakadnak. 

Nevelő mozgalomként értékünk a 

nevelés, az önnevelés, és az ezek-

ből fakadó fejlődés. Alapelveink 
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Közösségek útjai

R. Simor Katalin

szerint értéknek tartjuk a köteles-

ségteljesítést. A cserkészetért vég-

zett munkánkat meggyőződésből 

végezzük, alapvető érték tehát az 

önkéntesség. Értékünk természe-

tesen a vallásosság, a  személyes 

istenkapcsolat és a magyarság meg-

élése. A  világban működő magyar 

cserkészcsapatoknál a hangsúlyok 

mások lehetnek: a  nyugati szór-

ványban például a nyelv és a ma-

gyarság megőrzése a legfontosabb. 

Mindenhol magyar cserkészetről 

beszélünk, de a hangsúlyok eltér-

hetnek. Határon túl a hangsúly ért-

hetően a magyarságon van – ma-

gyarázza az ügyvezető elnök.

Pótor József Debrecenben szü-

letett és ott végezte el az iskoláit. 

A  Debreceni Református Kollégi-

um Gimnáziumában érettségizett. 

Budapestre kerülve csatlakozott 

egy gyülekezethez, amelynek révén 

cserkészcsapatot alapított. Két éve 

látja el az ügyvezető elnöki posztot.

– Rengeteg kapcsolat van a 

cserkészcsapatok között – mesé-

li. – A szervezetünk sikerességének 

titka a gyakori találkozás és a veze-

tőképzés. Ez erősíti a motivációt a 

közösségteremtéshez.

Kiscserkészek, 
cserkészek, kószák 
és vándorok

– A  mozgalom alapegységei az 

őrsök, amelyek 6-8 fős csoportok. 

Ezekből épülnek fel a rajok, a  ra-

jokból pedig a csapatok – mondja 

Pótor József. – Az általános iskola 

alsó tagozatos diákjaiból kerülnek 

ki a kiscserkészek. A felső tagozato-

sok a cserkészek, a  középiskolások 

adják a kószákat, az egyetemisták 

pedig a vándorokat. Felnőttként is 

lehet valaki cserkész, annak az élet-

kornak is megvannak a különböző 

életszakaszokhoz kötött állomásai, 

de a felnőtteknél már az önnevelés 

folyamata érvényesül. Iskolaidőben 

az őrsök hetente legalább egyszer 

találkoznak, emellett rendszeresen 

vannak hétvégi programok, nyaran-

ta pedig egy 10 napos nomád tábor. 

Az őrsök közösen is eljutnak szín-

házba, fontos feladatuk az olvasás 

ösztönzése. Mindez az életmódunk 

része. Arra törekszünk, hogy a mű-

velődés belső igény legyen és a fi a-

talok minőségi kultúrafogyasztókká 

váljanak. Ezt a célt szolgálják a kü-

lönböző próbák is, amelyek nem-

csak kipipálandó feladatok, hanem 

ezeknek köszönhetően a fi atalok 

egy-egy területbe jobban beleássák 

magukat. Az őrsvezető példát mu-

tat, ízlésformáló szerepe van. Csak 

néhány évvel idősebb a rábízott gye-

rekeknél és mielőtt vezetővé válna, 

segítséget kap a szövetségtől külön-

böző vezetőképzések formájában. 

A  cserkészmozgalom tehát nem 

más, mint kisközösségek hálózata.

Keretmese és város-
vetélkedő

A  cserkészet 10-15 év alatt fej-

ti ki hatását, ez alatt az idő alatt a 

fi atalok sokat utaznak és túráznak, 

fokozatosan fedezik fel az országot. 

Később pedig a határon túlra is el-

jutnak. Mindehhez a nomád tábor 

az eszköz.

– A nomád táborok és az évkö-

zi munka is olyan kompetenciákat 

fejlesztenek – magyarázza az ügy-

vezető elnök –, amelyek a vállalko-

zási és munkavállalói kompetenci-

ákkal is összecsengenek. Ilyenek a 

csapatmunka, a  problémamegol-

dás, a  becsületesség, a  pontosság 

és az önálló munkavégzés. Nem 

sok olyan szervezetet ismerek, 

amely ilyen hatékonyan és ilyen 

vagány módon fejlesztené ezeket a 
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Közösségek útjai

munkaerőpiacon is elvárt kompe-

tenciákat!

A  csoportok az erdőben felépí-

tik a saját kis világukat. Önellátásra 

rendezkednek be úgy, hogy mini-

málisan avatkoznak be a természet-

be: a  környezetvédelem is fontos 

számunkra. A táborépítés közben a 

fi atalok megélik, milyen létrehozni 

és működtetni egy saját kis világot. 

Ehhez ad játékos segítséget az úgy-

nevezett „keretmese”: a közösségek 

választanak egy történelmi kort, 

vagy egy irodalmi művet s ebbe 

behelyezkedve szerveznek progra-

mokat, fogyasztanak ételt, viselnek 

ruházatot és hoznak döntéseket. 

Remek program lehet a „városve-

télkedő” is, amely a táborhoz közeli 

városok megismerését szolgálja. 

Nem előadásokból, prospektusok-

ból, nem idegenvezetővel, hanem 

maguktól, közösségben fedezik fel 

a lakókörnyezetet. Így az élmény is 

mélyebb, maradandóbb.

A regös cserkészek és a 
táncház mozgalom

A  cserkészet tulajdonképpen 

egy keretrendszer, mondja Pótor 

József, amely meghatározza az 

alapelveket és a célokat, de szabad 

mozgást biztosít a helyi igények-

nek, szükségleteknek megfelelően.

– Van egy nevelési programunk, 

amelyre felfűzzük az éves mun-

katervünket, ez korosztályonként 

érinti az egyes közösségeket, de 

ezen belül ösztönözzük a krea-

tivitásukat is. A  cserkészetnek a 

hitélet a magja, de nem vagyunk 

teológusok, bár vannak közöt-

tünk papok, lelkészek is. Vallásos 

közösség vagyunk, amely szoros 

kapcsolatot ápol a plébániákkal, 

gyülekezetekkel. Magyarországon 

alapvetően hangsúlyos a népi kul-

túra ápolása, erősen jelen van az 

iskolai oktatásban is. Ez talán az 

I. Világháború utáni sokkra vezet-

hető vissza, amikor félni lehetett a 

gyökerek, a magyar kultúra elvesz-

tésétől. A cserkészet is aktív szere-

pet vállalt mindig a népművészet 

és hagyományaink megélésében, 

terjesztésében. A  táncház mozga-

lom első nagy alakjai is a cserké-

szetből indultak. A  népi kultúrát 

komolyabb szinten megélő tagja-

ink az úgynevezett „regös cserké-

szek”. Korán felismerték a néptánc 

közösségteremtő, hagyományőrző 

szerepét és nem hagyták elenyész-

ni, feledésbe merülni kultúránk-

nak ezt a meghatározóan fontos 

megjelenési módját. Büszkék va-

gyunk rá, hogy a táncház moz-

galom gyökerei a cserkészetben 

rejlenek. Ez a mozgalom már rég 

önállóvá vált, mégis hűen tükrözi 

a cserkészek alapvető fi lozófi áját, 

a  megélésen alapuló pedagógiai 

módszertanát és a kultúra iránti 

elkötelezettségét.

PÓTOR JÓZSEF a Debreceni Református Kollégium Gimnáziumában érettségizett, 
majd a Debreceni Egyetemen szerzett szociálpolitikus diplomát. Jelenleg egy e-learning-
gel foglalkozó cégnél projektmenedzser, emellett szervezetfejlesztő tréner. 1993 óta cser-
kész, ezen belül 12 éve foglalkozik vezetőképzéssel. Nős, egy gyermek édesapja. 2015 óta 
a Magyar Cserkészszövetség országos ügyvezető elnöke.

R. SIMOR KATALIN 1984-ben végzett magyar-népművelés szakon a debreceni Kossuth 
Lajos Tudományegyetemen, majd másoddiplomát szerzett a MUOSZ Bálint György Új-
ságíró Akadémiáján 1987-ben. Elsősorban a kommunikáció és a média területén végzett 
szakmai munkát az elmúlt három évtizedben. Újságíróként dolgozott országos és helyi 
lapok kulturális rovatában, a  debreceni helyi televíziók és rádiók szerkesztő-műsorve-
zetőjeként, illetve PR-osként is. Hat évig tanított intézményi kommunikátor szakon a 
nyíregyházi főiskola kihelyezett, debreceni tagozatán. Újságírói munkáját 2008-ban Deb-
recen város Sajtódíjával ismerték el. Válogatott írásaiból két könyve is megjelent. 2013 
februárjától a Nemzeti Művelődési Intézet Hajdú-Bihar Megyei Irodájának módszertani 
referense. Munkája mellett három féléven át oktatott televíziós ismereteket a Debreceni 
Egyetem kommunikációs hallgatóinak. Szívesen vesz részt moderátorként, konferanszié-
ként az Intézet, az Iroda illetve Debrecen város rendezvényein.
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Közösségek útjai

Balatonyi BarbaraBalatonyi Barbara

Megtartó egységben – A baranyai 
reformáció történetei

500 éves a reformáció

„Az igaz ember hit által fog élni.” 

(Rm 1;17)

Pontosan fél évezrede annak, 

hogy Luther Márton Ágoston szer-

zetesrendi egyetemi tanár kifüg-

gesztette 95 tételét a wittenbergi 

vártemplom kapujára. Ezzel kez-

detét vette a reformáció, amely-

nek idén ünnepeljük az ötszázadik 

évfordulóját. Akkor még senki 

nem gondolta, hogy Luther ez-

zel a tettével egy új korszakot nyit 

meg, nemcsak az európai egyház-

történelemben, hanem az ember 

Istenhez, egyházhoz és hithez való 

viszonyában. A  protestáns refor-

máció kiemelkedett az elmúlt két 

évezred vallási, egyházi megújulá-

si mozgalmai közül. Sokkal többet 

jelentett a reformáció a 16. szá-

zadban, mint az egyház megújulá-

sáért indított mozgalom. Ez egy új 

kezdetet, egy új gondolkodásmód 

megjelenését is jelentette Európá-

ban, úgy a politikában és a szociális 

életben, mint a művészetben, a kul-

túrában, a  képzésben és a gazda-

ságban egyaránt. Luther és Kálvin 

egyházat, társadalmat, történelmet 

formáló szerepe vitathatatlan. Sem 

Európa, sem a földkerekség törté-

nelme és jelene nem értelmezhető 

mára a reformáció társadalmi, fi -

lozófi ai, kulturális vagy gazdasági 

hatása nélkül.

Természetes, hogy a mai kor 

emberében is felmerülnek a kér-

dések: milyen értékeket hordoz 

napjainkban a reformáció? Mit és 

hogyan tudunk belőle meríteni? 

Melyek a jelenre gyakorolt hatásai?

A  2017-es emlékév remek alka-

lom és lehetőség arra, hogy jobban 

megismerjük és megértsük, mit 

adott a reformáció Európának és a 

nagyvilágnak.

Közös kiállítással 
emlékezünk

2017-ben Európa számos orszá-

gában, így hazánkban is művészeti, 

tudományos és kulturális progra-

mokkal emlékeznek meg a reformá-

ció emlékévéről. Az öt évszázados 

jubileumhoz csatlakoztak Baranya 

megye közgyűjteményei is. A  Ja-

nus Pannonius Múzeum, a Csorba 

Győző Könyvtár, a Pannon Kultúra 

Alapítvány és a PTE Tudásközpont-

ja közösen helytörténeti kiállítást 

szerveztek hármas célkitűzéssel, 

melyek a méltó megemlékezés az 

emlékévről, a  látogatók ismeret-

anyagának bővítése illetve, a  lokál-

patriotizmus és ezen keresztül a 

helyi közösségek erősítése.

Kiállításunk helyszínéül a Ja-

nus Pannonius Múzeum Néprajzi 

Osztálya által működtetett kiállí-

tótermeket választottuk. A kiállítás 

megszervezésével célunk az volt, 

hogy ne a tankönyvi ismereteket 

ismételjük, hanem a nagyközön-

ség előtt kevéssé ismert, érdekes 

történeteket mutassunk be, olyan 

helyszínekkel, amelyekre a bara-

nyai emberek a saját otthonukként 

ismerhetnek rá. A  kiállítás igyek-

szik a teljesség igényével körképet 

adni a protestantizmus baranyai 

múltjáról; legfontosabb sajátossá-

ga mégis, hogy nem egy folytonos 

történetként beszéli el a protestáns 

felekezetek kialakulását és fejlődé-

sét. Ehelyett, szakítva a mesternar-

ratíva igényével, egy-egy konkrét 

helyszínhez, személyhez, évszám-

hoz köthető történetet mutat be, 

melyek azonban nagyobb jelenség-

csoportokra utalnak, átfogóbb ten-

denciákat reprezentálnak.

Minden történetet az adott 

korszak miliőjébe, társadalmi és 
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Közösségek útjai

Balatonyi Barbara

politikai összefüggésrendszerébe 

illesztettünk. Ez egyúttal azt is je-

lenti, hogy nem pusztán egyik vagy 

másik protestáns felekezet néző-

pontját érvényesítettük, hiszen a 

tanok és azok változatai hosszas 

diskurzus során kristályosodtak ki. 

Így, bár a fi gyelem középpontjában 

a reformáció áll, a  tematika szer-

ves részét képezi az egyes protes-

táns felekezetek és a katolicizmus 

közötti konfl iktusok és a majdani 

párbeszéd, valamint az együttélés 

formáinak, és az egymásra hatás 

lehetőségeinek bemutatása.

A  tematika kialakításának lé-

nyeges szempontja az volt, hogy 

a kiállítás lefedje Baranya egészét 

(beleértve a történelmi Baranya 

drávaszögi területeit is), s  minden 

tájegységet legalább egy telepü-

lés képviseljen. Ugyanilyen fontos, 

hogy a legkisebb lélekszámú pro-

testáns közösség történetéből is 

felvillantsunk egy-egy képet, utalva 

annak kulturális, társadalmi, politi-

kai jelentőségére.

A kezdetek

A  kiállítás elsődlegesen a pro-

testáns egyháztörténet tárgyi emlé-

kei köré épül, de – a látványvilág és 

a szakmai tartalom szempontjából 

egyaránt – ugyanilyen hangsúlyo-

sak a szellemtörténeti dokumentu-

mok, könyvek, képek és térképek is. 

A szervezők saját anyagai mellett a 

partnerszervezetektől, szakmai és 

egyházi intézményektől, egyház-

községektől kölcsönöztünk tárgya-

kat és dokumentumokat, illetve 

reprodukciókat.

A  program különleges szakmai 

értékét a korábban nem, vagy csak 

részben publikált szövegek, tár-

gyak és dokumentumok (pl. a Ja-

nus Pannonius Múzeum Várostör-

téneti Osztályán található feltárat-

lan kézirat, Ács Gedeon újságkivá-

gásokkal, metszetekkel és fotókkal 

illusztrált amerikai naplója) adják. 

A  kiállítást múzeumpedagógiai 

elemek (QR-kódok, memóriajáték, 

helyszínfelismerés) teszik teljessé, 

amelyek a fi atalok egyes korosztá-

lyainak körében segítik a kiállítás 

anyagának befogadását, feldolgo-

zását és megjegyzését.

A  kiállítás anyagának válogatá-

sára, nyelvi és szakmai lektorálá-

sára, valamint az interaktív elemek 

összeállítására az adott korszak 

legjobb szakértőit kértük fel.

Az 1519 és 1994 közötti 
időszak mérföldkövei

A  baranyai reformációs kiállí-

tás hatalmas időszakot mutat be, 

1519 és 1994 közötti eseményeket, 

történéseket tár az érdeklődők elé. 

A  kiállításon Pécs mellett többek 

között Nagyharsány, Kórós vagy 

éppen a drávaszögi Hercegszőlős 

és Laskó településén is kalandoz-

hatunk a múltban.

Félezer év történetét nem kí-

vánom egyben összefoglalni, sok-

kal inkább a baranyai reformáció 

sajátos vonásait, szemelvényeit 

szeretném kiállításunk anyagaiból 

bemutatni. Hogy megismerjük a 

Baranya megyei reformációt egy 

képzeletbeli utazásra hívnék min-

den kedves olvasót. A mohácsi csa-

ta (1526), majd Budavár elfoglalása 

(1541) után Magyarország középső 

része, vele együtt a Dráva-menti 

Baranya török uralom alá került. 

Sokan menekültek el az idegen el-

nyomás elől: elsősorban a birtoko-

sok, illetve a papság. A keresztény 

templomokat felgyújtották, kifosz-

tották. Az otthon maradt emberek 

igen elkeseredtek. Ebben a kiszol-

gáltatott helyzetben könnyen ha-

tott rájuk a reformáció, a  megúju-

lás szellemisége.

1550 – Dervis bég 
utasítására hitvitát 
tartanak Vaskaszent-
mártonban

1550 telén Vaskaszentmárton 

(a  mai Felsőszentmárton) lakói fel-

keresték Dervis pécsi béget. Meg-

elégelték, hogy „a  lelkészek Isten 

igéjét egymást megcáfolva tanítják, 

s emiatt két részre szakadtak, mert 

az egyik ezt, a  másik azt prédikál-

ja”. Engedélyt kértek a bégtől, hogy 

néhány az Isten igéjéhez értő és 

tudós férfi út összehívassanak egy 

gyűlésre, amelyen elejét vehetnék 

a kétfelé szakadásnak. Dervis bég 

– a „tévelygés” megszüntetése, az 

alattvalók nyugalma (és saját ha-

talma) érdekében – helyben hagyta 

a kérést, rendeletére a sellyei bég 

megparancsolta a részvételt min-

den lelkésznek és faluként két-há-

rom polgárnak. A  vitán főként a 

böjt és a cölibátus kérdéseit tár-
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gyalták. A  jelenlévő török méltó-

ságok az evangélikus lelkészeket 

ítélték győztesnek, és nekik a ka-

tolikus papok többsége sem mert 

ellenszegülni. Legtöbbjük „elhagy-

ta a pápás egyházat, és jobb kezét 

a Bibliára téve esküvéssel fogadta, 

hogy a keresztyénséget terjeszteni 

óhajtja”. Ugyanekkor a lelkészeket 

elküldték a Mecsektől északra és 

a Duna vidékére, hogy az ottani 

papok is megtérjenek. Akadtak 

persze, akik nem hajoltak meg az 

ítélet előtt: legelszántabb a hosszú-

hetényi plébános volt. Antal dok-

tor tartott ki a katolikus gyakorlat 

mellett – nagy szerepe volt abban, 

hogy a Keleti-Mecsekben megma-

radt egy hetven falut számláló ka-

tolikus tömb.

Sztárai Mihály 
szolgálata

A  mezővárosi parasztpolgá-

rok soraiból származott a Somogy 

vármegyei Sztárai Mihály, aki sik-

lósi iskolamesterként kerülhetett 

kapcsolatba Siklósi Mihállyal, és 

rajta keresztül Luther tanításaival. 

A Baranyában birtokos Perényi Pé-

ter nevelőjeként jutott el Padová-

ba, ahol immár tudatosan készült 

evangéliumi szolgálatára. Haza-

térve, 1544-ben tanítóként helyez-

kedett el Laskón, és két éven belül 

elérte, hogy a gyülekezet kiadta a 

katolikus plébános útját. Sztárai 

megjelenése óriási lélektani hatást 

gyakorolhatott. Sikerének titkai: 

a  dialektika mellett a gúny eszkö-

zeit használó iskoladrámái, illetve 

a hegedűkísérettel előadott zsol-

tárfordításai voltak. Nem véletlen, 

hogy több községben is hosszú 

időkön keresztül emlékeztek az 

emberek Sztárai érces hangjára, 

magyar nyelvű zsoltáraira. Hét év 

alatt Eszéki Szigeti Imrével, Szent-

antali Gergellyel és Szerémi Illéssel 

120 gyülekezetet szerveztek meg, 

a Száva folyása és Pécs vonala köz-

ti, többnyire többnyelvű térségben. 

Az egykori katolikus parókiák átvé-

tele persze nem ment konfl iktusok 

nélkül, Laskón többször is Sztárai 

életére törtek, de gyilkossági kísér-

leteik mind kudarcba fulladtak.

1576 – Az alsóduna-
melléki egyházkerület 
zsinata egyházigazga-
tási kánonokat alkot

A  protestáns felekezetek in-

tézményesedése (a  tanítás, a  hit-

elvek pontos elhatárolódása és 

az egyházszervezet kialakulása) 

évtizedekig tartott. A  diff erenciá-

lódás szükségessé tette az egyház-

kormányzati szabályok rögzítését. 

Megalkották az egyházigazgatási 

kánonokat.

Az 1550-es években elfoga-

dott baranyai kánonok még a két 

irányzat közti átmenet jegyében 

születtek. Az 1576 augusztusában 

Hercegszőlősön, negyven lelkész 

részvételével tartott zsinat újabb 

egyházigazgatási szabályokat alko-

tott, részben a baranyai kánonokra 

építve, de azokat tisztán reformá-

tus szellemben átdolgozva. A 47 (il-

letve a magyar kiadásban az egyik 

cikk elhagyása után) 46 cikkely 

szerzője Szegedi Kis István, vagy 

Veresmarti Illés lehetett, a  magyar 

fordítását pedig alighanem Skari-

cza Máté készítette; szintén ő küld-

te meg a szöveget Huszár Dávid pá-

pai nyomdásznak, aki érdemesnek 

tartotta a kinyomtatásra. A herceg-

szőlősi kánonok több fontos elő-

írást tartalmaztak (pl. az egyházi 

anyakönyvezést), és mintát adtak 

csaknem az egész nyugati ország-

rész református egyházigazgatása 

és egyházi jogalkotása számára.

1651 – Elkészülnek a 
nagyharsányi templom 
virágdíszes freskói

A  megerősödő protestáns kö-

zösségek saját használatukba vet-

ték a középkori templomokat, 

megmentve így az enyészetre ítélt 

épületeket: ennek egyik példája a 

nagyharsányi templom, amelyet a 

hagyomány szerint az oszmán ha-

tóságoktól sikerült megmenteni, és 

amelynek belső terét a 16-17. szá-

zad során több ütemben készített 

freskókkal díszítették. A térségben 

több jelentős protestáns iskola is 

működött, amelyek szoros kapcso-

latban álltak elsősorban a debrece-

ni kollégiummal.

A  katolikus lelkigondozás 

ugyanekkor az egyházszervezet 

megroppanása miatt sokáig csak a 

licenciátusokra, majd a bosnyák fe-

rences és jezsuita missziókra hárult, 

a hivatalos liturgiától sok közösség 

eltávolodott. A  felekezeti életet 
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azonban nemcsak a népi vallásos-

ság tarkította, hanem az ortodox, 

muzulmán és különböző protes-

táns közösségekkel való együttélés 

során kialakult szinkretizmusok is.

1724 – Hidason létre-
jön Baranya első evan-
gélikus gyülekezete

Az 1710-es évektől megindult a 

földek újratelepítése és elkezdődött 

a németek beáramlása. Az evangé-

likus németség spontán bevándor-

lása a Baranya megyei területekre 

1722-ben indult meg. Az első ilyen 

evangélikus települések Márok 

(1722), Tófű (1724) és Hidas (1724) 

voltak. Az 1750-es évek végén több 

református család érkezett Hanau 

környékéről. A  reformátusok a tü-

relmi rendelet kiadása után Bony-

hádhoz csatlakoztak, majd önálló 

egyházközséget alakítottak. Az 

első evangélikusoknak nagyon sa-

nyarú sorsuk volt, hiszen semmi-

lyen törvény nem szabályozta és 

nem nevesítette azokat a falvakat, 

ahol engedélyezték a protestáns 

vallásgyakorlatot. Gyökeres vál-

tozást II. József türelmi rendelete 

hozott, amely szabadabban enge-

délyezte a vallásgyakorlást, pro-

testáns templomok építését. Így 

Mekényes (1783), Magyarbóly 

(1846), Pécs (1869) is anyaegyház-

zá vált. Baranya megye evangéli-

kus lakosságának túlnyomó részét 

a második világháborúig a német 

telepesek utódai tették ki. 1944-től 

nagyon sok nőt hurcoltak szovjet 

kényszermunkára, 1948-tól pedig 

elkezdődött a németek kitelepítése. 

Mindez súlyosan érintette a bara-

nyai evangélikus gyülekezeteket, 

létszámuk ma a háború előttinek 

csak mintegy negyede.

1746 – Domsics Má-
tyás pécsi kanonok 
megbízást kap az ágos-
tai hitvallással szembe-
ni vitairat készítésére

A hitvitákat a köztudat a hitújí-

tás klasszikus korszakához, a 16-17. 

századhoz köti, ám a hitigazságok 

körüli disputák a 18. században is 

tovább folytak. A  hitviták Pécsett 

fokozott társadalmi jelentőséget 

kaptak, hiszen a pécsi polgárok 

Radanay püspök előtt tett esküje 

óta protestánsok nem telepedhet-

tek le a városban.

Domsics Mátyás kanonok (aki 

korábban vizitátorként a katolikus 

egyház baranyai újjászervezésében 

is szerepet játszott) Berényi püs-

pöktől kapott megbízást a protes-

tánsokkal szembeni vitairat meg-

fogalmazására. Domsics Bécsben 

szerezte be a vitairat megírásához 

szükséges „eretnek” könyveket, 

melyeket püspöki engedéllyel ol-

vashatott. A  vitairat a többéves 

munka dacára sem készült el, ezért 

1767-ben Domsicsot megvádolták, 

hogy elhanyagolta tennivalóit; Kli-

mó György püspök ezért elkoboz-

tatta és a nyilvános könyvtárában 

helyezte el a 337 tiltott kötetet.

1804 – Nendtvich 
Tamás gyógyszerész 
Pécsre költözik

A  pécsi polgárok 1692-es es-

küje óta 1804-ben Nendtvich Ta-

más személyében először költöz-

hetett protestáns személy Pécsre. 

A  Nendtvich család azonnal jelen-

tős szerepre tett szert a város tudo-

mányos és közéletében. A  Nendt-

vich család angol eredetű família 

volt. Az 1782-ben született Tamás 

Erdélyben, majd Debrecenben ta-

nult. Pesten elvégezte a gyógysze-

rész szakot és később Pécsre költö-

zött. Tamást érdekelte a természet-

tudományok minden ága, a botani-

ka is. Jól ismerte a gyógynövényeket 

és rávette a pécsi gazdákat, hogy 

gyógynövényeket termesszenek.

A  pécsi evangélikus gyülekezet 

megalakulását Nendtvich Tamás 

beköltözése alapozta meg. A  gyü-

lekezeti alkalmakat eleinte Nendt-

vich házában tartották meg. 1848-

ban hitelből vásároltak egy telket a 

mai Munkácsy utcában imaház és 

iskola számára.

1889 – Először tarta-
nak keresztelést a pécsi 
baptista gyülekezetben

A  baptista tanítás az 1840-es 

években bukkant fel először Pécsett, 

majd más baranyai településeken. 

A pécsi közösség az 1880-as évektől 

folyamatosan működik, nagyobb 

arányú fejlődésre a századforduló 

után nyílt lehetőség. A  Pécsi Bap-
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tista Körzet 1900-ban szerveződött 

meg a magyarbólyi Haff ner István 

lelkipásztor vezetésével. A  kezdet-

ben néhány tucat főnyi közösség 

folyamatos gyarapodása 1960-ban 

szükségessé tette a pécsi körzet ön-

állósodását. Csaknem 500 főt befo-

gadó imaházuk Tillai Ernő tervei 

szerint 1984-ben épült fel.

A  baptista gyülekezetre a kez-

detektől jellemző volt a szociális 

gondoskodás; a  szeretetszolgálat 

országos szervezete napjainkban is 

több baptista szociális és oktatási 

intézmény fenntartója Baranyában.

1947 – Betelepített 
felvidéki magyarok lét-
rehozzák a református 
egyházközséget

A  felvidékről kitelepített ma-

gyarok első csoportja 1947. május 

elején érkezett meg Pécsváradra. 

Hitükhöz való ragaszkodásukat 

mi sem jelzi jobban, mint hogy 

Pünkösd vasárnapján, azaz alig két 

héttel érkezésük után már 16 fi atal 

konfi rmációját ünnepelték. Csak 

Pécsváradra 1948 decemberéig 

összesen 58 felvidéki család érke-

zett, hat nagy hullámban.

Elmondhatjuk, hogy a II. világ-

háború után nehezebb idők követ-

keztek a protestáns felekezetek szá-

mára, ám ekkor a felvidéki magya-

rok betelepítésének köszönhetően 

több új református gyülekezet is 

megalakult. Nem egy helyen nagy 

formátumú, tudós lelkészek veze-

tésével, példaképpen említhető a 

görcsönydobokai Selmeczi Árpád.

1994 – Pécsen megala-
pítják a Református 
Gimnáziumot

Pécs városában az egyházi ok-

tatás nagy múltra tekintett vissza, 

a  török hódítással azonban meg-

szűntek a kolostori és káptalani 

iskolák. Ezek helyét idővel evan-

gélikus és református intézmények 

vették át. Az 1570-es évektől az 

unitárius gyülekezet egy igen szín-

vonalas iskolát tartott fent. Az ok-

tatás, a többségében német nyelvű 

gyülekezet igényeihez igazodva, 

akkor még német nyelven folyt. Az 

iskola fenntartása idővel komoly 

anyagi megterhelést jelentett, ezért 

a gyülekezet a népiskolai törvény 

megjelenése után, a  város felszólí-

tására tanácsi kezelésbe adta az in-

tézményt. 1930-ban költözött Sik-

lósra a Felső-baranyai Református 

Egyházmegye polgári leányiskolája 

és internátusa. Sajnos, a  trianoni 

békediktátum következtében el-

vesztette beiskolázási területeinek 

jelentős részét, így a tanulók lét-

száma fokozatosan csökkent. 1929-

ben döntöttek úgy, hogy Pécsre 

helyezik át az iskolát. A  Pécsi Re-

formátus Leánynevelő Intézetet 

1930 májusában avatták fel. Az in-

tézmény az 1947-48-as tanév végé-

ig, az államosításig fogadta a leány-

gyermekeket. 1948 decemberében 

az intézmény állami tulajdonba 

került és ezután nyolcosztályos 

állami általános iskolának adott 

otthont. Az 1992-es tanévben a 

Kodály Zoltán gimnázium tago-

zataként indult újra a református 

szellemiségű oktatás és nevelés a 

városban. 1994-ben a Baranyai Re-

formátus Egyházmegye vezetősé-

gének és a kormány támogatásának 

köszönhetően Pécsi Református 

Kollégium néven vált önállóvá az 

intézmény. Az Engel János utcá-

ban kollégiumi épülethez jutott az 

intézmény és itt építette ki iskola-
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komplexumát Pécsi Református 

Kollégium Gimnáziuma, Szakgim-

náziuma, Szakközépiskolája, Ál-

talános Iskolája és Óvodája néven. 

Az intézmény szellemisége széles 

körben sugárzik szét: beiskolázási 

körzete Dél-Dunántúl, esélyt te-

remtve ezzel az ormánsági gyere-

kek továbbtanulására, de fogad er-

délyi és drávaszögi diákokat is.

A tárlat értékes 
ritkaságai

A  kiállítás tablói mellett az 

üvegvitrinekben tárgyi emlékeket, 

könyveket, aprónyomtatványokat 

csodálhatunk meg. A  Bibliák, ke-

resztlevelek és születési anyaköny-

vek mellett református és evangéli-

kus miseruhákat, illetve installáció-

ként református sírok fából faragott 

fejfáit tekinthetjük meg. Kettő kü-

lönösen ritka és értékes a kiállított 

Bibliák közül, melyek a pécsi Klimó 

Könyvtárból származnak. Az 1576-

os vitrinben található a Hanaui Bib-

lia, ami voltaképp a Károli-féle for-

dítás Szenczi Molnár Albert által 

javított és kiadott, Németalföldön 

megjelent változata. Szintén érde-

mes megemlíteni az 1746-os vitrin-

ben lévő Luther-féle Bibliát, persze 

nem korabeli, hanem 17. századi 

kiadás, de különlegessége, hogy a 

címlapra valaki tollpróbaként idő-

járás-jelentéseket, pálcikaemberké-

ket, köztük egy akasztott embert is 

belefi rkált. Végül, kiemelném még 

az 1947-es vitrinben lévő két éne-

keskönyvet és egy Bibliát, amiket a 

Felvidékről hoztak magukkal a ki-

telepített magyarok, és a kéziratos 

bejegyzésekből a család egész tör-

ténete kibontakozik.

A kiállítás megnyitó 
ünnepsége

A  kiállításunk megnyitó ün-

nepségére 2017. szeptember 20-án 

került sor. Megnyitóbeszédében 

Dr. Hoppál Péter kultúráért felelős 

államtitkár hangsúlyozta, hogy a 

reformáció 500 éves jubileumáról 

való megemlékezés világszerte fon-

tos szerepet kap a keresztény kul-

túrkörhöz tartozó nemzetek vallási 

és kulturális életében, ez igaz Ma-

gyarországra is. Mint elmondta, 

a  törökvész idején a reformáció 

optimista világszemléletet nyújtott, 

és ha nem jött volna a protestáns 

áramlat, valószínűleg elvesztünk 

volna önálló nemzetként a 16. szá-

zad után. Kiemelte, hogy az anya-

nyelv megőrzésében, a  kultúra 

terjesztésében, az iskolarendszer 

kiépítésében is fontos szerepe volt 

ekkor a reformációnak. Dr. Hoppál 

Péter azt is vázolta: Debrecen mel-

lett Baranya volt a magyar refor-

máció másik bölcsője, Pécs pedig 

már a török korban példát adott a 

békés egymás mellett élésből, a be-

fogadásból, hiszen a tettyei Min-

denszentek-templomát közösen 

használták katolikusok, reformátu-

sok és unitáriusok.

A baranyai reformáció 
történetei

A  kiállítás anyagait tanulmá-

nyozva megállapíthatjuk, hogy a 

baranyai reformáció története igen 

összetett, és ezek a történetek mo-

zaikszerűen rakódnak össze, hogy 

együtt adjanak ki egy teljes képet. 

A  reformáció összetettségében 

is egységes. Éppen ez a megtar-

tó egység az, ami biztosítja, hogy 

fennmaradjunk, családunk, nem-

zetünk, hitünk megmaradjon. Egy 

közösséghez tartozunk és fontos, 

hogy közösségeinkben éljük meg 

hitünket, közös hagyományainkat, 

örökségeinket. Minden közösség 

összetartó szövete a szeretet, mely 

megélésével közelebb kerülünk 

egymáshoz és Jézus Krisztushoz. 

Az ötszázadik évforduló remek le-

hetőség arra, hogy megújuljunk 

hitünkben, és annak bátor felválla-

lásában.

A kiállítás szervezői:

Csorba Győző Könyvtár

Janus Pannonius Múzeum

Pannon Kultúra Alapítvány

PTE Egyetemi Könyvtár és 

Tudásközpont

Források:

„A  baranyai reformáció tör-

ténetei” szinopszisa, Csorba 

Győző Könyvtár, (Erdős Zoltán)

Bokor József (szerk.). Refor-

máció, A  Pallas nagy lexikona. 

Arcanum: FolioNET (1893–

1897, 1998.)

A  reformáció kezdeteiről. 

Sztárai Mihály levele Tuknai 

Miklósnak, 1551. (forrásrészlet, 

Földváry 1893. 709.)

Telegdi Miklós püspök a pé-

csi protestánsok és katolikusok 

kapcsolatáról (forrásrészlet. PEK 

Történeti Gyűjtemények Osztá-

lya)

Az Ormánság fatemplomai, 

a  török elől kútba rejtett haran-

gok (forrásrészletek, Pesti 2002. 

55, 83-86., Vargha 1971. 130-

131., Pécsi Figyelő 1890.09.03:4.)

Tatay Imre esperes egyházlá-

togatási jegyzőkönyve Hidason, 

1837. (Forrás: hungaricana.hu)

Jeles evangélikusok Baranyá-

ban: a Nendtvich család, (Balda-

uf Gusztáv, Vértesi Zoltán, Bali-

kó Zoltán)

A Református Gimnáziumról 

szóló hírek az Új Dunántúli Nap-

lóban (Csorba Győző Könyvtár 

Helyismereti Gyűjtemény)

BALATONYI BARBARA a Pécsi Tudományegyetem andragógia szakán, művelődés-
szervező szakirányon, majd kulturális mediáció mesterszakon diplomázott. 2013-2016-
ig Nemzeti Művelődési Intézet Szakmai Módszertani Főosztályán dolgozott, jelenleg a 
Janus Pannonius Múzeum Néprajzi Osztályának munkatársa.
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Közösségek útjai

Máté LászlónéMáté Lászlóné

Szent Márton kultusz 
és egyházi közösség Bujákon

Buják község és környéke a 

Cserhát hegység lábánál található, 

kulturális értékekben és hagyomá-

nyokban, viseletben gazdag telepü-

lés, mely már Glatz Oszkár festő-

művészre is nagy hatást gyakorolt: 

közel 30 éven át festett Bujákon, és 

az itt készült munkáinak egy részét 

a községnek adományozta. A  fest-

mények állandó kiállítás keretében 

tekinthetők meg a Glatz Oszkár 

Művelődési Központ Galériájában.

Kulturális örökségeik közé 

tartozik többek közt a 17. századi 

barokk stílusú templom, a  község 

szélén magasodó klasszicista Kál-

vária, melyben megcsodálható a 14 

stáció (Jézus keresztútjának állo-

másai – a szerk.) valamint a mellet-

te álló Szent Anna-kápolna.

Az idei, XI. Nógrádi Megye-

napon „Nógrádikum”-díjat kapott 

a „Bujáki Szent Márton Kultusz”, 

ennek kapcsán beszélgettem Mar-

ti József plébániai kormányzóval, 

a település lelki vezetőjével a Szent 

Mártonhoz kapcsolódó helyi kö-

zösségi életről.

Máté Lászlóné: József atya, ké-

rem, mutassa be néhány szóban 

Buják községet az olvasóinknak, 

ahol jelenleg az ott lakók lelki veze-

tését, gondozását végzi.

Marti József: Buják község és 

az itt lakó emberek élete kezdettől 

fogva szorosan összefonódott a ró-

mai katolikus egyházközség életé-

vel Szent Márton oltalma alatt.

A  bujáki vár már az 1300-as 

évektől meghatározó volt és a vár-

kápolnai istentiszteleti hely mellett, 

a  mai „Káponkának” nevezett he-

lyen állt a középkori falusi temp-

lom, ami kezdettől fogva Szent 

Márton tiszteletére.

Annak a Szent Mártonnak a tisz-

teletére, aki hazánk földjén az ak-

kori római birodalom Pannoniának 

nevezett provinciájának területén 

született 316-ban. Megtérése után 

előbb remete, szerzetes majd Tours 

város püspöke lett. Fénylő életszent-

sége már szinte az életében a szen-

tek közé emelte – mint a 20. század-

ban Kalkuttai Teréz anyát. Az első 

olyan szentje lett az egyháznak, akit 

nem azért tiszteltek szentként, mert 

a hitéért vértanúhalált halt, hanem 

mert az életszentség ragyogó példá-

ját mutatta fel hívei körében.

Magyar történelmünk hajnalán, 

szerény túlzással állíthatjuk, hogy 

Szent Márton első magyar tisztelő-

je az a Szent István király volt, aki 

lobogóira a Boldogasszony képe 

mellett, Szent Márton képét hí-



20

 w
w

w
.k

o
z
o
s
s
e
g
im

u
v
e
l
o
d
e
s
.h

u

Közösségek útjai

Máté Lászlóné

meztette. Így Szent Márton tiszte-

lete pontosan egyidős magyar ha-

zánkban a keresztény államisággal.

M. L.: Miért éppen Szent Már-

tonra esett az elődök választása, 

amikor nevet adtak első templo-

muknak?

M. J.: Úgy gondolom, hogy a 

Szent Márton személye körül ki-

alakult egyetemes tisztelet volt az, 

ami miatt az ő nevét választották a 

hajdan élt bujákiak az első templo-

muk részére. Később, mikor a törö-

kök elfoglalták a várat, és a templo-

mot dzsáminak kezdték használni, 

a völgybe lehúzódó nép új, rendkí-

vül gazdagon berendezett templo-

mot épített magának ‒ természete-

sen azt is Szent Márton tiszteletére 

szentelve ‒, aminek még orgonája 

is volt, ami ebben az időben, falusi 

viszonylatban rendkívüli ritkaság-

nak számított. Plébánia ház is épült, 

így Bujáknak még a török időkben 

is volt saját plébánosa, vagyis a ka-

tolikus hitéletet sem a török ura-

lom, sem a reformáció nem tudta 

megtörni ezen a tájon.

A  török kiűzése után Mária 

Terézia herceg Eszterházy Pálnak 

adományozta Bujákot, aki a jó 

gazda gondosságával impozáns, új, 

barokk templomot építtetett a fa-

lunak, de ezt is töretlenül és rendü-

letlenül Szent Márton tiszteletére 

szentelve. Az új templomba hatal-

mas (4m x 2m) oltárképet rendelt, 

amely igen gazdag többsíkú ba-

rokk szimbolikával ábrázolja Szent 

Mártont amint köpenyét megfelezi 

a koldussal. Rendkívül sajnálatos, 

hogy 1975-ben a modernség szel-

lemében a főoltárképet leakasztot-

ták, a  templomból eltávolították 

és a plébánia melléképületében 

lerongyolódva tárolták, mondván: 

„ismeretlen festő, értéktelen alkotá-

sa”. A bujáki egyházközségnek csak 

2010-ben sikerült restauráltatnia 

az oltárképet a Szépművészeti Mú-

zeumban, és így újra visszakerülhe-

tett régi helyére, a főoltár mellé. Az 

a tény, hogy 2017-ben „Nógrádi-

kum” díjas lett, elégtételt is jelent a 

korábbi hanyag bánásmódért.

M. L.: Mind a mai napig él egy-

féle kötödés a bujákiak szívében 

a hajdani Savariában született 

szenthez. Napjainkban milyen mó-

don tiszteli ez a hagyományaihoz 

annyira ragaszkodó közösség Szent 

Mártont? Milyen közösségi alkal-

makon idézik meg az emlékét?

M. J.: Jelenleg Szent Márton 

bujáki tisztelete három forrásból 

táplálkozik. Az első és a legfonto-

sabb Szent Márton ünnepe, azaz 

a Bujáki Búcsú, vagy, ahogy itt 

mondják: a  vendégség. Az ünnep-

re az elszármazottak is hazatérnek, 

hogy talán rég nem látott szerette-

ikkel együtt ünnepeljenek, legalább 

ilyenkor. A búcsú alkalom az elmé-

lyedésre, imádságra, bűnbánatra, 

ájtatos cselekedetekre. Az ünnepi 

szentmiséről a búcsús körmenet-
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Közösségek útjai

Máté Lászlóné

ben, a templom falai közül kilépve, 

Isten kegyelmébe ajánljuk falunkat. 

Régen is, ma is erre az alkalomra 

a lányok, asszonyok ünnepi nép-

viseletbe öltöznek. 2016-ban volt 

a Szent Márton év zárása, szüle-

tésének 1700-ik évfordulóján, erre 

az alkalomra is nagyon sokan öl-

töztek ünneplő viseletbe Bujákon. 

Márton napkor a „vendégséget” 

a  faluban ma is tartják, a családok 

sütnek‒főznek, a régi időkben négy 

hétig tömték a libákat a rég nem lá-

tott családtagok, barátok megven-

dégelésére.

A  második forrás, csak néhány 

éves gyakorlat, amióta az Erdészet 

pihenőhelyet alakított ki az első ősi 

bujáki templom romjainál a Ká-

ponkán. Itt minden évben augusz-

tus utolsó szombatján Hubertus 

misét tartunk az erdészek és a va-

dászok védőszentjének tiszteletére, 

de ezzel együtt emlékezünk ezen a 

helyen, Buják község boldog emlé-

kű alapítóira és jótevőire is, hiszen 

az ősi Szent Márton templom kö-

rül volt az első temető is, bujákiak 

generációi nyugszanak itt.

A  harmadik forrás pedig a leg-

újabb. A  bujáki egyházközség pap-

növendéke: Tóth Tamás diakónus, 

hálából Szent Márton ereklyéjét 

adományozta szülőfaluja temp-

lomának. Így ettől az évtől Szent 

Márton földi maradványainak 

egy darabja is a templomban van! 

Olyan ez, mintha elzarándokolnánk 

Szent Márton sírjához, hogy földi 

maradványainál fejezzük ki tiszte-

letünket, rójuk le kegyeletünket.

Illetve szeretném még itt meg-

említeni, hiszen a lelkemhez rend-

kívül közel áll, a  templomkertnél 

lévő Szent Márton szobrot is, ami 

egy helyi fafaragó, Bangó Béla alko-

tása. Úgy áll ott, mintha igazi védő-

szentként őrizné, vigyázná a falut.

M. L.: Ha már erre járunk, ak-

kor nem szabad megfeledkezni a 

híres bujáki sokszoknyás „Nógrádi-

kum”-díjas helyi viseletről sem, ami 

a viselőjéről, koráról, hajadon vagy 

férjes voltán, valami másról is árul-

kodik…

M. J.: Bujákon az egyház életé-

nek, az egyházi év ünnepeinek és 

liturgikus színeinek rendkívüli har-

móniája alakult ki a népviselettel 

az évszázadok folyamán. Az, hogy 

a pap az adott ünnepen milyen szí-

nű miseruhában végzi a szertartást 

(pl.: piros Pünkösd), vagy, hogy mi 

az ünnepnek a neve, (pl.: Fekete-

vasárnap), teljes egészében vissza-

köszön az adott nap népviseletes 

ruháján. Tehát, nem egyfajta ruha 

van, „a  népviselet”, hanem ez sok-

színűen és színpompásan harmo-

nizál a templom terítőivel és a pap 

miseruhájával is. A  népviselet ma 

is leginkább az egyházi ünnepeken 

látható, de azzal az érdekes kü-

lönbséggel, hogy amíg a többi te-

lepülésen népviseletben az idősek 

járnak, és így inkább ők veszik fel, 
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Közösségek útjai

Máté Lászlóné

addig ez Bujákon pontosan fordít-

va van. Nem az idősek jönnek nép-

viseletben a templomba, hanem 

csak a fi atalok, akik ma is szívesen 

és örömmel viselik a több generá-

ciós ruhákat. Az idősek el nem fo-

gyó szeretettel öltöztetik fel őket a 

maguk örömére éppen úgy, mint 

az Isten dicsőségére, akinek oltárá-

ra, csak a legszebb virág való.

M. L.: A  családok köztudottan 

fontosak az egyház számára. Mi-

ként tudták családbaráttá formálni, 

a 21. század igényeinek megfelelően 

kialakítani a templom nem liturgi-

kus tereit?

M. J.: A  hívek számára a temp-

lom homlokzatának rendbetételét 

valamint hőszigetelését, a nyílászá-

rói cseréjét, valamint a bejárat aka-

dálymentesítését egy pályázatból 

oldjuk meg. Az akadálymentesítés 

a babakocsik számára is bejáratot 

biztosít a templom babaszobájá-

hoz. Ezt a helyiséget azzal a céllal 

hoztuk létre 2008-ban, hogy a kis-

gyermekes családok is el tudjanak 

járni a szentmisékre. A  sekrestyé-

vel átellenes oldalon a kisgyerme-

kes családok rendelkezésére áll egy 

szoba gyermekbútorokkal, szőnye-

gekkel és játékokkal, hogy amíg a 

szülők, nagyszülők imádkoznak, 

addig a kicsik is le tudják foglalni 

magukat. S ezzel egyben szokják a 

templomi környezetet is.

M. L.: Milyen közösségi alkal-

makat kínál az egyház az itt élők 

részére?

M. J.: Ilyen a már említett Szent 

Márton ünnepe, vagyis a Bujáki 

Búcsú, vagy a Hubertus mise, de 

akár az összes keresztény hitélet-

hez tartozó alkalom is közösségi 

eseménynek tekinthető, kezdve 

a keresztelőtől, a  házasságon át a 

temetésig. A misék előtt a kisgyer-

mekes családok barátkozhatnak a 

játékszobában, a nagyobb gyerekek 

pedig nem is olyan rég Balatonsze-

mesen katolikus táborban voltak, 

egyházmegyei és egyházközségi tá-

mogatással.

MARTI JÓZSEF 1978. szeptember 16-án született Budapesten. 1997-ben elektronikai 
műszerész, majd ipari elektronikai technikus képesítést szerzett. 1997-től a Váci Egyház-
megyei Kántorképző növendéke lett, illetve orgonálni tanult a budapesti Lehel téri temp-
lomban (Árpád-házi Szent Margit-templom), Bánkúti Gábor karnagy növendékeként.
Felsőfokú teológiai tanulmányait 1998 őszén, mint a Váci Egyházmegye papnövendéke 
Vácott a Borromeo Szent Károly papnevelő intézetben kezdte meg, majd a II. évfolyamtól 
Egerben a Hittudományi Főiskola és az Érseki Papnevelő intézet hallgatójaként-növendé-
keként tanult. 2001-ben Köztársasági ösztöndíjat nyert. 2004-ben Vácon szentelték pap-
pá és első szolgálati helyére Pásztóra került káplánnak, ahonnan Dr. Varga Lajos plébános 
irányítása mellett ellátták még: Mártaszőlős, Hasznos, Mátrakeresztes fi liákat is.
A váci megyéspüspök 2005-ben az egyházmegyei Ministráns Bizottság elnökévé nevezte 
ki. A pásztói plébános 2006-os püspöki kinevezésekor vele tartott és a váci székesegyház-
ba került karkáplánnak, amelyhez Kosd és Vácduka fi liák is hozzátartoztak. Ezen időszak 
alatt (2006-2008-ig) megbízást kapott a váci Karolina Katolikus Általános Iskola lelkive-
zetői teendőinek ellátására, valamint tanított az Egyházmegyei Kántorképzőben.
2008. augusztus 1-jén került első önálló szolgálati helyére, Bujákra, amelyhez akkor: 
Szarvasgede, Kisbágyon, Szirák és Bér fi liák tartoztak. 2010. augusztus elsejével bízták 
meg a palotási plébánia ellátásával is. Ma is ezek a Nógrád megyei települések alkotják a 
bujáki lelkipásztori körzetet.

MÁTÉ LÁSZLÓNÉ népművelő, tanár, informatikus könyvtáros, könyvtárostanár. Az 
NMI Művelődési Intézet Nógrád Megyei Irodájának módszertani referense, a  Nógrád 
Megyei Népművelők Egyesületének vezetőségi tagja, a Magyar Népművelők Egyesülete 
emlékplakettjének birtokosa. Kerekes László-díjas népművelő.
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Közösségek útjai

Varga AlbinVarga Albin

Néptánctól a zarándoklatig
„Mi csak vándorok vagyunk itt a földön…”

Az egyház és a közművelődés 

település szintű kapcsolatáról egy 

konferencia kapcsán, Ének ere-

je címmel Vasváron mondtam el 

a gondolataimat, ahol az éneklés 

közösségformáló ereje volt a téma 

középpontjában. Alábbiakban az 

előadás szerkesztett változata ol-

vasható.

Nekünk még 
énekeltek…

Anyám, nagyszüleim, kü-

lönösen a nagyapám. Az egyik 

kedvenc dala volt a „Messze a 

táborban, nagy Oroszországban” 

kezdetű nóta, amit a háborúban 

elhunyt két testvére emlékére 

gyakran énekelt, akik zenészek 

voltak a zalai Csernec településen 

(Varga Imre prímás, Varga István 

cimbalmos), a  Mura partján. Én 

mentem vele gyermekként szom-

szédolni, és együtt énekeltünk… 

Meghatározó élmény volt az idő-

seket hallgatni, régi történeteket a 

háborúról, a  falu életéről, jó vagy 

rossz termésről… Nem mellékes, 

hogy nagyapámnak is kiváló hal-

lása és hangja volt, de mivel nem 

lehetett prímás, nem lett „másod-

hegedűs” sem a családi paraszt-

bandában.

Ünnepek, szokások – 
nem volt nóta nélkül 
ünnep!

Lagzi, disznóölés, elsőáldozás, 

bérmálkozás és a Paszita ‒ mind-

egyik népdallal és magyar nótával 

átszőtt ünnep volt számunkra, ahol 

összejött a nagyobb család. A szak-

rális tartalom mellett megültük ün-

nepeinket! Együtt volt a KÖZÖS-

SÉG! Hagyományos nemzedékről 

nemzedékre való átörökítésben 

nőttem fel. Kaszálni és énekelni is 

a felnőttektől, nálam nagyobbaktól 

tanultam, nagymamámmal pedig 

rendszeresen jártunk Búcsúszent-

lászlóra, Máriagyüdre zarándoklat-

ra. Szüreti felvonulások, betlehe-

mezések, regölések, tollfosztások, 

halottsiratók, virrasztások élménye 

ma is elevenen, meghatározóan él-

nek bennem.

„Hegyi beszédek”

Szülőfalumban, Tornyiszent-

miklóson a fi atal legények nem 

csupán bálokba jártak. Szinte min-

denkinek volt borospincéje a he-

gyen, nyaranta hol az egyik, hol a 

másik pincénél gyűltek össze a fa-

lubeliek. Ezeket az összejöveteleket 

A Gencsapáti Művelődési Ház és Könyvtár
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Közösségek útjai

Varga Albin

kicsit viccesen egymás között csak 

„Hegyi beszédekként” emlegették 

mindig. Tulajdonképpen itt történt 

meg nekünk, fi ataloknak a beava-

tása a felnőtt létbe. Először csak 

krumplit pucoltunk, bort hordtunk 

az idősebbeknek, s  amíg ők iszo-

gattak meg daloltak, mi szinte ész-

revétlenül ellestük, megtanultuk 

a helyi dalkincset. Nótáskönyvet 

készítettünk, vagyis leírtuk a da-

lokat, hogy nekünk is meglegyen. 

Ugyanígy volt ez a vőfélykönyvvel. 

Mindenkinek le kellett írni a saját-

ját. Amikor 16 évesen elkezdtem 

vőfélykedni, már ismernem illett 

a köszöntők mellett a szokásren-

det, a  búcsúztatáshoz, kikéréshez, 

vonuláshoz kapcsolódó dalokat is. 

A  főiskolai tanulmányaim során 

pedig, valamikor a rendszerváltás 

idején, Antal László tanár úr a nép-

tánc vizsgáinkon a táncok ismerete 

mellett mindig elvárta, hogy leg-

alább ötöt ismerjünk az egyes táj-

egységek népdalkincséből is.

A közösségfejlesztés – 
életforma

A  mai társadalmi állapotokat 

nézve, azt hiszem, hogy kevesen 

vitatkoznának azzal a megállapítás-

sal, hogy a közművelődési szakem-

berekre, közösségfejlesztőkre ma 

nagyobb szüksége van a társada-

lomnak, mint valaha, s  ez nem ép-

pen egy 8 órás elfoglaltság, hanem 

életforma. A helyi egyházi közössé-

gek kulturális és közösségi életének 

megszervezése nehezen elválaszt-

ható a közművelődéstől. A település 

közösségei leképezik a helyi társa-

dalmat és az egyes csoportok között 

természetesen átfedések vannak.

A  szombathelyi Berzsenyi Dá-

niel Tanárképző Főiskola elvégzése 

után, 1991-ben szinte hazataláltam 

Gencsapátiba, Vas megye legna-

gyobb falujába. Itt mindig befoga-

dó, szerető közösség vett körül: az 

Ifj úsági klub, a  Gencsapáti Hagyo-

mányőrző Néptáncegyüttes, a Vasi 

népdalstúdió, a  különböző gyer-

mekcsoportok vagy éppen a szülők 

csoportja. Az itt élők szellemi, kul-

turális öröksége, identitása olyan 

meghatározó, megőrzendő érték, 

amelyek egy olyan alapot, tartást 

adnak a helybelieknek, amire ké-

sőbb mi is és ők is nyugodt szívvel 

építkezhetünk.

Érték és közösség

1993-ban újjáalakítottuk az 

1938-ban alakult néptáncegyüt-

test, aztán 1998-ban újjáéledt a 

Legénycéh is, illetve számtalan régi 

népszokás, mint a betlehemezés, 

a  locsolás, a  lucázás, a májusfaállí-

tás és kitáncolás, a  farsangi tuskó-

húzás és mulatság, a  Gencsi Söp-

rű Néptáncfesztivál, a  Gencsapáti 

Pünkösdi fesztivál (40 ezer látogató 

2017-ben) vagy a Nemzetközi Bet-

lehemes Találkozó. Az Érték és kö-

zösség című rendezvényünk a falu 

napja, de nem „falunap sztárven-

dégekkel”, hanem a helyi értékekre, 

közösségi, művészeti, gasztronó-

miai, sportra építő ünnepünk. Szü-

reti felvonulás és mulatság valósul 

meg közösségeink és intézménye-

ink, önkormányzatunk és vállalko-

zók együttműködésével. Csak cím-

szavakban említve programjainkat.

Miszori Zoltán tér

A  helyi egyházi szervezetekkel, 

csoportokkal mindig jó kapcsola-

tot ápoltunk. Erről szép tanúságot 

tesz az az önkormányzati döntés, 

hogy a falu egyik terét a volt plé-

bánosunkról, az 5 éve fi atalon el-

hunyt Zoltán atyáról nevezték el.

Ki is volt ő valójában? Ki volt 

Miszori Zoltán, akinek megjelené-

sével a gencsapáti hívek egy hitéleti 

megújulásnak voltak részesei? Az 

Atya rendkívül erős karizmatikus 

képességekkel rendelkezett, szol-

gálata révén hitetlenek váltak hívő-

vé, az egyházban korábban sebeket 

szerzett hívek tértek vissza a kö-

zösségbe, mások ráébredtek, hogy 

ünnepi hitük kevés, életük egészét 

át kell járnia Krisztusnak. Buz-

dította azokat is, akik 1990 előtt 

munkahelyi zaklatásoknak voltak 

kitéve hitük nyílt megvallása, és 

gyermekeik hittanra való beíratása 

miatt, hirdette, hogy elérkezett a 

vallásszabadság időszaka. Igazi kö-

zösségfejlesztő volt!

Zoltán atya

Zoltán atya 1995. március 1-jén 

kezdte el plébánosi szolgálatát 

Gencsapátiban. Szombathelyen és 

Gencsapáti értékkalauz
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Közösségek útjai

Varga Albin

Zalaegerszegen is kiemelten foglal-

kozott fi atalokkal, számos közösség 

létrehozásán fáradozott. Gencsa-

pátiban is a már létező kis közössé-

geket szólította meg először, 1995 

húsvétja után elkezdte szervezni a 

házas közösséget. 1995 nyarán már 

közös kerékpártúrát, az iskolás 

gyermekeknek pedig hittantábort 

szervezett. 1998-ban létrehozta az 

idősekből álló lelki közösséget is. 

A  közösségek az ő közreműködé-

sével megtanulták a „Karizmatikus 

megújulás énekeit”, az úgynevezett 

gitáros énekeket. Csoportjai részt 

vettek az Országos Karizmatikus 

Találkozókon. A  hitélet megújítá-

sa keretében a világiakat bevon-

ta a közösségekből az olvasmány, 

szentlecke és egyetemes könyörgés 

felolvasására. Az 1990-es évek vé-

gére már három ifj úsági, egy házas, 

kettő imaközösség és KARITASZ 

működött a Gencsapáti Plébánián.

Hajcsárok a nyáj végén

1998-ban gyalogos zarándok-

latot szervezett Mariazellbe. A  za-

rándoklat 40 főről a következő 

években már 100 főre gyarapodott, 

és legendássá vált az egyszerűsé-

géről, lelki ereje, szellemi vezetése 

által. Az út nemcsak szakrális él-

ményt ad a résztvevőknek, hanem 

közösséggé kovácsolja a zarándo-

kokat. A Néptáncegyüttes tagjai is 

bekapcsolódtak a zarándoklatba: 

minket „hajcsároknak” nevezett, 

akik a menet végén vigyázzuk a 

„nyájat”, persze segítve a lemaradt 

társakat. A  160 km-es utat négy 

nap alatt tesszük meg. A  második 

nap végén szinte állandó program-

má vált az általunk tartott táncház, 

ahol a gencsapáti és a vasi tánc-

anyagot igyekszünk bemutatni és 

megtanítani a zarándok társaink-

nak. A  másik rendszeres progra-

munk a közös éneklés a KPM cso-

port irányításával (Katolikus Pop 

Menyecskék) ‒ ez aff éle kívánság-

műsor zarándok módra, így még 

dalokat is lehet kérni ‒ s termé-

szetesen mi hajcsárok is énekelünk 

rendületlenül, csak úgy zeng tőle 

az erdő. Aki egyszer végigment 

gyalogosan az úton Zoltán atyával, 

az visszajött, mert igazi lelki feltöl-

tődést, megtisztulást kapott. Halá-

la után is tart a zarándoklat: idén 

ünnepeltük 20 éves jubileumát.

Az egykori erdőmérnök hallga-

tó mozgás és természetszeretete, 

csodálata élete végéig megmaradt. 

Gencsapátiban például rendsze-

resen futott a Szentkúton keresz-

tül az úgynevezett „külső erdőig.” 

A  „Szent Jakab futással”, ami a Kő-

szegi Jézus Szíve templomtól indul 

és a Gencsapáti Szent Jakab temp-

lomnál fejeződik be, pedig hagyo-

mányt is teremtett.

Szentjánosbogarak

A  Kárpátaljáról érkezett gyer-

mekek táboroztatása Gencsapá-

tiban és Perenyében, a  két Szent-

jánosbogár tábor megvalósítása 

örök élmény marad a fogadó csa-

ládoknak és a gyermekeknek egy-

aránt. Sok környékbeli építkezés, 

felújítás is köszönhető neki és helyi 

önkormányzat elkötelezettségének. 

Például: a  Szentkút stációk, a  Za-

rándok Közösségi Ház, a templom 

tetőszerkezete és külső felújítása, 

az Apáti templom oltárképének 

restaurálása, a  Plébániatemplom 

sekrestyéjében 50 évig láthatatlan 

szekkó restaurálása, amely az 1919. 

május 28-i eseményeknek állít em-

léket, amikor Tanácsköztársaság 

csapatait üldözték el a faluból, de 

még hosszan sorolhatnánk. Szá-

mára azonban mindig is csak a lel-

ki építkezés volt a lényeg, nem az 

anyagi! Mikor egy pályázat kapcsán 

megkérdezték, mi a véleménye, azt 

mondta, nemrég járt Németország-

ban, gyönyörűen felújított templo-

mokat látott, de üresek voltak – na, 

hát az én dolgom, hogy tele legyen, 

nem az, hogy vadonatúj legyen, ah-

hoz többen is sokkal jobban érte-

nek nálam itt Gencsapátiban.

„Mi csak vándorok va-
gyunk itt a földön…”

Egy róla szóló írásban olvashat-

tuk: Hitre ébredtünk mellette, és 

valóban, mindig megérintette az őt 

hallgatót. Még a sírjára is ezt írat-

ta: Lelkipásztor. Soha nem akart 

más lenni, esperesként sem. A  Fő-

parancsot, a szeretet parancsát hir-

dette: halála előtt betegágyán is azt 

mondta „Szeressétek egymást, mert 

a szeretet a legfontosabb, értetek 

Miszori Zoltán, Mariazelli szentmise
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Varga Albin

szenvedek”. Zoltán Atya 2012. au-

gusztus 31- én hunyt el.

A  róla elnevezett, templom 

előtti teret 2017. augusztus 31-én 

(halálának évfordulóján) avattuk 

fel. Dr. Székely János megyéspüs-

pök szentelte meg. Levetítettük a 

róla készült Pásztor című fi lmet, 

tiszteletére tölgyfát ültettünk a 

templomtérre, a  műsorban a Vasi 

Népdalstúdió vallási népi énekeket, 

az általa lett gitárosok kedvenc da-

lát is eljátszották: „Mi csak vándo-

rok vagyunk itt a földön…” kezdetűt, 

amely az emléktáblájának felirata 

is lett. 

Átörökítés

Még Zoltán atya idejében, 

2006-ban restauráltatott egy „lát-

hatatlan falfestményt”: Gyarmati 

András festőrestaurátor művész 

végezte a munkálatokat, ő írta le a 

Hírmondó 2006. márciusi számá-

ban a következőket

„A sekrestye déli falán, a bejára-

ti ajtó feletti íves záródású boltme-

zőben az idősebbek emléke szerint 

egykor falfestmény volt, melyet a II. 

világháború utolsó évében szándé-

kosan fedtek el egyszerű meszeléssel. 

Valóban, a  szürkés, szennyeződött 

festés a falmező teljes felső felületét 

borító képet rejtett. Az ábrázolás 

egy, az akkori Nagygencsen, 1919. 

május 28-án történt eseményt mu-

tat be. A  falu lakossága az 1915-

től itt plébánosként működő Kop-

csándy Sándor vezetésével állt ellen 

a faluba érkező tanácsköztársasá-

giak fosztogatásának. A  jelenet a 

templom előtti fás térségen játszó-

dik, jobb oldalt látható a reveren-

dát viselő plébános alakja, aki bal 

kezében feszületet tartva, jobbjával 

a kép közepén megfestett vasútál-

lomás, és az előtte álló apró fi gu-

rák irányába mutat. A kompozíció 

előterében számos felfegyverkezett 

alak mozog, vagy áll, ki lőfegyver-

rel, ki pedig csak kaszával, villával, 

bottal. Néhányan már, a  középen 

csoportosulók közül, épp az állo-

másépület felé lőnek. A  háttérben 

a templom tornya magasodik, a to-

rony ablakában a magyar lobogó. 

Az égen két repülőgép is feltűnik. 

A falfestmény keretének felső részén 

felirat hirdeti a történések helyét, 

évszámát: Nagygencs, 1919. május 

hó 28-án. Az alkotás mestere való-

színűleg az a szombathelyi Steff ek 

Albin volt, aki 1937-ben a temp-

lomhajót is kifestette.”

1927-ben „A  nagygencsi ellen-

forradalom nyolcadik évfordulóján” 

a  falu eleji fakereszthez zarándo-

kolt körmenettel a falu és a kör-

nyék népe megemlékezve a gen-

csiek hősiességéről. „Méreteiben 

impozáns, hatásában pedig felejt-

hetetlenül bensőséges ünnepet ült 

1927-ben Áldozócsütörtök napján 

Nagygencs közönsége.” 1919. Áldo-

zócsütörtökén verték le a vörösök 

a nagygencsi ellenforradalmat, ez 

az Áldozócsütörtök nehéz napja 

volt a falunak. 1919. május 28-án 

a gencsiek ellenálltak és kikerget-

ték a faluból a Tanácsköztársaság 

csapatait, majd jött a megtorlás 

(Kopcsándy Sándor kanonokot, 

a  falu plébánosát börtönbe zárták, 

a kommün végéig ott sínylődött) és 

ide terelték ki a falu népét a kereszt 

mellett elterülő rétre. „Ezeknek a 



27

 w
w

w
.k

o
z
o
s
s
e
g
im

u
v
e
l
o
d
e
s
.h

u

Közösségek útjai

Varga Albin

szomorú eseményeknek a tanúja 

volt a négy hársfa átívelése alatt 

álló faluvégi fakereszt.”

(Forrás: Vasvármegye, 1927. 

május 28. 3. p. A nagygencsi ellen-

forradalom nyolcadik évfordulója, 

Dr. Széll Kálmán: „Mi történt Ne-

mesbődön és Nagygencsen 1919. 

május 28-29-én” Vasi Szemle kü-

lönkiadása.)

A  Hősök Napja alkalmából 

2015. május 31-én közös zarándok-

latot, körmenetet, illetve az akkor 

pont tíz éve felszentelt Szent Or-

bán szobornál keresztáldást tartot-

tak az 1919-es hősök emlékére. Az 

előtte eltelt 88 évben nem volt a fa-

luban ilyen megemlékezés, s előtte 

is csak egyetlenegyszer, 1927-ben 

tartottak körmenetet az 1919-es 

hősök emlékére, akik ellenálltak a 

falut támadó vörös terror csapa-

tainak. 2015-ben született meg az 

a gondolat, hogy ismét indítsanak 

körmenetet a Hősök Napján a ta-

nácsköztársaságiak fosztogatásá-

nak ellenszegülő eleik tiszteletére.

A lényeg a tudás 
átörökítése

Vegyük példának a japán Isze beli 

sintoista szentély együttes 478-ban 

megépített híres Külső Szentélyé-

nek esetét. A középkori sintoista ha-

gyomány szerint 20 évenként, talán 

emberöltőnként, újonnan megépí-

tik az Isten házát. Az építés mindig 

azonos eszközök és alapanyagok fel-

használásával, szinte rítus-szerűen 

történik. A  templomot fennállásá-

nak 20. esztendeje után szétbontják, 

a  fa alkotóelemeket elégetik. A régi 

templom életének utolsó éveiben 

kezdik meg a minden szempontból 

pontos másolat építését.

Nekünk is ez a dolgunk. Gen-

csapátiban 120-an táncolunk az 

ovisoktól a hagyományőrzőkig. 

(Kiskópic, Kópic, Gezemice, Ispi-

láng, hagyományőrzők és a Vadhaj-

tás.) Együttesünk 2018-ban lesz 80 

éves, a közösségeink méltón képvi-

Nagygencs, 1919. május 28.

Körmenet a bádogkereszthez
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Közösségek útjai

selik településünk néptánc hagyo-

mányát. Tagjai vagyunk a Muharay 

Elemér Népművészeti Szövetség-

nek, Táncháztalálkozón, Néptánc-

antológián, országos és nemzetközi 

fesztiválokon képviseljük régiónk 

és hazánk népművészetét. Együt-

tesünk hagyományőrző tevékeny-

ségéért elnyerte a Muharay és a 

Csokonai-díjat.

A  Vasi Népdalstúdió- Kökör-

csin, Csicsergő, Boróka együttesei a 

népi éneklés műhelyeként 1992-től 

Tanai Erzsébet vezetésével Gencsa-

pátiban végzi elkötelezett munkáját 

– ha hívnak telefonon, s  kérdezik, 

„mit hallgatsz?” Válaszom: nem, ez 

élő! Az iroda melletti könyvtárban 

próbálnak a dalosok! 18 közösség 

használja a házat folyamatosan.

Betlehemezés

Kiemelném az egyik népszoká-

sunk újjászületését. 1994-től újra 

betlehemezünk minden adventkor, 

házakhoz is beköszöntve. 13 éve 

nemzetközi találkozót rendezünk 

a Kárpát-medence betlehemes 

csoportjaival. A  Gencsapáti temp-

lomban, gálaműsorban láthatják az 

érdeklődők a betlehemes közössé-

geket. De a lényeg, hogy a követ-

kező generációk is betlehemeznek 

Gencsapátiban, eljárnak egymás-

hoz, tanáraikhoz, rokonaikhoz, és 

több helyre ismeretlenül is becsen-

getnek. 5 generáció betlehemezik a 

faluban minden adventkor, ovisok-

tól a hagyományőrzőkig.

A  helyi Gyöngyös-kert Óvodá-

ban minden évben mi is betlehe-

mezünk, a  gyermekek már velünk 

éneklik a dalokat. Pap Lili (5 éves 

ovis) pár éve egy rajzpályázatra ké-

szítette a következő rajzot, amely-

nek címe Tomó (ő  táncos társunk 

ovis kisfi a), Tomó apukája és Albin 

bácsi. Azt gondolom ezért a rajzért 

már megérte.

Papp Lili: Gencsi betlehemesek

VARGA ALBIN népművelő, tanár, művelődési és felnőttképzési menedzser. Huszonhat 
éve dolgozik a közművelődés területén a gencsapáti Művelődési Ház és Könyvtár igazga-
tójaként. 24 éve vezeti a Muharay- és Csokonai-díjas Gencsapáti Hagyományőrző Nép-
táncegyüttest, elnökségi tagja a Muharay Elemér Népművészeti Szövetségnek, 2014-től 
a Pannon Térségfejlesztő Egyesület – Szombathelyi Járás LEADER HACS szervezete- el-
nöke. 2008-2012 között a Nemzeti Kulturális Alap Népművészeti Kollégiumának tagja. 
A  Gencsapáti Pünkösdi Fesztivál, a  „Gencsi Söprű” Néptáncfesztivál, a  Vincze Ferenc 
Szólótáncverseny és a Gencsapáti Nemzetközi Betlehemes Fesztivál elindítója.
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Közösségek útjai

Végső IstvánVégső István

„A közösségben minden másnál 
jobban meg szoktam érezni 

Isten jelenlétét”
Jövőre huszonhetedik alkalommal 

rendezik meg a Hittanya tábort.

„Most már azok okítják, tarta-

nak vallásos és szabadidős foglal-

kozásokat a mai gyermekek részére, 

akik annak idején elindították a bu-

gaci tábort” – szólt 2016 augusztu-

sában a Kecskemét Tv tudósítása. 

Közel három évtizede gyermekek 

népesítik be Bugac puszta egy kis 

szegletét. Az egykor pásztorok 

és betyárok által lakott területen 

1992-től a katolikus egyház szer-

vez lelkigyakorlatos tábort. Erről 

beszélgettünk dr. Finta Józseff el, 

a  Kecskeméti Főplébánia plébáno-

sával, érseki helynökkel.

Végső István: Egy úgynevezett 

alulról jövő kezdeményezésként kis-

kunfélegyházi fi atalok javaslatára 

indult el a Hittanya tábor. Mi volt 

a motivációja az ifj aknak, és ezt 

miért karolta fel a katolikus egy-

ház?

dr. Finta József: A  Kiskunfél-

egyházi Szent István Plébánia if-

júsági csoportja, amelyet akkor 

Hajagos Gyula káplán atya veze-

tett, jó lehetőséget látott a puszta 

közepén lévő épületben. Úgy gon-

dolták, hogy kicsit kicsinosítva 

az épületegyüttest, létre lehetne 

hozni ott egy ifj úsági lelkigyakorla-

tos házat, táborhelyet. Mivel azon 

a helyen a csend és a világtól való 

elvonultság lehetősége biztosítva 

van, jó alkalom nyílna ott a lelki 

összeszedettségre. Természetesen 

a fi atalok mindezt kezdettől fogva 

Gyula atyával és az akkori plébá-

nossal, Stein Ernő atyával együtt 

tervezgették, hiszen az épületet a 

Kiskunfélegyházi Szent István Plé-

bániának ajánlották fel.

V. I.: Mit kell tudni a Hittanyá-

ról, az itt álló épületekről, mi volt 

itt előtte?

dr. F. J.: Eredetileg tanyai tűzol-

tóház volt, a tűzoltáshoz szükséges 

eszközöket tárolták itt. A rendszer-

váltás előtt pedig egy TSZ tulajdo-

na volt. Amikor a rendszerváltás 

után a TSZ megszűnőben volt, ak-

kor felajánlották az elég lepusztult 

állapotban lévő, egy főépületből 

és egy melléképületből álló komp-

lexumot a kiskunfélegyházi Szent 

István Plébániának. A  plébánia 

pedig létrehozott egy alapítványt, 

a  Néri Szent Fülöpről elnevezett 

Hittanya Alapítványt, amely ma 

is fenntartja és működteti a házat. 

A fi atalok a helyet Hittanyának ne-

vezték el. A  név olyannyira köztu-

dottá vált, hogy a hely közvetlen 

közelében lévő kisvasút megállót 

is átnevezték hivatalosan Móric-

gáti Tanyákról, Hittanya megálló-

ra. A  Hittanya Bugac és Móricgát 

között félúton helyezkedik el, a ma 

már sajnos nem működő Kecske-

mét-Kiskunmajsa kisvasút sínpárja 
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Közösségek útjai

Végső István

mellett. Hivatalos címe: Móricgát, 

Bezsenyi dűlő 104. Az épületeket 

és a környéket a fi atalok az Alapít-

vány és adományozók segítségével 

folyamatosan szépítgették, tovább 

fejlesztették. Kerítés épült, új vi-

zesblokk, majd egy nagy, kétszáz 

négyzetméteres beton platz erős 

sörsátorral borítva. Az épület foko-

zatosan alkalmassá vált több mint 

száz táborozó kiszolgálására is.

V. I.: Mi az alapvető célja a tá-

bornak?

dr. F. J.: A  fi atalokat az életko-

ruknak megfelelő módon segíteni 

istenkapcsolatuk elmélyítésében és 

az egyházképük helyes formálásá-

ban. Közösségi élményekben része-

síteni őket, amelyek lehetővé teszik 

az átlagosnál mélyebb, teljesebb 

kapcsolatok kialakítását. Segíteni 

őket abban, hogy elkötelezettebbé 

váljanak a mások iránti szeretet-

ben és szolgálatkészségben. He-

lyes önismeretre, több aktivitásra, 

nagyobb önállóságra való nevelés. 

Ezáltal a hivatásuk felismerésében 

és az abban való megerősödésben 

is igyekszünk segíteni őket.

V. I.: A  Hittanyán tematikus 

táborok szoktak lenni. Mi alapján 

döntik el a témákat az adott évek-

ben?

dr. F. J.: Ha van a pápa vagy a 

Magyar Katolikus Püspöki Kar ál-

tal meghirdetett központi téma 

vagy emlékév, akkor mi is azt a té-

mát tűzzük ki az adott évre. Ilyen 

volt például 2013-ban a Hit Éve 

vagy 2016-ban az Irgalmasság Éve. 

Természetesen ilyenkor is a fi atalok 

által jobban érthető, hangzatosabb 

címet adunk a tábornak. Ha ilyen 

központi téma nincs, akkor a fi a-

talok között körbekérdezve, az ő 

érdeklődésük, igényeik alapján vá-

lasztjuk meg az éppen aktuálisan 

szervezendő tábor témáját.

V. I.: Hány fő vesz részt körül-

belül a táborban, voltak-e már na-

gyon kevesen, illetve túl sokan?

dr. F. J.: A  legkevesebben az 

első évben, 1992-ben voltunk, 30-

40 fővel. Persze ezt akkor nem 

éreztük kevésnek, hiszen körülbe-

lül ilyen létszámokkal számoltunk 

a ház kapacitását illetően. A  jól 

sikerült tábor hatására azonban a 

következő nyáron már 70-80 diák 

volt ott. A  harmadik táborban 

több mint 150 fő, amit bizony az 

akkori lehetőségeinket számba 

véve, már túl soknak is éreztem. 

Utána több éven keresztül két tá-

bort szerveztünk egymás után: kis 

tábort az általános iskolás korosz-

tálynak, nagy tábort a fi ataloknak. 

A két hét azonban igen soknak és 

megterhelőnek bizonyult a szer-

vező csapat számára, főleg mikor 

már a felnőtt élet határára értek 

(munka, család stb.). Ezért újra egy 

tábort kezdtünk szervezni, immár 

legalább 15 éve. Azonban a Hit-

tanya infrastruktúrája közben al-

kalmasabbá vált a több, mint száz 
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Közösségek útjai

Végső István

fi atal sátortáboros jellegű ellátá-

sára. A  résztvevők száma mindig 

meghaladja a száz főt, általában 

véve 120-130 gyerekkel, fi atallal 

számolhatunk.

V. I.: Csak katolikus vallásúak 

érkeznek a táborba?

dr. F. J.: Legnagyobb többség-

ben igen, de nincs olyan szabá-

lyunk, hogy csak katolikusok jöhet-

nek. Mindig van két-három refor-

mátus, és persze érdeklődő meg-

kereszteletlen fi atal is. Az utóbbi 

években feltűnt egy baptista fi ú is, 

ő is megtalálja köztünk a helyét.

V. I.: Hogy néz ki egy nap a Hit-

tanyán, a  tábor idején? Milyen 

programokat emelne ki?

dr. F. J.: A tábor napirendjében 

helyet kapnak a témában járatos 

papok, szerzetesek, világi szak-

emberek előadásai, melyeket kis 

csoportokban beszélgetés során 

mélyítünk el. A lelkigyakorlatos jel-

leget erősíti a napi gitáros szentmi-

se, a közös imádság, a szentségimá-

dás. Ugyanakkor fontosnak tartjuk 

az ismerkedést, a  közösségépítést, 

a  jó hangulatot is. Ezért gondos-

kodunk arról, hogy ne hiányozzon 

a sport, a játék, a túra, a kézműves 

foglalkozások, a  zene és tánc sem. 

Arról, hogy mennyire tartalmas 

egy-egy napunk érdemes megte-

kinteni az egyik szerdánkat:

6.15 Ébresztő a szervezőknek

6.30 Zsolozsma (fakultatív) 

(szentmisén kívüli hajnali imádság 

– a szerk.)

6.45 Ébresztő a gyermekeknek, 

megbeszélés

7.15 Reggeli szemle

7.30 Reggeli ima

7.40 Reggeli

8.30 Indulás Bugacra gyalog

10.30 Előadás: Márfi  Gyula érsek

12.00 Szentmise

13.00 Ebéd

14.00 Találkozás, program a 

szerzetesekkel

15.30 Csoportbeszélgetés

17.00 Indulás vissza lovas ko-

csikkal

18.30 Vacsora

19.30 Fakultatív programok: 

kézműves foglalkozások, fi lmnézés

21.00 Esti ima, tisztálkodás

22.15 Elcsendesedés

22.30 Takarodó

V. I.: Hogyan tud megújulni egy 

ilyen régóta szerveződő egyházi tá-

bor?

dr. F. J.: Mivel a tábor állandóan 

„él”, így a megújulás is folyamatos. 

A  tábort szervező 20-25 fős csapat, 

a „Kisebb Testvérek” közössége éves 

szinten kétszer összejön kiértékelni 

az előző tábort, és szervezni a kö-

vetkezőt. A  közös megfi gyeléseink, 

értékeléseink, illetve a fi atalok visz-

szajelzései alapján szoktunk újítani, 

vagy pedig a beváltat megtartani. 

A lényeg és az alapfelépítés nemigen 

változott. A  módszereink, egyes 

programjaink többször  újultak meg.

V. I.: Hol és hogy hirdetik a tá-

bort, és honnan érkeznek a gyerekek 

és fi atalok ide?

dr. F. J.: Hirdetjük az egyházme-

gye papjainak és hitoktatóinak in-

ternetes levelezőlistáján és az éves 

összejöveteleken. Plakátok is ké-

szülnek, amiket ezeken az alkalma-
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Közösségek útjai

Végső István

kon osztogatunk, illetve interneten 

is közzéteszünk. Természetesen a 

tábornak van honlapja, ott is meg-

jelenítjük a tudnivalókat. Ezen kí-

vül a legnagyobb közösségi oldalon 

és internetes levelezőlistán tartjuk 

a kapcsolatot a táborunkban meg-

forduló fi atalokkal, s  személyesen 

nekik is mindig hirdetjük a tábort, 

több alkalommal is. Elsősorban az 

egyházmegye településeiről érkez-

nek. Ám egyre nő azok száma is, 

akik más egyházmegyékből is csat-

lakoznak, vagy baráti, vagy családi 

kapcsolatok révén. A  legtöbben 

az utóbbi években Kiskunhalasról, 

Helvéciáról, Bugacról, Kiskunfél-

egyházáról jöttek.

V. I.: Volt-e már adaptációja a 

tábor tematikájának, formájának, 

próbáltak-e már az ország más terü-

letén hasonló tábort megszervezni?

dr. F. J.: Mi magunk is a Váci 

Egyházmegyében pár évvel ko-

rábban kialakuló Tápiómenti Lel-

kigyakorlatos Tábor (Tápiószent-

mártoni helyszínnel) mintájára 

kezdtük szervezni 27 évvel koráb-

ban a Bugaci Lelkigyakorlatos Tá-

bort a Hittanyán. Azóta az egyház-

megyénkben kisebb hittanos vagy 

ifj úsági táborokat szoktak hason-

lóképpen szervezni hitoktatók és 

papok, de országos szinten nem 

tudok hasonló adaptációról. A  tá-

piómenti táborokat azóta is meg-

szervezik.

V. I.: Érte-e már csalódás a tá-

bor miatt, ha igen mi történt?

dr. F. J.: Különösebben nagy 

csalódás nem ért. Volt egy-két 

olyan tábor, amikor a résztvevők 

egy része nem tudta, hova is jött és 

miért. Így voltak kisebb-nagyobb 

fegyelmezési gondok, de ez inkább 

az elején volt jellemző, az utóbbi 

években nem. Mindig nehéz per-

sze megélni azt, amikor egy évek 

óta visszajáró korosztály „felnő” és 

„kikopik” a  táborozók közül. Van 

utánpótlás Istennek hála, de még-

sem könnyű elengedni a régieket. 

Ugyanígy igaz ez a szervező csa-

patra is, ott is vannak megújulások, 

személycserék.

V. I.: Mi volt a legnagyobb élmé-

nye a tábor kapcsán?

A  legnagyobb élményem folya-

matosan az, hogy az ott összeko-

vácsolódó közösségben minden 

másnál jobban meg szoktam érezni 

Isten jelenlétét. Nagyon örömte-

li újra és újra megtapasztalni azt, 

hogy a fi atalok nemcsak a rosszba, 

hanem a jóba is bele tudják vinni 

egymást. Azt is öröm látni, hogy 

mennyivel jobb lehetne az életünk, 

ha a sok fölösleges „civilizációs 

kérget” lerántva természetközelibb 

és emberközelibb életet élnénk ál-

landó jelleggel.

DR. FINTA JÓZSEF 1989-ben a Kecskeméti Piarista Gimnáziumban érettségizett. A Sze-
gedi Hittudományi Főiskola elvégzése után 1994-ben dr. Dankó László kalocsa-kecske-
méti érsek szentelte pappá. Előbb káplán, majd plébános volt Kalocsán, közben Rómában, 
a Lateráni Egyetemhez tartozó Accademia Alfonsianán tanult. Doktori címét 2001-ben a 
Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karán szerezte. Tizenhárom éves kalo-
csai szolgálat után a Kiskunhalas Alsóvárosi Római Katolikus Főplébánia plébánosa lett. 
2010. november 1. óta a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye általános helynöke. 2017 
szeptemberétől a Kecskeméti Főplébániára helyezték át.

VÉGSŐ ISTVÁN tanulmányait a Szegedi Tudományegyetemen végezte történelem, 
politikatörténet és kommunikáció szakokon. Közel 300 helytörténeti, kulturális cikket, 
tanulmányt írt, tíz könyve jelent meg hadtörténeti és helytörténeti témákban. 2006 és 
2007 között a Magyar Nemzeti Filmarchívumnál dolgozott a fi lmhíradós és dokumen-
tumfi lmes csoportban. 2013-tól a Halasi Média és Kultúra Kft. programszervezőjeként, 
részlegvezetőjeként dolgozott, jelenleg a Cselekvő közösségek kiemelt projekt kulturális 
közösségfejlesztő mentora Bács-Kiskun megyében.
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Háló

Éles KrisztinaÉles Krisztina

„Egymás terhét hordozzátok…”
(Galata 6,2)

Szeretetvendégségben a nádasdi evangélikusoknál

Mi tart össze egy közösséget? 

A közös érdeklődés, az azonos nem, 

kor, földrajzi adottságok és sorol-

hatnánk; legfőbb kapocs pedig a 

közös cél. Mindez azonban szinte 

semmit sem érne az egymás iránti 

tisztelet, szeretet és bizalom nélkül. 

S ha mindez párosul a hittel – hit 

abban, hogy a szeretet az élet ér-

telme – akkor hegyek mozdulnak 

meg. Akkor az ünnepek – mint 

a vendégség is – céllá válnak, „ki-

kötőkké” a  tengernyi feladatban; 

a  hétköznapok eredményei, apró 

örömei pedig ünnepekké.

A  Nádasdi Evangélikus Egyház-

község lelkésznője, Kőrösi Kriszti-

na hivatásában a kulcsszó a jelen-

lét. Jelen lenni, amikor a másiknak 

szüksége van ránk, és részt venni a 

többiek életében, hogy megérezzék, 

milyen, amikor rájuk van szükség.

Éles Krisztina: Melyek voltak a 

Nádasdi Evangélikus Egyházköz-

ség történetének legfőbb állomásai? 

Mely falvakban élő evangélikusok-

ból tevődik össze a gyülekezet? Be-

szédesek-e a számadatok?

Kőrösi Krisztina: Egyházunk 

kortörténetéhez képest azt lehet 

mondani, hogy a gyülekezet csak 

„serdülő” korát éli a maga 58 évé-

vel. Jóllehet Nádasd területén a 

reformáció óta élnek evangéliku-

sok, a körmendi anyagyülekezettől 

való elszakadását elődeink lelkes 

tenni akarása és hitük bátor meg-

élése vívta ki 1949-ben. Felújított 

templomunkat 2015-ben, éppen 

60 évvel felépítése után szenteltük 

újra. A  gyülekezet tagjai minden 

áldozatot meghoztak azért, hogy 

lelkészeiknek otthont teremtse-

nek, templomot emeljenek, majd 

tornyot is építsenek hozzá. A  ná-

dasdi templom jelenlegi oltára a 

fafaragás tehetségével megáldott 

Rác Miklós lelkész keze munkáját 

dicséri 1983-ból. Hamar híre ment 

a környéken ennek az alkotásnak, 

és felekezetre való tekintet nélkül 

érkeztek a megrendelések. Így ké-

szült el a magyarszecsődi reformá-

tus templom úrasztala és lámpates-

tei, a  püspökmolnári evangélikus 

imaház oltára, a nádasdi iskolaem-

lékmű díszeinek és feliratának fara-

gása, lámpatartók Kőszegre, vala-

mint gyertyatartók, kopjafák szép 

számmal.

Számokban mérve nem túl nagy 

a közösség, összetartásban és a se-

gítségnyújtással érintettek számát, 

valamint az elért eredményeinket 

tekintve annál nagyobb. A  gyüle-

kezet területe Nádasdon kívül ma-

gába foglal még 19 kisebb-nagyobb 

települést. Ezek közül rendszeres 

istentiszteleti alkalmak vannak 

Vasváron, Egyházashollóson, Ma-

gyarszecsődön, Egyházasrádócon. 

A gyülekezet lélekszáma Nádasdon 

240 fő, szórványokban valamivel 

kevesebb, így összesen kicsit több 

mint 400 fő.

É. K.: Milyen rendszeres progra-

mok teszik ünneppé a hétköznapo-

kat?

K. K.: Vasárnaponként Isten-

tiszteletre várjuk a hívőket, nagy 

ünnepekhez kötődően úrvacsora-

osztás történik. Januárban Ökume-
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nikus Imahét, márciusban a Nők 

Világimanapja zajlik. Húsvét után 

következik a Konfi rmáció, amely-

ben bíztató, hogy évről-évre a gyü-

lekezet lélekszámának arányaihoz 

viszonyítva elég sok fi atal részesül. 

Minden ünnepségünkhöz szere-

tetvendégségek kötődnek, ahol 

többek között megtapasztaljuk a 

közös éneklés erejét. Tartunk tan-

évzáró kerti partit a hittanos gye-

rekeknek. Nyári szünetben táboro-

kat szervezünk. Hetente vehetnek 

részt az általános- és középiskolás 

korú fi atalok ifj úsági keresztény 

foglalkozásokon, a  Gyermek Bib-

liakörbe is szeretnek jönni a leg-

ifj abbak. Július első vasárnapja a 

gyülekezeti nap. Halottak Napján 

ökumenikus megemlékezést tar-

tunk a temetőben. Karácsonykor 

pedig színjátékkal, ünnepi műsor-

ral készülünk. Gyakran járunk ki-

rándulni. Nagyon népszerű prog-

ramok zajlanak a baba-mama kör, 

az idősek klubja és az ifj úsági kör 

szervezésében is. Évente több al-

kalommal rendezünk családi napot, 

amely során tartalmasan tölthetik 

el a fi atal szülők és a nagyszülők 

egyaránt szabadidejüket, megis-

merhetik más családok értékeit és 

gondjait; s  legtöbben pedig már a 

szervezésbe is bekapcsolódnak.

É. K.: A  Nádasdért Kitüntetés 

Oklevél Fokozatának indoklásában 

a következő szerepel a lelkésznőről: 

„A  lelkész asszony az evangélikus 

gyülekezetben betöltött lelkészi hi-

vatásán túl vállalta egy szociális 

intézmény alapítását, amely 12 

települési önkormányzat terül-

tén látja el a szociális alapfelada-

tokat. A  mintaértékű intézmény 

a megalakítása óta jól működik, 

biztos munkahelyet adva több em-

ber – egy összekovácsolódott, igazi 

csapat számára. Ezenfelül közös-

ségfejlesztő tevékenysége is jelentős. 

Valamennyi korosztály részére szer-

vez keresett programokat. Önzet-

len munkájával átlagon felül járul 

hozzá – lelki egészségünk karban-

tartásán túl – községünk fejlődé-

séhez”. A fentiekből is kitűnik, hogy 

a közösség megerősítése a legfőbb 

életcélja. Folyton megújulni képes, 

innovatív ötletei pedig soha nem 

fogynak el. A  vallási elhivatottsá-

gán kívül mi motiválja?

K. K.: Én személy szerint azt 

vallom, és arra próbálom mások 

fi gyelmét is felhívni, hogy az élet 

értelme az, hogy adunk. Adunk a 

másiknak önmagunkból, erőforrá-

sainkból, hogy segítsük; gyengesé-

geinkből pedig azért, hogy érezze, 

szükség van rá, tartozik valahová. 

Ha játszunk kicsit a közösség sza-

vunkkal, fellelhetjük benne a „kö-

zös ég” kifejezést. Az egymásra 

odafi gyelő, együttműködő szemé-

lyiségek fellett van az egyként kép-

viselhető, közös érték, amelynek 

oltalma alatt megszületik egy kö-

zös elképzelés, ezt együtt megvaló-

sítják, és ettől jobbá válik, értelmet 

nyer az egyén élete. A  közösség 

elfogad, és ettől biztonságban érez-

heti magát annak minden tagja. 

Reformációs emlékmű avatása

Templombelső
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Közösség nélkül elmagányosodik, 

elsorvad a lélek.

É. K.: Kiknek nyújt segítséget, 

milyen feladatokat lát el a Magyar-

országi Evangélikus Egyház által 

működtetett Diakóniai Központ?

K. K.: „Egymás terhét hordoz-

zátok, így töltsétek be a Krisztus 

törvényét.” (Galata 6,2) – ez az 

Újszövetségből idézett mondat 

keltette életre a segítő szándékot, 

amelyből töltekezik a Nádasdi Dia-

kóniai Központ. A diakónia – szol-

gálat – a kezek evangéliuma, a  ke-

zeké, amelyekkel emeljük és tartjuk 

az elesettet.

Nagyon sok beteg, egyedül ma-

radt ember él falun; akik kiszol-

gáltatottságuk miatt még jobban 

félnek, bezárkóznak, és szinte csak 

vegetálnak. A  közösséghez való 

tartozás érzését, a  gondoskodást, 

a  megértést hivatott a diakóniai 

központ 2009-től visszahozni az 

idős emberek életébe. Jelenleg több 

mint 180 főről gondoskodunk. Ét-

keztetés keretében biztosítunk napi 

egyszeri meleg ebédet azoknak az 

ellátottaknak, akik önmagukról il-

letve hozzátartozóikról egészségi 

állapotuknál vagy idős koruknál 

fogva nem tudnak gondoskodni. 

Igény szerint az étel elvihető vagy 

kérésre házhoz szállítjuk a falu-

gondnoki hálózat, valamint a szo-

ciális gondozók közreműködésé-

vel. A nehéz anyagi helyzetben élő 

ellátottak számára a térítési díjból 

kedvezményt biztosítunk. Az el-

látásra jogosult személy napi kap-

csolatba kerül a gondozóval vagy 

a falugondnokkal, aki fi gyelemmel 

kísérheti egészségi vagy lelki életé-

nek alakulását.

Másik kiemelten fontos tevé-

kenységünk a házi segítségnyújtás. 

Ahogy az a gondozási forma ne-

véből is kitűnik, ebben az esetben 

az igénybe vevő önálló életvitelé-

nek fenntartását – szükségleteinek 

megfelelően – saját lakókörnye-

zetében biztosítjuk. Szolgálatunk 

sokrétű, magában foglalja az ellá-

tott fi zikai, lelki gondozását, de se-

gítséget nyújtunk a hivatalos ügyek 

intézésében is. Így például gondos-

kodunk az ellátott személyi higi-

éniájával, valamint a háztartással 

kapcsolatos feladatai elvégzéséről 

(tisztálkodás, bevásárlás, fűtés stb.). 

Segítjük a háziorvoshoz, szakor-

voshoz való eljutást, a gyógyszerek 

kiváltását, szükség esetén kiadago-

lását; a  biztonság érzésének kiala-

kulását; igény szerint közreműkö-

dünk a családtagokkal való kapcso-

lattartásban.

Falugondnoki szolgálatot is 

működtetünk, amely közremű-

ködik az étkeztetésben, a  házi se-

gítségnyújtásban, a  közösségi és 

szociális információk szolgáltatá-

sában; az egészségügyi ellátáshoz 

való hozzájutás biztosításában, az 

óvodáskorú, iskoláskorú gyerme-

kek szállításában.

É. K.: A programokon és a Dia-

kóniai Központ működésén túl, mi-

lyen eredményeknek örülhet a gyü-

lekezet és vele a nádasdi közösség?

K. K.: 2014 a fordulat éve volt 

az egyházközség életében. Céljaink 

megvalósításához forrásokat is ta-

láltunk. Mindig arra törekedtünk, 

hogy ne a pályázatokhoz keressük 

az ötleteket, hanem fogalmazzuk 

meg szükségleteinket, közösen ter-

vezzük meg a lépéseket, amelyek 

mikro- és makrokörnyezetünk szá-

mára is pozitív változásokat hoz-

nak, és ha lehetőségünk adódik a 

tervek megvalósítására, ragadjuk 

meg az alkalmat. Ha problémaként 

fogalmazódik meg, hogy a fi atal 

Kirándul a gyülekezet
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anyukáknak sem otthon sem a kör-

nyéken nincs munkalehetőségük, 

messze pedig nem szeretnének 

eltávolodni gyermekeiktől; akkor 

keresünk megoldást ‒ például egy 

kézműves műhely létrehozásával 

igyekszünk orvosolni a problémát. 

Ha ehhez az infrastruktúra adott, 

akkor keressük azokat a piaci ré-

seket, amelyekre minőségi termé-

keinkkel beköszönve rentábilisak 

lehetünk. Ha hiányzik a szakmai 

képzettség, amely munkahelyek-

hez segítheti az aktívkorú tagja-

inkat, képzéseket, tanfolyamokat 

szervezünk. Karoljuk fel például a 

ruhatervezői, vagy a tájépítészeti 

pályázatokat, úgy, hogy a kreatív 

elképzelések „prototípusait” hagy-

juk először nálunk megvalósulni. 

Engedjük, hogy a Tündérkert kiala-

kításához ki, amivel tud, de minél 

többen hozzájáruljanak.

É. K.: Milyen értéket hozott létre 

legutóbb a gyülekezet?

K. K.: Reformációi emlékfát 

ültettünk Nádasdon a gyülekeze-

ti ház udvarára a hittantábor első 

napjának záróáhítatán. A  juharfa, 

amit elültettünk, arról prédikál, 

hogy a növekedést mindig Isten 

adja. Ezért a jelenben úgy kell vé-

geznünk a feladatainkat, hogy re-

ménységgel és hittel mindig egy 

kicsit előre is tekintsünk. A  napot 

léggömbök szélnek eresztésével 

zártuk. A  színes léggömbökbe a 

gyerekek a reformációval kapcso-

latos gondolataikat helyezték el, így 

bocsátották útjukra őket.

É. K.: Milyen jövőbemutató kez-

deményezéseknek lesz mottója a se-

gítő tettrekészség?

K. K.: Pályázati forrásokból egy 

új Diakóniai intézményi épület épí-

tését tervezzük. Az épület tetőterét 

olyan közösségi térré szeretnénk 

alakítani, amely alkalmas a gyüle-

kezet különböző rétegalkalmainak 

a befogadására, mint az ifj úsági 

órák, a  különböző képzések, mun-

katársi megbeszélések, értekezletek.

A  közénk tartozó fi atalokra tá-

maszkodva csatlakozni szeretnénk a 

Keresztény Ifj úsági Egyesület isme-

retterjesztő, képző, közösségépítő, 

ifj úságsegítő, alkotó és értékmentő 

szellemiségéhez és célkitűzéseihez a 

Nádasdi KIE csoport megalapításá-

val vagy a rendszeres találkozások-

nak helyiség biztosításával, ifj úsági 

vezetők képzésével. KIE Kávéhá-

zunkban a fi atalok kulturált keretek 

között tölthetik el szabadidejüket 

egymás társaságában, egy pohár 

tea, kávé vagy forrócsoki mellett; 

s közben irányított foglalkozásokon 

vehetnek részt, körüljárhatják az 

őket érdeklő témákat. A  kávéházat 

a fi atalok működtetnék a közösségi 

szolgálat keretében meghatározott 

nyitvatartási időben.

Szeretnénk „Y’s Men klub” kép-

zést is megvalósítani, amelynek 

célja az ifj úsági körből kinőtt fi atal 

felnőttek vagy a hittanos gyerekek 

szüleinek közösségbe szervezé-

se azzal a céllal, hogy „visszafele” 

szolgáljanak, vagyis a gyerekek, if-

júság körében végzett közösségi 

munka szervezését, irányítását se-

gítsék; létrejöjjön egy munkatársi 

közösség.

Szeretnénk megvalósítani a 

presbiterek képzését, pszicho-

dráma és bibliodráma önisme-

reti foglalkozásokat. Továbbra is 

szervezünk táborokat, de a Házas 

Hétvége, Házasság Hete, a  Csalá-

dos Hétvége és a Családfa Ápolás a 

Tündérkertben is szerepel terveink 

között.

KŐRÖSI KRISZTINA teológus és mentálhigiénés szakember. Teológiai tanulmánya-
it Budapesten végezte az Evangélikus Hittudományi Egyetemen, majd mentálhigiénés 
diplomát szerzett a Semmelweis Egyetemen. Szociális menedzseri diplomával is rendel-
kezik. Családterápiás és önismereti képzésen is részt vett, és pszichodráma asszisztensi 
képesítést is szerzett. 2004 óta a Nádasdi Evangélikus Egyházközség lelkésze, 2009-től a 
Nádasdi Diakóniai Központ vezetője. A Vas Megye Önkormányzata Szolgálatáért Szoci-
ális Tagozata kitűntetés birtokosa.
Tevékenységét, életét motiváló alapvetés: „Kellő hittel, tudatossággal, önismerettel és 
annak a fontos ténynek a tudatával, hogy egyszeri, egyetlen és megismételhetetlen lény 
vagyok ezen a világon, lelki erőforrásaink mélységéből elő lehet hozni mindazt, ami a sze-
mélyiségünk fejlődését segíti, ami a krízisből, kudarcainkból elmozdít és a jó megoldások 
útjára tereli életünket.”

ÉLES KRISZTINA 2002-ben a szombathelyi Berzsenyi Dániel Főiskolán művelődésszer-
vező szakon végzett PR-menedzser és nonprofi t menedzser képesítéssel. Ezt követően 
2006-ban a Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Ka-
rán művelődésszervezésből egyetemi oklevelet is szerzett. A tanakajdi Petőfi  Sándor Mű-
velődési Ház vezetője, majd a Régiógazdaság és a Helyi Érték magazinok főszerkesztője 
volt. Jelenleg az NMI Művelődési Intézet Nkft. Nyugat-Magyarországi Központjának ve-
zetője, kulturális szakértője.
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„…erre hívtalak el titeket, 
hogy tanítsátok egymást”

Interjú Lugosi Lilivel

A  hit mindig is központi kér-

dés volt számomra és egész eddigi 

életemet végig kísérte. Az Istenbe 

vetett hit és végtelen szeretete se-

gít át minket a nehéz időszakokon. 

Lugosi Lilit 2017 novemberében 

szentelték lelkésszé, a  vele készí-

tett interjú során arra voltam kí-

váncsi, hogy miért választotta ezt 

a hivatást, mit jelent számára a 

közösségében végzett munkája, és 

hogy melyek voltak az eddigi leg-

nagyobb sikerei és kihívásai mun-

kája során.

Balogh Vivien: Miért választot-

tad ezt a hivatást?

Lugosi Lili: Nem éppen egy 

hétköznapi családból származom, 

édesanyám német származású, 

édesapám magyar. Amikor anyu-

kám ösztöndíjjal tanult Magyar-

országon, akkor találkoztak, és a 

kettőjük között kialakuló szerelem 

hatására költözött ide, és házasod-

tak össze. Idillinek nevezhető, iga-

zán szerető családban nőttem fel, 

ám három éves koromban megbe-

tegedtem. Anyukám korábban nem 

járt gyülekezetbe, ám ekkor arra 

gondolt, hogy eljött az idő, hogy 

ezen változtassunk, a mi családunk 

is tartozzon egy közösséghez. Azt 

hiszem, hogy a családom a beteg-

ségem miatt kezdett el érdeklődni 

a hit iránt, és kezdtek el templom-

ba járni. Innentől kezdve a gyüle-

kezet tagjai imádságban hordoztak 

engem, hogy kérjék gyógyulásom 

érdekében az Isten segítségét, mert 

sokáig nem lehetett tudni, hogy 

mi a bajom. Csak később derült ki, 

hogy epilepsziás vagyok. Igazából 

ez a lelki útra való lépésem, az in-

dulásom története. Elmondhatom, 

hogy megtérésünkkel egy családra 

is leltünk a gyülekezetben, minden 

ünnepet és minden egyes hétvégét 

együtt töltöttünk. Az én álmom az 

volt, hogy fuvolista legyek, Vácra 

kerültem zeneművészeti szakkö-

zépiskolába, de amit igazán keres-

tem, és amire igazán vágytam nem 

találtam meg, nem tudtam a ze-

nében kiteljesedni. De elfogadtam, 

hogy minden kezdet nehéz. Teltek 

a hónapok, és nem volt semmi vál-

tozás. Tizenhat éves voltam, amikor 

a nyári szünetben a barátaimmal 

elmentünk közösen egy táborba, itt 

volt az első istenélményem, ebben a 

szerető közegben éreztem először 

Isten jelenlétét és szeretetét. Egy 

este a közös áhítat közben megma-

gyarázhatatlan jó érzés fogott el, és 

arra gondoltam, hogy bárcsak örök-

re megmaradna ez a jó érzés, hiszen 

ez az érzés jobb, mint bármi, amit 

életemben eddig éreztem. Isten 

irányt mutatott nekem, hogy az én 

feladatom az, hogy hirdessem az 

igéjét. Én mérnök családból jöttem 

nálunk mindenki, én magam is, na-

gyon racionálisan gondolkodunk. 

Először azt hittem, hogy csak kiutat 

keresek magamnak, mert nehéz a 

zenész pálya. De végül úgy gondol-

tam, hogy adok egy esélyt Istennek, 

az ige utat fog nekem mutatni. So-
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sem felejtem el, hogy akkor a Ko-

lossébeliekhez írt levélben ez szere-

pelt: „erre hívtalak el titeket, hogy 

tanítsátok egymást”. Ekkor már 

biztos voltam benne, hogy lelkész 

akarok lenni és hirdetni Isten igéjét.

B. V.: Mi az első meghatározó 

élményed, ami az egyházhoz köt-

hető?

L. L.: Az első egyházhoz kap-

csolódó számomra különösen 

fontos élményem szintén ehhez a 

nyári táborhoz köthető. Egy nap 

felhívtam apukámat, aki egyház-

megyei, világi tanácsos, így jobban 

belelátott az egyház működésébe ‒ 

ma is emlékezem még, hogy meny-

nyire lelkes voltam ‒, és mondtam 

neki, hogy lelkész szeretnék lenni, 

nem pedig fuvolista. Akkor csak 

annyit mondott halkan, hogy: „jól 

van Lili, most nyugodjál meg, egy 

kukás is dicsérheti Istent, az egy-

házban nehéz érvényesülni, bármi-

lyen más szakmát is választhatsz, 

úgy is dicsérheted Istent.”

B. V.: Mit jelent számodra ez a 

hivatás?

L. L.: Azt gondolom, hogy a vi-

lág egyik legjobb munkáját végzem, 

el sem tudok képzelni ennél job-

bat. Valójában azzal foglalkozom, 

aminek szerintem minden ember 

életében a legfontosabbnak kelle-

ne lennie, az Istennel és a vele való 

kapcsolattartással. A  hivatásom ál-

tal az emberek közelebb kerülhet-

nek Istenhez, és így ők is átélhetik 

azt a boldogságot és az otthonra 

találás felemelő érzését, amit én is 

átéltem abban a bizonyos táborban. 

Ez az érzés teljesen más, mint amit 

egy szerető családban érzel, sokkal 

több ez az érzés annál, hiszen ez a 

feltétel nélküli szereteten alapszik, 

és különösen megtisztelő a gon-

dolat, hogy én lehetek az, aki Isten 

által meg tudom mutatni a gyüle-

kezet tagjainak ezt.

B. V.: Ki a példaképed?

L. L.: Több lelkészre is felnézek, 

de valójában az a célom, hogy sze-

retettel, lendülettel és hittel épít-

sem ki a gyülekezetemet. A  leg-

fontosabb a szeretet, egy olyan 

közösség kialakítása, akik tényleg 

szeretik társaikat, kíváncsiak egy-

másra és számíthatnak a gyüle-

kezetre. A  hitelessége miatt egyik 

példaképemnek tekintem Balog 

Zoltánt, akinél a tanulmányaimat 

lezáró, gyakorlati évemet töltöttem. 

Sokszor halljuk lelkészektől, hogy 

a szószékről politizálnak, amikor 

őt hallottam prédikálni, akkor egy 

politikust hallottam, aki lelkész-

ként szólt hozzánk. Számomra 

példaértékű, hogy nem csak egy 

gyülekezetben lelkészként van je-

len, hanem ennél is többet szeretne 

tenni értünk, az egész ország sor-

sáért cselekszik. Annak ellenére, 

hogy nem mindenki ért vele egyet, 

nem mindenki kedveli azt, amit ő 

képvisel, mégis lelkészként nem 

meggyőzni akarja az embereket 

arról, hogy tedd azt, ami szerintem 

helyes, hanem lelkészként van ott, 

nem önmagáról és a pártról beszél, 

hanem egyedül Istenről. Úgy hite-

les, hogy mégsem politizál, ezáltal 

azokat is meg tudja szólítani, akik 

más irányzatban hisznek. Lelkész-

ként nehéz megszólítani olyan 
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embereket, akik más értékeket tar-

tanak fontosnak, de neki sikerül, 

ezért is nézek fel rá. Egy alkalom-

mal, annak ellenére, hogy mindig 

nagyon elfoglalt, meghallgatta a 

prédikációmat, ami nagyon sokat 

jelentett számomra.

B. V.: Mutasd, be kérlek, az eddi-

gi közösségekben végzett munkádat.

L.L.: A mi egyetemi képzésünk 

kicsit rendhagyóan épül fel: öt év 

elmélet és az utolsó évben végez-

zük el a gyakorlatunkat, valójában 

ekkor már egy teljes állást töltünk 

be, egy mentor közreműködésével. 

Így kerültem a Németajkú Refor-

mátus Egyházközösséghez, a  gyü-

lekezet körülbelül hatvan főt szám-

lál, csak értelmiségiek alkotják. Itt 

ismerkedtem meg azzal, hogy va-

lójában milyen is lelkésznek lenni, 

milyen feladatokat kell ellátnom. 

A  gyakorlati év letelte után kerül-

tem az ötödik kerületből a nyol-

cadik kerültbe, ami egy radikális 

váltás volt. Hetente húsz hittanórát 

tartok, nagyon sok roma gyerekkel 

foglalkozom, ami időnként kihívást 

jelent számomra. Egyrészt azért, 

mert teljesen más közösség, más-

részt még kezdő vagyok, november 

9-én szenteltek lelkésszé. Vélemé-

nyem szerint, a  roma gyerekeket 

másként kell megszólítani, ez egy 

nagyon különleges megmérettetés 

számomra. Egy egyszerű példa: egy 

elit iskolában is tanítok, ahol az 

egyik órámon feltettem egy kérdést 

a gyerekeimnek, hogyha találkoz-

nának egy tündérrel, és lehetne há-

rom kívánságuk, mit kívánnának? 

Ez bármi lehetne, nincsenek hatá-

rok, mi az, amire igazán vágynak. 

Az elit iskola tanulói sokat gon-

dolkodtak, de semmit nem tudtak 

mondani, mert mindenük megvan. 

Ugyanannak a korosztálynak roma 

osztályában szintén feltettem ezt a 

kérdést. A másik csoportban a gye-

rekek az egész családjuk számára 

kívántak boldogságot, egészséget 

és sikereket az életben. A  roma 

gyerekek eltérő körülmények kö-

zött élnek, teljesen mást látnak a 

világból, de ez nem is roma vagy 

nem roma probléma, hanem sok-

kal inkább szocializációs kérdés.

B. V.: Mit jelentett számodra az 

idősek otthonában töltött időszak?

L. L.: Az egyetemi évek alatt 

egy nyáron két hónapot töltöttem 

Elő-Pomerámiában egy idősek ott-

honában. Feladatim közé tartozott, 

hogy beszélgessek az idősekkel, 

áhítatokat tartottam, a hétköznapi 

dolgokban segítettem őket, legyen 

szó bevásárlásról vagy közös séták-

ról. Azért választottam ezt a helyet, 

mert korábban nem igazán tudtam 

könnyen kapcsolatot teremteni az 

idősebb emberekkel, és szerettem 

volna változtatni ezen. Azt gondol-

tam, hogy ezt is meg kell ismernem, 

hiszen a gyülekezetemben, amikor 

majd lelkész leszek, nem tehetek, 

és nem is akarok kivételt tenni a ta-

gok között. Fontos ott lenni az idő-

sek mellett, hiszen nagyon sokat 

tanulhatunk tőlük, és köszönettel 

tartozunk nekik. Nehéz szavak-

ba önteni, hogy miért, de az egész 

életem megváltozott az ott töltött 

idő alatt. Amikor oda kerültem, az 

elején még mindenkit megkérdez-
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tem, hogy mit szeretne inni, ho-

gyan szereti a teát, de pár hét után 

ez már nem is volt kérdés. Együtt 

éltünk, sokat beszélgettünk, közel 

kerültünk egymáshoz és fontosak 

lettünk egymásnak. Ha lehetősé-

gem adódik, még mindig megláto-

gatom az otthon lakóit, akkor is, ha 

sokan már nem is emlékeznek rám, 

én azóta is a szívemben őrzöm a 

közös emlékeket. Az együtt töltött 

idő nem csak lelkigondozói jelen-

lét volt, hanem baráti is, hiszen 

amikor nekem volt honvágyam, 

akkor ők is ott voltak mellettem, 

és amikor valaki haldoklott én is 

ott voltam mellette. Az otthonban 

élt egy kedves bácsi, aki nem hoz-

zám tartozott, de mégis gyakran 

elmentünk együtt sétálni. Ezeken 

a sétákon mindig megálltunk egy 

ribizlibokor mellett, és együtt lop-

kodtuk le titokban a termését. Saj-

nos az egészségügyi állapota egyre 

rosszabb lett, igaz, ő  ateista volt, 

mégis megengedte nekem, hogy 

imádkozzak érte. Ezt sosem fogom 

elfelejteni. Egy másik kedves él-

ményem egy nénihez köthető, aki 

elhatározta, hogy kötni fog egy sá-

lat, de a kezei miatt már nem tudta 

megcsinálni. Így végül én kötöttem 

meg, nem is egy, hanem két sálat.

B. V.: Mi volt az eddigi legpo-

zitívabb élményed a lelkipásztori 

munka során?

L. L.: Nehéz egy dolgot kieme-

lem, de már említettem, hogy he-

tente húsz hittanórát tartok. Lélek-

melengető jó érzés, hogy az órák 

kezdete előtt, már szünetben, ott 

ülnek a gyerekek a teremben, és 

várják a kezdést. Ez akkora elisme-

rés, hogy nem is igazán lehet sza-

vakba önteni, de emellett nagy fele-

lősség is, hiszen előfordulhat, hogy 

a következő héten már nem lesznek 

ott, így alapvető, hogy mindig felké-

szültnek kell lenni, a hitelesség és az 

őszinte kíváncsiság a legfontosabb.

B. V.: Mi volt az eddigi munkád 

során a legnagyobb kihívás szá-

modra?

L. L.: A  legnagyobb nehézség 

vagy kihívás számomra az, hogy 

feláldozzam az időmet, az, hogy 

képes legyek mindig szeretettel és 

örömmel minden időmet mások-

nak szentelni. Ez jelenti a legna-

gyobb kihívást, mivel a lelkészség-

gel azt vállaljuk, hogy a közössé-

günket helyezzük magunk helyett 

az előtérbe.

B. V.: Miben tapasztaltad meg 

Isten erejét?

L. L.: A  nyári tábor után volt, 

ekkor nagyon sokat imádkoztam, 

és voltak kisebb áhítatok, ami-

ket én tartottam. Akkoriban még 

nem is jártam teológiára, kollégis-

ta voltam, és volt egy szobatársam, 

aki nem volt hívő, és elég rosszul 

viselte, hogy én az vagyok. Ami-

kor meglátott Bibliával a kezem-

ben mindig teátrálisan kirohant a 

szobából, merthogy ő hallani sem 

akart a sem a hitről, sem az Isten-

ről. Az egyik este elmesélte, hogy 

a hétvégén egy nagyon különleges 

dolog történt vele, és hogy nem 

tudja tovább tagadni Isten létét, je-

len van az életünkben. Többet nem 

is mesélt arról, hogy mi történt 

vele azon a hétvégén, de sokkal 

nyitottabb lett.

B. V.: Véleményed szerint ho-

gyan jelenik meg a közművelődés 

az egyházban?

L. L.: Nagyon fontosnak tar-

tom, hogy az istentiszteleteket kul-
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túraközvetítésre is felhasználjuk. 

A  célom, hogy a gyülekezet tagjai 

és a diákok a Biblia történetein 

keresztül kicsit önmagukat, és sa-

ját történelmüket is megismerjék. 

A  kulturális értékek megőrzése is 

hangsúlyos az együtt töltött alkal-

makon, hiszen hagyományaink és 

a szokásaink általunk maradnak 

fent. Természetesen ezeket az érté-

keket a mi feladatunk tovább adni. 

Ami ebben kihívást jelenthet az az, 

hogy mai formába öntsük, hogy a 

sajátjukénak érezhessék és büszkék 

lehessenek rá. Igyekszem mindezt 

a hittan oktatásán keresztül átadni.

B. V.: Mi a véleményed az egy-

ház és közművelődés kapcsolatá-

ról?

L. L.: Azt gondolom, hogy akik 

keresztényként tagjai valamelyik 

felekezetnek, miként mi is, azok-

nak elsősorban a keresztény hitünk 

a fontos, s  csak másodsorban a 

nemzethez való tartozás, így kel-

lene hozzáállnunk a kultúrákhoz, 

a  kisebb népcsoportokhoz, valójá-

ban bármihez, hogy mi elsősorban 

Krisztus gyermekei vagyunk. Ha az 

egyház és a közművelődés viszo-

nya csorbát szenved, akkor az azért 

lehet, mert az egyházban lévő em-

berek nem ezt tartják elsődleges-

nek. Mivel többnyire ezt tartjuk az 

első helyen, nagyon nagy felelőssé-

günk is van, hogy azt, amit kaptunk 

Isten által – tradíciót, kultúrát, tör-

ténelmi különlegességet- tovább 

tudjuk adni.

B. V.: Mit jelent számodra a kö-

zösség, ahol most dolgozol?

L. L.: Sokszor nehéz hittant 

oktatni, hiszen mindenhol vannak 

problémás gyerekek, esetek vagy 

témák. Ha lehetek egy kicsit önző, 

számomra egy ima és a gyüleke-

zetem egy bíztató hátteret nyújt. 

Amikor úgy érzem, hogy nagyon 

nehéz, elmegyek vasárnap és talál-

kozunk, amikor látom a mosolygó 

tekinteteket, hogy örülnek egy-

másnak és nekem is, akkor minden 

megváltozik, és a nehézségek tova-

szállnak. Támogatjuk, imádságban 

hordozzuk és segítjük egymást a 

nehéz időszakokban.

B. V.: Most 2017. november 9-én 

szenteltek lelkésszé, mit jelentett ez 

számodra?

L. L.: Életem egyik legjobb napja 

volt, jobb, mint a szülinapok. Akkor 

éreztem azt, hogy amiért én olyan 

sokat tanultam, végre célt ért. Egy 

időszak lezárult és egy új korszak 

vette kezdetét. Olyan emberek jöttek 

el, akik gyerekkorom óta imádkoz-

nak értem, és imádkozunk egymá-

sért. Az ócsai gyülekezetből, a  Né-

metajkú Református Gyülekezetből 

és a mostani közösségemből is so-

kan ünnepeltek velem. Megismétel-

hetetlen élmény volt, innentől kezd-

ve felelősséggel tartozom a gyüleke-

zetem iránt, és eszerint kell élnem.

B. V.: Mikor éreznéd sikeresnek 

a munkádat?

L. L.: A  célom, hogy személyre 

szólóan tudjam átadni azt a szerete-

tet, amit Istentől megtapasztaltam. 

Akkor érezném sikeresnek a mun-

kámat, ha minél inkább meg tud-

nám ismerni a közösségem tagjait. 

Amikor készülök a prédikációra, 

akkor tudjam, hogy a gyülekezetem 

tagjaival, mely gondolatokat osszam 

meg, amelyek fontosak lehetnek az 

életükben, és segítséget nyújthat-

nak a nehéz időszakokban számuk-

ra. A  legfőbb célom, hogy minden 

alkalom a személyességen alapul-

jon. Emellett nagy örömmel töltene 

el, ha a hittanosaim is be tudnának 

kapcsolódni a gyülekezetbe.

LUGOSI LILI Budapesttől körülbelül 30 kilométernyire, Ócsán nőtt fel. Tanulmányait 
Budapesten, a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karának teológus-lel-
kész szakán végezte el. Szakmai gyakorlatát a Németajkú Református Gyülekezetben, 
Dani Eszter lelkész felügyelete alatt töltötte, korábban Mecklenburg, német tartomány-
ban egy idősek otthonában is dolgozott. Az idei év novemberében szentelték lelkésszé, 
jelenleg a nyolcadik kerületben lévő Józsefvárosi Református Egyházközség lelkésze.

BALOGH VIVIEN Somogy megyében, Kaposváron a Nagyboldogasszony Római Ka-
tolikus Gimnáziumban érettségizett. Felsőfokú tanulmányait az Eötvös Loránd Tudo-
mányegyetem nemzetközi tanulmányok szakon végezte el. 2013 óta trénerként társada-
lomismereti workshopok tartásával foglalkozik, valamint több civil szervezet aktív tagja. 
Szakmai tapasztalatokra kommunikációs ügynökségek munkatársaként tett szert. 2017 
októberétől az NMI Művelődési Intézet kommunikációs munkatársa.
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Antal Ágnes JozefaAntal Ágnes Jozefa

Egy egyedülálló egyházak közötti 
összefogás nyomában

Miskolci Ökomenikus Egyetemi Lelkészség

Beszélgetés a Lelkészség munkatársaival a hitéletről, 
munkájukról, mindennapjaikról.

Antal Ágnes Jozefa: Kik a Mis-

kolci Ökumenikus Egyetemi Lel-

készség képviselői, s  mit kell róluk, 

önökről tudni?

Skublics Máté: Budapesten szü-

lettem, 21 éves koromban jelent-

keztem egy nemzetközi papképzés-

re, aminek az volt az egyik kitétele, 

hogy nem én dönthettem el, hogy 

hova megyek, hogy hol lesz maga 

a képzés, hanem tulajdonképpen 

kisorsoltak. New Jersey-be kerül-

tem, ott tanultam és szenteltek 

pappá 32 évesen. Tehát összesen 

11 éves volt a képzés, melynek ré-

sze volt egy missziós időszak, amit 

a Csendes-óceáni szigetvilágban 

töltöttem. 2009-ben, a pappá szen-

telésem után kezdtem el dolgozni 

a Newark New Jersey egyházme-

gyében. Négy évet voltam ott egy 

plébánián káplán, és utána küldtek 

ide Miskolcra, mint missziós papot. 

Tehát én még mindig ahhoz az egy-

házmegyéhez tartozom, a Ternyák 

Érsek úr kérésére a belvárosban 

egy missziós közösségnek vagyok 

a lelkipásztora, melynek célja, hogy 

elérje azokat az embereket, akik 

nem járnak templomba. Ez a misz-

szióm 2013 óta tart.

2015 decemberében kért meg 

Érsekatya, hogy vállaljam el az 

Egyetemi Lelkészséget is. Akkor 

már három éve nem volt római ka-

tolikus részről lelkész itt az egyete-

men, és a Szent Ferenc kisnővérei, 

akik itt a lelkészségi asszisztensi 

feladatokat látják el, nagyon érez-

ték ennek a hiányát, és kérték az 

érsekatyát, hogy nevezzen ki vala-

kit. Én elvállaltam, azt gondoltam, 

hogy az a kevés is, amit tudok adni, 

a  semminél több és jobb, és azóta 

itt is dolgozom, mint harmadik 

munkahelyemen. Így a városi misz-

szió, a plébániai munka és az egye-

temi lelkészség hármasában telje-

sedik ki lelkipásztori munkám.

Taracközi Mónika: Magyaror-

szágon születtem, ez azért fontos 

számomra, mert a másik felem – 

a férjem – Kárpátalján született, 

és ez az én történetemet teljesen 

meghatározza. Sárospatakon vé-

geztem a teológiát, ott ismertem 

meg a férjemet, s  ott alapítottunk 

családot.

Ha magamat kell valahol rövi-

den bemutatni, akkor már régóta 

három szóval tudom magamat 

jellemezni: anya vagyok, pásztor 

és írástudó. Az életemben az el-

sődleges még lelkipásztorként is 

a hét gyermekünk. Ezt tarom a 

leginkább alapvetőnek az életem-Skublics Máté
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ben. Ez a legfontosabb szolgálatom. 

Pásztornak érzem magam és nem 

lelkésznek, s  ezt tudatosan hasz-

nálom, mert én hiszek a krisztusi 

pásztorolásban. Azért nevezem 

magamat írástudónak, mert van 

egy grafológusi végzettségem is. Is-

tentől kaptam egy olyan küldetést, 

hogy a grafológiával együtt tudjam 

segíteni azokat, akik keresnek vala-

mit vagy valakit, válaszokat életük 

lelket próbáló, nehéz pillanataiban.

A  mi törtnetünk, Gerzsonnal 

gyakorlatilag hol az országhatár 

egyik, hol a másik oldalán zajlott. 

A  szolgálatainkat itt kezdtük Ma-

gyarországon, majd egy határozott 

hívásra visszamentünk Kárpátal-

jára öt évre, majd Miskolcon hét 

évet töltöttünk. Aztán szabad aka-

ratból és nagyon nagy örömmel 

visszamentünk Munkácsra, ahol 

hét évet töltöttünk, és sajnos, de 

mégis Isten tudtával, akaratával és 

engedélyével, óriási váltás történt 

az életünkben, mert nem szolgál-

hattunk tovább ott magyar állam-

polgárként, s egyértelmű volt, hogy 

vissza kell jönnünk Magyarország-

ra. Hiszek abban, hogy Isten aka-

ratával kerültünk ide az Egyetemi 

Lelkészségre, s  fontos, hogy nem 

lelkészként, hanem pásztorként 

igyekszem hiteles élettel a fi atalok 

közé vinni valamit, ami fontos szá-

momra és a hitemből fakad.

Taracközi Gerzson: Sárospata-

kon tanulhattam én is a teológiát, 

előtte gáz-technikusként dolgoz-

tam Ukrajnában, Beregszász vá-

rosában. A  teológiai tanulmányok 

alatt ismertem meg Mónikát, és a 

tanulmányok utolsó évében össze 

is házasodtunk. A  pásztori szol-

gálatokat tekintve Beregszászon 

szolgáltam először, majd Miskolc, 

Munkács, s  most újra Miskolc kö-

vetkezett. Én is pásztornak vallom 

magam. Nagyon szeretem az em-

bereket, a  fi atalokat, és megpróbá-

lok mindenkit szeretni és köztük 

lenni, s  amiben tudok, abban mel-

lettük lenni. Isten szeretetét képvi-

selni feléjük. Kárpátalján születtem, 

az egykori Szovjetunió területén, 

egy olyan településen, ami koráb-

ban Magyarország volt.

A. Á. J.: Az olvasható a hon-

lapon az Ökumenikus Egyetemi 

Lelkészségről, hogy négy nagyobb 

történelmi felekezet összefogásával 

valósul meg a mindennapi munka. 

Hogyan alakult ki ez az összefogás 

és mi hozta létre a szervezetet? Mi 

volt az indító gondolata?

T. G.: A Miskolci Egyetemi Lel-

készséggel kapcsolatosan nekem 

előtörténetem is van, mert az első 

miskolci szolgálatom ideje alatt 

kezdett el alakulni, formálódni. Az 

egyházkerület részéről az első idő-

szakban én voltam kiküldve, hogy 

nézzem meg, mi folyik itt, illetve 

térképezzem fel, hogy az egyház 

mennyire vehet, tud ebben részt 

venni. Kezdetben bibliaórákat tar-

tottak a fi ataloknak, s  akkor fogal-

mazódott meg a gondolat, hogy 

ne csak alkalmi jelleggel folyjék a 

hitélet, a  hitéleti nevelés az egye-

temen, hanem legyen ennek is egy 

kerete az egyetem vezetésének tud-

tával, akaratával és jóváhagyásával. 

Az első, amit meghatároztak, hogy 

az ökumenizmus jegyében szer-

vezzük az életet. Ne csak egy-egy 

felekezet jelenjen meg, hanem pró-

báljuk azt az egységet itt is megte-

remteni, amit Krisztustól kaptunk. 

Ennek a gondolatnak a szellemé-

ben indult el a pásztorkodásunk 

Patkó Gyula rektor úr jóváhagyásá-

val, aki rendkívül nyitottan fogadta 

megkeresésünket, bár a karok felől 

volt itt-ott némi ellenérzés, de ezek 

mára már elhalványodtak. Azt is 

tudni kell, hogy a felekezetek ko-

rábban is jelen voltak az egyetemen, 

csak nem ilyen hivatalos formában, 

hanem mindenki a maga hívét pró-

bálta pásztorolni.

Első perctől volt bennünk egy-

féle küldetéstudat, szerettük volna 

pásztorolni, gondozni, támogatni 

azokat a fi atalokat, akik az egye-

temre kerültek tanulni, mert ez egy 

nem könnyű időszak, életszakasza 

az ember életének. Talán ez volt az 

egyik fő gondolat, ami mozgatta a 

megalakulást. Én nagyon örülök 

annak, hogy az ökumenikus lel-

készségünk egyedülálló az ország-

ban. Minden egyetemen bent van 

az egyház külön-külön a felekeze-

teivel, de hogy a hitéleti tanítás egy 

ökumenikus lelkészség keretei kö-

zött, négy nagy történelmi egyház 

felekezeteinek közös munkájával 

valósuljon meg, máshol nincs.

S. M.: Annyit tennék még hoz-

zá, hogy maga a lelkipásztori te-

vékenység az egyik meghatározó 

pillére a Lelkészségnek. Mindig 

azt szoktam mondani, hogy a lel-

kipásztori tevékenység két sínen 

Taracköziné Nemes Mónika Taracközi Gerzson
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fut: egyik sín azoknak a pásztoro-

lása, akik jönnek, akiknek van va-

lamiféle hite, akik gyülekezetnek 

érzik maguknak. Aztán van egy 

evangelizációs sín, ami azt jelenti, 

hogy tanúságot teszünk mindazok-

nak, akik még nem, vagy sohasem 

fogják az egyház tagjának érezni 

maguknak. De az ő irányukba is ta-

núskodunk a hitünkről, Krisztusról. 

Különösen manapság válik egyre 

fontosabbá ez utóbbi, hiszen egyre 

nagyobb az aránya azoknak, akik 

keveset vagy alig-alig találkoztak 

az egyházzal az életükben, s  mi ő 

értük is vagyunk itt.

A. Á. J.: Evangelizáció és pasz-

toráció: mi pontosan a Lelkészség 

célja? Van-e benne több gondolat, 

mint a két nagy sín, ahogy már azt 

korábban említették?

T. G.: A  tanúságtétel és a sze-

retet, ez a két fogalom nagyjából 

mindent lefed.

T. M.: Ennél nagyobb cél nem-

igen van: Isten szeretetének átadá-

sa, közvetítése az emberek, fi atalok 

felé. Az embereket visszaterelni 

abba az atyai ölelésbe, amiből va-

lahol valamikor elindultak. Isten 

minden egyes életet és mindenkit 

az atyai házból indított el, csak le-

het, hogy útközben valahol eltéved, 

vagy eltakarják előle ezt az isteni 

szeretetet, de az isteni, atyai ház 

mindenkit visszavár. S  azt gondo-

lom, hogy ennél nagyobb célja még 

az Egyetemi Lelkészségnek sincs. 

Ez a cél: visszakerülni.

S. M.: Még hozzátenném, hogy 

ennek a célnak – a pasztorációnak 

és az evangelizációnak – vannak 

különböző megnyilvánulási formái. 

A cél érdekében az ember adhat ta-

nítást, vagy összegyűlhet énekelni 

és dicsőíteni Istent, vagy imádkoz-

ni, könyörögni stb. Megtapasztal-

juk a Krisztusban hívők közösségét 

és megtapasztaljuk az egységet, 

a közösséget.

T. M.: Tulajdonképpen a célunk, 

hogy senki sem maradjon egy se-

gítő ember nélkül. Azt gondolom, 

hogy a mai egyetemisták egy talaj-

vesztett, bizonytalan állapotban élik 

mindennapjaikat, s  igen is fontos 

az, hogy legyen egy segítő társuk. 

S  ha ezt egyetlen ember életében 

is mi betöltöttük, akkor azt gondo-

lom, hogy érdemes volt a munkánk.

A. Á. J.: Milyen eszközök állnak 

rendelkezésre ahhoz, hogy be le-

hessen vonni a fi atalokat ezekbe a 

folyamatokba, a  hitéletbe? Van-e 

egyetemi előadás vagy estek, vagy 

szakkollégium? S  milyen más mó-

dok vannak még esetleg ezeken kí-

vül arra, hogy tényleg tanítsuk meg 

ismételten visszatérni az atyai ház-

ba a felnövekvő fi atalokat, fi atal 

felnőtteket?

S. M.: Hát két kredit az sokat 

segít! De félretéve a tréfát, ebben 

a félévben harmadszorra tartok 

előadássorozatot, ami szabadon 

választható kurzus, II. János Pál 

keresztény antropológiája címmel. 

Lényegében a Pápa szerdai audien-

cia katekéziseinek a tanításait pró-

bálom elolvastatni és magyarázni 

a hallgatóknak, akik jelentkeznek. 

Aminek a lényege, ahogy II. János 

Pál is nevezte: a test teológiája. Szó 

esik benne a szexualitásról, annak 

az értelméről, az Isten eredeti ter-

véről az emberrel, a  hivatásunkról 

a mennyországban, és a kettő kö-

zött, amit itt megélünk a földön, 

s  hogy abban mi a szerepe a há-

zasságnak és a nőtlenségnek. Ezt a 

kurzust most harmadszor tartom, 

ahol most van a legkevesebb hall-

gató, de ők nagyon érdeklődőek. 

Jövő félévben szeretnék tartani egy 

jóval általánosabb kurzust: Beveze-

tés a kereszténységbe címmel. Ezek 

a kurzusok az egyik módja a bevo-

násnak, ami nagyon jó eszköz ah-

hoz, hogy találkozzunk olyan hall-

gatókkal, akik nem feltétlenül sé-

tálnak be a lelkészségre maguktól. 

Mert van egy hallgatói kör, akik ke-

resik az együttlét lehetőségeit más 

keresztény emberekkel, hívőkkel, 

szeretnének imádkozni, dicsőíte-

ni vagy akár lelki gondozást kapni 

valakitől. S vannak nagyon is sokan 

olyanok, akik ezt a lehetőséget ak-

tívan nem keresik, de a tapasztalat 

azt mutatja, hogy az ilyen fi atalok 

közül is jön néhány hallgató, akit a 

tárgy maga érdekel, de ő maga nem 

áll közel a kereszténységhez. S  az 

órán, a  tananyagon keresztül meg 

tudjuk őket is szólítani. S  ezért 

igyekszem bátorítani a lelkésztár-

sakat is, hogy ők is indítsanak kur-

zust.

T. G.: A programok a másik na-

gyobb eszköze az egyetemi lelkész-

Szólj be a papnak!
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ségnek, amin keresztül megpróbál 

jelen lenni és a jelenlétét nyitottá 

tenni. Ezek egyrészt kapcsolódnak 

az egyházi ünnepkörökhöz, most 

is például az adventi időszakban az 

adventi alkalmakat próbáljuk úgy 

összehozni, hogy az egy nyitott és 

találkozásokkal teli lehetőség le-

gyen. Másik típusú próbálkozás 

például a Szólj be a papnak! prog-

ramunk. Egy nem lelkészségi tere-

pen, hanem az egyik egyetemisták 

által kedvelt klubban jelentünk 

meg, ahol lehetőséget kaptak arra, 

hogy feltegyék a kérdéseiket, még-

pedig tabuk nélkül.

S  most is, mint mindig, keres-

sük az utakat, az újabb lehetősé-

geket, ötleteket. Úgy látom, hogy 

ezek az eszközök kipróbálásra vár-

nak, s megvalósítás, használat után 

látjuk majd, hogy melyikre nyitot-

tak vagy melyikre nem a hallgatók, 

a fi atalok.

S. M.: Kétféle irányzat van, ha 

távolabbról nézünk rá a lehetősé-

geinkre: vagy meghívjuk divatos 

szóval mondva a célcsoportot egy-

egy eseményre, vagy mi magunk 

megyünk oda, ahol ők vannak. 

A Szólj be a papnak! pontosan vala-

hol e kettő között volt. Meghívtuk 

az embereket egy olyan környezet-

be, ahol tulajdonképpen megtalál-

hatóak a szabadidejükben, a  kocs-

mába.

Nagyon jó tapasztalat a sport-

nap, például, amikor bementünk a 

hallgatók közé és minden asztalnál 

külön-külön elkezdtem beszélgetni 

az asztalnál ülőkkel. Érdekes volt a 

nyitottságuk, az, hogy ez a kötet-

len forma egy sör és egy bogrács 

mellett kint a mezőn mekkora fó-

rumot nyitott a számukra, ami tele 

volt kíváncsisággal, kérdésekkel, 

úgy, hogy ezeket a kérdéseket fel is 

merték tenni.

Hogy melyik módszert is vá-

lasztjuk, az attól függ, hogy kiket 

akarunk megszólítani, megcéloz-

ni, de mindenképpen az a lényeg, 

hogy odamenjünk, ahol a fi atalok 

vannak. Olyan nagyrendezvény 

jöhet például számításba, mint a 

Miskolci Egyetemi Napok, aho-

vá rendszeresen kitelepülünk, itt 

lehet velünk beszélgetni, játszani, 

kérdezni illetve megismerkedni a 

hitélettel. Ez egy kitűnő alkalom, 

hogy találkozzunk a hallgatókkal 

a saját, megszokott közegükben, 

azonban egyetlen pillanatra sem 

szabad megfeledkezünk arról, hogy 

itt elsősorban nem Jézust vagy az 

egyházat keresik, nem mi, hanem 

a fellépő zenekarok a fontosak szá-

mukra. De ott van a másik lehető-

ség is, amikor meghívjuk őket ma-

gunkhoz imádkozni. Tavaly példá-

ul adománybolt akciót szerveztünk, 

ahol szinte a teljes egyetemet meg 

tudtuk mozdítani. A  lényege az 

volt, hogy minden olyan tárgyat be 

lehetett hozni, ami még jó állapo-

tú, de már otthon nem használják. 

S  ezeket a tárgyakat az egyetem 

aulájában eladásra bocsátottuk, s a 

befolyt pénzösszeget a Beregszászi 

Rákóczi Ferenc Főiskolának ado-

mányoztuk. S  így mindenki meg-

mozdult, az egyik egyetem segítet-

te a másikat. És ehhez nem kellett 

sok, csupán egy kicsi szervezés, 

mindenki annyit tett bele, ameny-

nyit tudott.

T. M.: Az eszközeinket tekint-

ve a legfontosabbak mi magunk 

vagyunk, hiszen amikor Jézus a 

Bibliai szövegek szerint elküldte a 

tanítványait a világ égtájai szerint, 

hogy prédikáljanak, ők is mezítlá-

basan indultak útnak a nép közé, 

mivel nem mindig tudunk pénzt 

vinni magunkkal a tarisznyában, 

vagy élelmet egy kosárban. Ebben 

a világban Krisztust képviselni, és 

odalépni valakihez, és Isten sze-

retetét közvetíteni valaki számá-

ra, csak egy másik ember képes. 

Azt gondolom, hogy az egyetemi 

lelkészségnek a legfontosabb esz-

köze a pásztorság, s  annak tudata, 

hogy ezek mi magunk is lehetünk 

vagy akárki más, tulajdonképpen, 

hogy ki, az mindegy, csak legyen 

kiküldött tanítvány, és lépjen oda 

az emberhez. Erről beszélt Máté, 

hogy kimegyünk, vagy behívjuk az 

mindegy, de egy emberi kapcso-

latot nyitunk meg, ahol szabadon 

szárnyalhat a lélek, nincs benne 

ítélkezés, nincs benne fekete-fehér, 

hanem egy másik lélek van, aki-

hez küldött. Ez a missziói parancs: 

„menjetek el, tegyetek tanítványok-

ká, úgy ahogy én csináltam”.

T. G.: Azok a fi atalok, akik ak-

tívan bekapcsolódnak ennek a kö-

zösségnek az életébe, ők maguk is 

közvetítőkké válnak. Tehát ők lesz-

nek azok, akik a legközelebb van-

nak azokhoz, akikhez küldetünk. 

Ilyen szempontból nyitott ajtókra 

találunk, és a hallgatók saját kör-

nyezetükben tovább tudják eze-

ket a közösségi gondolatokat vagy 

életérzéseket adni, s  nekünk az a 

feladatunk, hogy ebben segítsük, 

támogassuk őket.

Szervezők
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S. M.: Az egyik legújabb fejle-

mény, hogy megszerveztünk egy 

angol nyelvű kört, hiszen a külföl-

di hallgatók egyre többen vannak 

itt az egyetemen. Minden vasár-

nap van egy angol nyelvű istentisz-

telet itt a lelkészségi helyiségben, 

és december 10-től (katolikus) 

misét is indítunk. Ez az egyik leg-

újabb profi l, nyitunk a külföldi 

hallgatók felé is, hiszen ők is itt 

vannak ideiglenesen, mint a ma-

gyar nyelvű hallgatók, s talán még 

elveszettebben becsöppentek ide 

Magyarországra s megpróbálnak 

itt érvényesülni.

T. G.: Van még egy eszköz, 

a grafológia Mónika kezében. Nem 

az egyházhoz mennek közvetlenül, 

hanem elmegy a maga kérdésével 

és kíváncsiságával, s ott már ismét 

létrejött egy találkozás. A  kapcso-

lat létrejötte után az út pedig sokfe-

lé ágazhat. De van egy új kapcsolat, 

ami elindíthat valamit. A  tapaszta-

lat az, hogy nagyon nagy a nyitott-

ság és a kíváncsiság, azonban sok a 

félsz az első lépés megtételére az 

egyházzal való kapcsolat tekinte-

tében. S  a grafológia jó első lépés 

lehet ebben a folyamatban.

A. Á. J.: Mennyiben befolyásol-

ja a mindennapi munkát, hogy egy 

változó közegben történik? Hiszen 

az egyetemista korosztály itt tölt x 

évet, aztán tovább megy. Kell-e fo-

lyamatosan újraépíteni a Lelkész-

séget?

T. G.: Jellegzetessége ennek a 

közösségnek, hogy átmeneti. A fi a-

talok ide belépnek, itt vannak né-

hány évet, aztán kilépnek. Ez az, 

amit tudomásul kell venni azoknak, 

akik itt szolgálnak. Mi az ittlétük 

alatt segítjük őket. Illetve még egy 

dolog lényeges, hogy ebben a lel-

készségben nemcsak római kato-

likus és evangélikus lelkipásztor 

szolgál köztünk, hanem van görög 

katolikus és református is. Nyitot-

tak vagyunk ebben az ökumeniz-

musban a fi atalabb egyházak felé 

is, ők is megjelenhetnek közöttünk, 

ha van rá igény. Más szemlélettel 

kell hozzáállni. Ennek érdekében 

azt tervezzük, hogy a belépő hall-

gatókkal már a beiratkozáskor 

megismertetjük a lelkészséget, 

hogy úgy érkezzenek ide, hogy már 

tudják, hogy mi itt vagyunk és vár-

juk őket szeretettel. S így nem lesz 

probléma a folyamatosan változó 

résztvevői kör. Azt pedig tudomá-

sul kell vennünk, hogy változnak az 

igények, más a mentalitása a fi ata-

loknak négy-öt évente.

T. M.: Más, mint a gyülekezeti 

pásztori munka, mert itt nem úgy 

van, hogy megkereszteled és vé-

gigkíséred az életszakaszain. Ez 

tőlünk sokkal nagyobb rugalmas-

ságot követel, a  kötődéseket lazáb-

ban kell megélnünk, s nem kudarc-

ként átélni azt, hogy ha a követke-

ző négy évben mondjuk kevesebb 

hallgató jelenik meg, mint előzőleg, 

hanem örülni annak, aki ott van és 

jelen van.

T. G.: Vagy más jellegű progra-

mokkal kell felkelteni az érdeklődé-

süket, de nagyon nagy segítség, hogy 

idővel maguk a fi atalok vállnak kor-

társsegítőkké. Aktívan részt tudnak 

vállalni a munkánkban, hiszen ők 

sokkal közelebb állnak egymáshoz, 

a  korosztályi kérdésekhez, problé-

mákhoz, életérzésekhez. Itt most 

egy nagyon jó kis csapat van, nyi-

tottak, elkötelezettek, befogadóak, 

szolgálatkészek, idejüket áldozzák 

a közösségért. Például megszervez-

ték maguknak, hogy minden reggel 

legyen egy kis elcsendesedésre idő, 

s  nem kell hozzá, hogy jelen legye-

nek a lelkészek, csinálják, szeretettel.

A. Á. J.: Ha már beszéltünk a 

programokról, arra lennék kíván-

csi, hogy a négy felekezet külön-kü-

lön szervezi-e a közösségi életet és 

a programkavalkádot, vagy pedig 

mindent közösen valósítanak meg?

S. M.: Amit itt végzünk, annak a 

túlnyomó része teljesen együtt vé-

gezhető, és nagyon szépen együtt 

is megy minden. Bármilyen olyan 

jellegű eseményünk van, amiben 

tehetjük, hogy együtt vagyunk, ak-

kor együtt tesszük azt.

T. G.: Igen, s a fi atalok körében 

is ez az igény, mert ők nem foglal-

koznak azzal, hogy kinek milyen a 

vallása, hogyha Krisztust keresik, 

és a Krisztussal való közösségük 

megvan, akkor nem érdekli őket, 

hogy milyen lelkész fog jönni, mert 

azt mondják, hogy a Bibliánk egy, 

így a közösségünk is egy. A sajátsá-

gok tekintetében viszont nem baj, 

hogy egy-egy alkalommal külön-

válunk, de ez nem a szétválásunkat 

jelenti, hanem azt hogy alapvetően 

egyek vagyunk, s  a sajátosságain-

kat megpróbáljuk őrizni, tovább-

vinni.Mise
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A. Á. J.: Milyen az egyetemem-

mel való együttműködés?

T. G.: Nagyon gördülékeny, az 

egyetem teljesen befogadta az öku-

menikus lelkészséget. Nyitottak 

és folyamatosan azt üzenik, hogy 

gyertek, segítünk, támogatunk. Ez 

megnyilvánul például abban, hogy 

van külön lelkészségi iroda, közös-

ségi tér, amit az egyetem gyakorla-

tilag fenntart. De ezen túl bármi-

lyen közösségi program esetén is 

térítésmentesen tudjuk használni 

a termeket. Az egyházak fi nanszí-

rozzák a munkatársakat. Ebben 

már rögtön az elején megállapod-

tak, mert nem szerették volna, ha 

teljesen az egyetemet terhelné 

minden költség. Mondhatjuk, hogy 

egy gördülékeny kapcsolat és na-

gyon jó légkör vesz minket körül. 

Az oktatók felé szeretnénk még 

jobban nyitni, hiszen nekik is van-

nak problémáik, nehézségeik, ami-

ket jó lenne megbeszélni.

A. Á. J.: Kik lehetnek a tagok? 

Van-e kimondott tagsága a Lelkész-

ségnek?

T. G.: Nincs tagság, ez egy 

nyitott folyamat, ahová bárki be-

kapcsolódhat, akár egy alkalomra 

is, vagy akár többre is. Vállalhat 

feladatot is, ha elhívást érez arra, 

hogy tegyen a közösségért, mert 

nem a tagság létszáma, a statisztika 

motivál minket. Mi Jézus után 1%-

os kulccsal dolgozunk, mert ő azt 

mondta, hogy ha megvan a 99%, 

és csak az az egy százalék hiány-

zik, akkor az ér annyit, hogy utá-

namenjünk, megkeressük, mellette 

legyünk, pásztorai legyünk. Tehát 

ezért is mondták azt, hogyha egy 

valakinek is emberévé tudunk len-

ni, akkor már nem volt hiába. Nem 

az indikátor a küldetésünk.

T. M.: Folyamatosan kelnek ki a 

tojásból a fi ókák, és mi repülni ta-

nítjuk őket. Ez egy átmeneti fészek, 

ahol megtanulnak szállni Isten 

egén. A sas úgy tanítja repülni a fi -

ókáit, hogy az anyamadár kilökdösi 

a fészekből a fi ókákat, az apamadár 

pedig ott köröz, hogyha valamit 

nem jól csinálnak, akkor alájuk 

megy, és segít nekik. S  valahol ne-

künk is ezt kell csinálnunk, hogy-

ha jön újabb és újabb fészekalj, és 

mindegyik tojásból másféle fi óka 

fog kikelni, akkor nekünk minden-

kit meg kell tanítanunk repülni.

T. G.: A mostani szimbólumunk 

egy hajó, ami ott van az élet vizén. 

Egy korábbi szimbólum pedig egy 

fészek volt, mivel mi gyakorlatilag 

egy fészek vagyunk, ahol valakik 

kikelnek és elindulnak.

A. Á. J.: Mi a személyes hitval-

lásuk/fi lozófi ájuk, ami mentén a 

mindennapi hitéleti munkát segíti?

T. G.: Nekem személyesen, mi-

vel sokat mozogtunk egyik helyről 

a másikra, megkellett tanulnom, 

hogy ha most itt vagyok, és csak 

egyetlen nap áll rendelkezésemre, 

akkor azt az egy napot is úgy kell el-

végeznem, mintha az örökké való-

ságig itt kellene töltenem az időmet. 

Nekem valahol ez határozza meg 

a mindennapi munkámat, életfel-

fogásomat: megpróbálni minden-

napot úgy végig csinálni, hogy ha 

majd a „Mester” szemébe kell, hogy 

nézzek, ne kelljen pironkodnom, 

hogy hát ezt jól elszúrtad fi am.

A  másik, ami rendkívül fontos 

számomra az a hitelesség. Köztu-

dott, hogy amikor egy gyermeket 

nevelünk, akkor mindig a legjobb 

és a legőszintébb visszajelzés a 

Fészek est

Életkép
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gyermek visszajelzései, mert ha ők 

bármi hiteltelenséget látnak, arra 

azonnal reagálnak.

A mai fi atalok számára nagyon 

fontos, hogy nem szabad képmu-

tatónak lennünk velük szemben, 

s  nem beszélnünk kell arról, hogy 

milyen is az a szent és tökéletes 

élet, hanem példaként, emberek-

ként kell jelen lennünk, olyan életet 

kell élnünk, mely tükrözi a szent-

ség utáni vágyunkat és jóra való 

törekvésünket tudomásul véve, de 

nem elfogadva gyarlóságainkat, hi-

szen mi is emberek vagyunk.

T. M.: Ha emberként, ha anya-

ként, ha szülőként tudnak tisztelni, 

akkor tisztelni fognak lelkipász-

torként is. Életem hátralévő részét 

sehogy máshogy nem szeretném 

eltölteni csak Krisztus embereként.

A. Á. J.: Van-e a lelkészi hiva-

talnak társadalmi felzárkóztató 

programja? Dolgozik-e hátrányos 

helyzetű csoportokkal? S  ha igen, 

hogyan nyilvánul meg, milyen esz-

közök és lehetőségek segítségével 

zajlik? S ha nem, tervezi-e ilyen fo-

lyamat indítását?

T. G.: Mindig voltak próbálko-

zások: például a szeretet közvetíté-

se, az adománygyűjtés. A  szociális 

érzékenység akkor mutatkozik meg 

igazán, amikor találkozunk az em-

berrel, és ő elég közel enged magá-

hoz, s  megláthatjuk az elesettségét. 

Azonban nagyobb programokban 

még nem vettünk részt. Tervben van. 

Beszélgettünk arról, hogy jó lenne 

egy ruhakölcsönző, az ösztöndíj le-

hetőségeket összegyűjteni, mentor-

programot indítani. De ez egyrészt 

emberi kapacitás kérdése, másrészt 

pedig élnünk kell a mai lehetőségek-

kel, s nem utolsó sorban, arról sem 

szabad megfeledkezni, hogy a felzár-

kóztatás szinte egy külön szakma.

A. Á. J.: Mi az Ökumenikus lel-

készség 5 vagy akár 20 éves távlati 

célja, tervei: milyen kihívások áll-

nak előtte a jövőben?

S. M.: Öt, tíz vagy húsz év, nem 

tudom, hogy mennyi idő lesz, de 

remélem minél kevesebb, de na-

gyon szép lenne, ha lenne egy ká-

polnánk.

T. G.: Ezt én is támogatom. S a 

szemem előtt egy olyan közösségi 

hely jelenik meg, ha a jövőre gon-

dolok, ami kifejezetten arról szól, 

hogy ez nyitva van előttetek, be-

jöhettek csak imádkozni, vagy be-

szélgetni, vagy bármi másra. Mert 

egy ilyen helyre egyre inkább szük-

sége van a közösségnek. A  másik 

álmom pedig, hogy eljussunk ad-

dig, hogy az egyházaink felhatal-

mazásával, elfogadásával ökume-

nikus közös istentiszteletek, közös 

alkalmak lehessenek.

Zenei est

SKUBLICS MÁTÉ Budapesten született, majd Az USA-ba került, ahol 2009-ben szen-
telték pappá, s  lelkipásztori gyakorlatát a csendes-óceáni szigetvilágban töltötte. Négy 
évig szolgált káplánként a Newark-Szent Benedek templomban, majd 2013-tól missziós 
papként lelkipásztor volt egy miskolci közösségben. 2015-től dolgozik a Miskolci Öko-
menikus Egyetemi Lelkészségen is, mint egyetemi lelkész. Még most is a Newark-i Fő-
egyházmegyéhez tartozik, Magyarországon missziós szolgálatot lát el.

TARACKÖZINÉ NEMES MÓNIKA református lelkész 1998-ban fejezte be teológi-
ai tanulmányait a Sárospataki Református Teológiai Akadémián. Itt kötött házasságot, 
s alapított családot, mely 2012-re kilenc főre bővült. 2001-ben szentelték lelkipásztorrá. 
Gyermekei születése után, a  velük otthon töltött időszakban igyekezett továbbképezni 
magát, készülve az aktív szolgálati időre. Így pasztorálpszichológusi, illetve grafológu-
si végzettséget szerzett. Szolgált az anyaországban (Erdőbénye, Sima, Szegilong, Mis-
kolc-Tetemvár) és Kárpátalján (Beregszász, Asztély, Munkács) hite, tudása és szeretete 
teljességéből. 2017 októberétől a Miskolci Egyetem református lelkipásztora.

TARACKÖZI GERZSON református lelkész 1997-ben fejezte be tanulmányait a Sáros-
pataki Református Teológiai Akadémián, s segédlelkészi éveket Erdőbénye, Sima, Szegi-
long gyülekezeteiben töltötte. 1998-ban hazahívtak Kárpátaljára, Beregszászra, ahol még 
abban az esztendőben lelkipásztorrá szentelték. 2003-2010 között Miskolcon a Tiszánin-
neni Református Egyházkerület Missziói Központjának vezetésével és szervezésével bíz-
ták meg. Ez idő alatt az Avas-déli Református Egyházközség pásztora is volt két eszten-
deig. 2010-től újra Kárpátalján, Munkácson szolgált. Idén októbertől a Miskolci Egyetem 
kinevezett református egyetemi lelkésze.

ANTAL ÁGNES a közművelődéshez közel végezte munkáját eddig is, mint a hazai ifj ú-
ságügy egyik aktív formálója: ifj úságszakmai ernyőszervezetek tagjaként számtalan pro-
jektben vett részt, melyek egyik kiemelt célja a közösségszervezés és közösségfejlesztés 
volt. A Szakma az Ifj úságért Akadémia egyik főszervezője, az Ifj úságszakmai Kalendá-
rium és az Ifj úságügy – Módszertár című szakmódszertani kiadványok társszerzője. 
2017 szeptembere óta dolgozik az NMI Művelődési Intézet Borsod-Abaúj-Zemplén Me-
gyei Irodájában módszertani referensként.
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„Szükségünk van reverenda 
és fátyol nélküli szentekre”
A Mária Rádió közösségszervező ereje 

‒ dr. Szabó Tamás interjú

„Szükségünk van reverenda és 

fátyol nélküli szentekre. Szüksé-

günk van farmeros és tornacipős 

szentekre. Szükségünk van szentek-

re, akik moziba mennek, zenét hall-

gatnak, és barátaikkal sétálnak (…)

Szükségünk a világban élő 

szentekre, a  világban megszentelő-

dő szentekre, akik nem félnek a vi-

lágban élni. Szükségünk van kólát 

és hot-dogot fogyasztó, internetező 

és Ipod-ot használó szentekre (…)

Szükségünk van olyan szentek-

re, akik e világban élnek, és meg 

tudják ízlelni a világ jó és tiszta dol-

gait, de mégsem világiasodnak el… 

Legyünk hát ilyenek!” (Ferenc pápa)

Fehér Gyöngyvér Rozália: Ami-

kor a Mária Rádió honlapját nézve 

elkezdtem készülni erre az interjú-

ra, a  fenti idézet mellett, az egyik 

sor legelején ráakadtam egy rövid-

ke mondatra: a Mária Rádió az új 

evangelizáció eszköze. Ez arra kész-

tetett, hogy egy kicsit pontosabban 

utána nézzek ennek a fogalomnak. 

Új evangelizáció ‒ bár ez csupán 

két rövidke szó, de ennél tömöreb-

ben aligha lehetne megfogalmazni 

mindazt, ami korunkban a római 

katolikus egyház falain belül tör-

ténik. Ez a két szó ajtót nyit arra a 

hatalmas megújulási folyamatra, 

amit XXIII. János pápa indított el 

1962. október 11-én a II. Vatikáni 

Zsinat megnyitásával. Kérem, mon-

dana az olvasóknak pár gondolatot 

erről az új szemléletet tükröző, szel-

lemi megújulást igenlő mozgalom-

ról, s arról, hogy a Mária Rádió mi-

ként is kapcsolódik mindebbe bele?

dr. Szabó Tamás: Valóban úgy 

tekintünk magunkra, mint az új 

evangelizáció egyik eszközére, ez 

a küldetésünk. Korunk embere 

olyan közegben él, ahol nehezen 

talál mindennapi élethelyzeteiben 

biztos kapaszkodót, elvesztette a 

belső zsinórmértékét, s  így köny-

nyen kiszolgáltatottjává válhat 

mindenféle divatos ideológiáknak, 

a  fogyasztói társadalom ezernyi 

káros hatásának, ami könnyen vak-

vágányra viheti az életét. Ha körbe-

nézünk a világban, akkor láthatjuk, 

hogy mennyien keresnek egy biz-

tos pontot, egy kapaszkodót, stabil 

értékrendet az életükben. Műsora-

inkkal leginkább ezeket a keresőket 

szeretnénk elérni, illetve a hívők-

nek akarunk alkalmat, lehetőséget 

kínálni hitük mindennapi meg-

élésére. Nemcsak rádió vagyunk, 

hanem hisszük, hogy egy közös-

ségteremtő erő is. Ez szolgálat, 

legalábbis úgy tekintünk rá, s ezt a 

szolgálatot semmiképpen nem egy 

múltból itt maradt, megcsontoso-

dott attitűddel szeretnénk végezni, 

hanem a mában, a  jelenben élve, 

azt a szellemi megújulást szolgálva, 

s hazánkba is elhozva, amit VI. Pál 

pápa hirdetett meg a II. Vatikáni 

zsinaton. Nem a világból kivonul-

va, a világ felett állva, hanem benne 
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élve, az emberekkel együttműköd-

ve szeretnénk munkálkodni egy él-

hetőbb világért!

Az új evangelizáció az elke-

reszténytelenedett területek misz-

szionálásának programja. VI. Pál 

pápa: Evangelii nuntiandi aposto-

li buzdítása (1975) óta vált egyre 

tudatosabbá, hogy az Egyház kül-

detésének nemcsak a pogányok 

misszionálása a része, hanem azon 

kisebb-nagyobb közösségek újra 

evangelizálása is, melyek akár el-

lenséges ideológiák, akár a fogyasz-

tói szemlélet hatására megfeled-

keztek keresztény voltukról.

A  második vatikáni zsinat ‒ 

amit XXIII. János pápa nyitott meg 

1962. október 11-én a római Szent 

Péter-bazilikában és 1965. decem-

ber 8-án VI. Pál pápa zárt be ‒ ha-

tározatai és eredményei hatalmas 

előrelépést jelentettek a római ka-

tolikus egyház ökumenikus nyitá-

sában és a 20. századi társadalom-

mal való párbeszédében.

XXIII. János pápa által kijelölt 

hármas célkitűzést fogalmazott 

meg, mely a római katolikus egyház 

megújításának alapjául szolgál: az 

egyház belső életének megújítását, 

az elszakadt keresztény testvérek 

egyházba való visszahívását és a mai 

világgal folytatott nyílt párbeszédet. 

Megnyitó beszédében XXIII. János 

pápa ezen célkitűzések mellett még 

egy külön is követendő szempont-

ra is felhívta a fi gyelmet, mégpedig 

arra, hogy: „…törekednünk kell az 

egész keresztény igazság új kijelen-

tésére, amelynél különbséget kell 

tennünk az igazságok és azok hir-

detési és alkalmazási módja között”. 

„A  zsinatnak arra kell törekednie, 

hogy úgy mélyítse el és úgy adja elő 

az egyház tanítását, hogy az megfe-

leljen korunk követelményének. Az 

egyház meg akar szabadulni mind-

attól, ami benne elévült és törté-

nelmi múlt, hogy ezáltal önmaga 

valódi mivoltára találva eredmé-

nyesebben tudja teljesíteni korszerű 

küldetését.” Ez az aggiornamento, 

a korszerűsítés, a kor szintjére.

F. Gy. R.: A  Mária Rádió hon-

lapján találkoztam egy másik ki-

fejezéssel is ‒ Világcsalád. Mi is ez 

pontosan?

dr. Sz. T.: A Világcsalád történe-

te még 1983-ban az észak-olaszor-

szági Arcellasco d’Erba városában 

kezdődött, ahol a helyi plébános, 

Mario Galbiati atya egy kis egyházi 

rádiót hozott létre, melynek fő cél-

ja a szenvedők segítése, felkarolása 

volt. A  kezdeti nehézségek után 

az atya hamarosan megtapasztal-

ta a Szent Szűz iránymutatását és 

kegyelmét áldozatos munkája fe-

lett. Szerette volna igazi missziós 

lélekkel szolgálni az Urat és Má-

riát, így azt a temérdek ajándékot, 

amit leginkább hasznos ötletek és 

a megszerzett tapasztalatok formá-

jában kapott Máriától, a Megváltó 

anyjától, igyekezett legjobb tudása 

szerint továbbadni más országok-

nak is. 1987-ben életre hívta a rá-

dió szent patrónusáról elnevezett 

„Radio Maria” egyesületet. Az évek 

alatt országos hálózattá bővült mé-

dium működtetésén világi hívek és 

egyházi személyek egyaránt ‒ mint 

önkéntesek ‒ munkálkodtak. Az 

elhangzó műsorokban mind a mai 

napig elsősorban az imádságot és 

a katolikus hit oktatását helyezik 

a középpontba, miként mi is. Az 

olaszországi rádió kezdeményezé-

sére 1998-ban megalakult a Má-

ria Rádió Világhálózata, amelyet 

a rádió a szóhasználatában csak 

Világcsaládnak neveznek, annak 
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a céljából, hogy a különböző or-

szágokban működő rádiók össze-

hangoltan és egységesen tudjanak 

tevékenykedni. Ma már szinte 

minden kontinensen megtalálható 

a Mária Rádió.

F. Gy. R.: Hogyan indult a ma-

gyarországi Mária Rádió története?

dr. Sz. T.: Azt mondhatom, 

hogy hosszú volt az út, amíg 2006. 

január 15-én megszólalhatott az 

első adás. Habsburg Mihály még 

1997-ben kezdeményezte a Világ-

családnál, hogy segítsék hazánkban 

is a Mária Rádió létrejöttét. Hama-

rosan, 1998-ban meg is alakult a 

Mária Rádió Alapítvány és a Mária 

Rádió Közhasznú Társaság, illet-

ve önkéntesekkel megkezdtük a 

Mária Rádió megvalósítását. Majd 

2000-ben Dúl Géza atya vette ke-

zébe a műsorok előkészítő munká-

latait. Gaál Jenő atya pedig engem 

igyekezett megnyerni arra, hogy 

dolgozzak a Mária Rádió megva-

lósításáért. Invitáló és biztató sza-

vaira természetesen gyorsan igent 

mondtam. Kettőjük együttműkö-

désének köszönhetően hamarosan 

létrejött egy nagyon jól működő, 

a  Mária Rádióért elkötelezett csa-

pat. Közben számtalan pályázatot 

is készítettünk a frekvenciák elnye-

réséért, de a hatóságok nem igazán 

támogatták a Mária Rádió gondo-

latát. Pár évvel később 2004-ben, 

szintén némi rábeszélés hatására, 

én vettem át a Mária Rádió Alapít-

vány kuratóriumának elnöki szol-

gálatát.

2005-ben a Világcsalád anyagi 

segítségével a Mária Rádió Köz-

hasznú Társaság 100%-ban meg-

vásárolta a budapesti, FM 94,2 

frekvenciával rendelkező FM4 

Kft.-t. Ezzel egyidejűleg a Mária 

Rádió műsorigazgatói feladatára, 

Gaál Jenő atya kezdeményezésére, 

Szerdahelyi Károly atyát kértem 

fel, akit a kezdetektől lelki veze-

tőnknek tekintettünk. 2005 végén 

a budapesti Szabadság téri, a  re-

formátus egyház tulajdonában lévő 

házban alakítottuk ki a stúdiónkat 

és a rádiózás egyéb feltételeit, szin-

tén a Világcsalád anyagi segítségé-

vel. 2005 végén már ötven önkén-

tessel tartottuk itt az első munka-

találkozót.

2006 végén a Szent Szűz áldá-

sával, kinek segítségét mindvégig 

éreztük és a Világcsalád anyagi tá-

mogatásával az FM4 Kft. meg tud-

ta vásárolni a Dunakanyar rádiót is, 

aminek több frekvenciája és adója 

is volt (Komárom, Dömös, Pécel, 

Gyál, Vác, Monor). 2007-ben az 

FM4 Kft. megvásárolta a piliscsa-

bai, majd 2008-ban a telkibányai 

adót a felvidéki hallgatók elérhe-

tőségének érdekében. 2006-tól 

folyamatosan új frekvenciákat ke-

restünk, és ennek eredményeként 

hamarosan 2008-ban Esztergom-

ban is meg tudtunk szólalni. Kis-

kőrösön, Kiskunmajsán, és Pécsett 

pedig 2008-tól úgynevezett „háló-

zatos” együttműködést kezdtünk 

helyi rádiókkal, aminek az a lénye-

ge, hogy kibéreltük tőlük a műsor-

időt és a nap 20 órájában a Mária 

Rádió adása szól.

Egyébként nemcsak rádió va-

gyunk, hanem kiadó is, más kiad-

ványok mellett van egy magazi-

nunk is, amit a 2008-ban megala-

kított Mária Rádió Kiadó Kft. ad ki. 

Sok ember áldozatos munkájának 

köszönhetően 2010 elejétől sike-

rült ezt havilappá fejlesztenünk, 

amit ma már több mint 41  000 

ember kap a kezéhez havonta. Zala 

megyében kábelen is hallgatható-

ak vagyunk. 2010-től pedig fent 

vagyunk a DIGI illetve az INVITV 

műholdján, s  így az egész ország-

ban, sőt Európa-szerte is fogha-

tóak vagyunk műholdról, analóg 

módon. 2012 közepétől a rádió a 

Honvédelmi Minisztériumtól bé-

relt, XIII. kerületi Gogol utca 28-

as szám alatti ingatlanban és hét 

vidéki helyi stúdióban működik. 

2008-ban 12 frekvencia szabadult 

fel, és ezeket az illetékes hatóság 
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(az ORTT) pályázatokra bocsátotta 

2010-ben, melyekre mindre pályá-

zatot nyújtottunk be, ezekből hetet 

meg is nyertünk.

Jelenleg száznál több műsorunk 

van, egy honlapot is működtetünk 

és a Szentséges Szűz Anya áldásos 

segítségének köszönhetően, támo-

gatásával hamarosan a 400 000-es 

rendszeres hallgatói létszámot is 

elérhetjük.

F. Gy. R.: Előzőekben elhang-

zott a Mária Rádió Alapítvány és a 

Mária Rádió Közhasznú Társaság 

neve. Pontosan milyen formában 

működik a Mária Rádió?

dr. Sz. T.: A Mária Rádió Alapít-

vány, ami 1998-ban alakult, egyet-

len feladatot végez, adományokat 

gyűjt a rádió működtetéséhez. Van 

egy négy fős kuratóriumunk, mely-

nek elnöki posztját 2005 óta én töl-

töm be. 2008 májusában, 16 alapító 

taggal alapítottuk meg a szervezet-

rendszer hiányzó tagját, a  Mária 

Rádió Közhasznú Egyesületet, ami 

jogszerű és teljes körű működését 

2009 elején kezdte meg. Minden 

érintett szervezet ezután az Egye-

sület tulajdonába került, az Alapít-

vány viszont azóta is folytatja ön-

álló működését az anyagi források 

előteremtéséért, illetve frekvencia 

jogok megszerzése céljából. A  Má-

ria Rádió Egyesületet ötfős elnök-

ség vezeti.

A Mária Rádió Nonprofi t Kft. – 

ami az egyesület 100%-os tulajdo-

nában van ‒ a frekvenciajogok bir-

tokosa. A  megvásárolt cégeket is 

fokozatosan ennek a szervezetnek, 

a  nonprofi t kft.-nek a keretében 

működtetjük, vagy beolvasztjuk a 

nonprofi t kft.-be. 2012-től az Egye-

sület az anyagi alapok megteremté-

sének és összegyűjtésének alapvető 

hordozója.

F. Gy. R.: Szó volt már az önkén-

tesekről is…

dr. Sz. T.: Igen, jelenleg több 

mint 1000 önkéntessel dolgozunk, 

csak elenyésző számú alkalmazot-

tunk van, szinte az összes munka-

folyamatot önkéntesekkel oldjuk 

meg. Számtalan lehetőség adódik 

számukra, például: imamondás 

(rózsafüzér, zsolozsma, szentség-

imádás, otthoni háttérima); mű-

sorvezetés, műsor- vagy riport 

készítés; telefonos asszisztencia; 

futárszolgálat (havonta); felolva-

sás (pl. Szentírás, irodalmi szöveg, 

mese); tanúságtétel (megtérésről, 

a  hit erejéről); a  stúdióban a keve-

rőpult vagy a mobil stúdió kezelé-

se; hanganyagok számítógépes vá-

gása, zenei anyagok számítógépbe 

töltése; honlap frissítés; recepciós, 

titkársági szervezői, számítógépes 

adminisztrációs munkák; fordítás 

és tolmácsolás (angol, francia, né-

met, olasz, spanyol); nyomdai elő-

készítés (tördelés); zenei szerkesz-

tés; szórólap terjesztés, szállítás, 

egyéb felajánlás.

F. Gy. R.: Nem lehet könnyű 

anyagilag fi nanszírozni egy lassan 

országos adóvá váló rádiót!

dr. Sz. T.: Máriának és a hívek-

nek köszönhetően elmondható, 

hogy a magyarországi Mária Rádió 

2007 végétől teljes mértékben ön-

fenntartó, a hallgatóink adományai 

szűkösen, de fedezik a kiadásain-

kat, így mi nem szorulunk már rá a 

Világcsalád támogatására. Ugyan-

akkor nem kapunk annyi ado-

mányt, hogy a további fejlődést (új 

adók indítását), akárcsak részben 

is, képesek lennénk megfi nanszí-

rozni, vagy a Világcsalád általunk 
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történő támogatását meg tudnánk 

engedni magunknak.

F. Gy. R.: Sokszor elhangzik nap-

jainkban, hogy végveszélybe kerül-

tek a Nyugati civilizációt életre hívó 

keresztény alapértékek: az identitá-

sunk, a gyökereink, a család, a gyer-

mekvállalás, az önzetlen szeretet, 

a  nagylelkűség, az áldozatvállalás, 

az elköteleződés, az Igazság és az 

Élet ismerete és a tisztelet. Talán 

soha nem volt a világtörténelem-

ben még annyira fontos, hogy újra 

megtaláljuk az etikát, a tartást adó 

örök értékeket, mint az újkori nép-

vándorlás időszakában. Egy rádió 

hogyan tud segíteni a hallgatóknak 

a mai atomizálódott, szekularizált 

fogyasztói társadalomban, hogy 

megtalálják gyökereiket, az iden-

titást hordozó, kis lokális közössé-

geket, és milyen eszközei vannak a 

nemzettudat megtartásának, meg-

erősítésének a segítésére?

dr. Sz. T.: Sajnos ennek az érték-

vesztésnek ránk magyarokra nézve 

különösen szomorú következménye 

van. Ha annak az abortusznak ne-

vezett társadalmi betegségnek kö-

szönhetően a mai napig nem veszett 

volna el hatmillió gyerek az elmúlt 

évtizedek során, akkor ma ‒ gyak-

ran eljátszom magamban a gondo-

lattal, ha ők életben maradtak vol-

na ‒, akár egy húszmillió fős nemzet 

is lehetnénk, s  nem kellene szem-

benéznünk azokkal a kihívásokkal, 

problémákkal, amelyekre nekünk, 

s  Nyugat-Európának is nagyon 

gyorsan kielégítő választ kell talál-

nunk. Küldetésünk szempontjából 

nagyon fontos annak felismerése 

és szem előtt tartása, hogy minden 

nemzedék egy jobb világot szeretne, 

amit értékek nélkül senki sem tud 

felépíteni. Ennek a jobb világnak a 

felépítéséhez tudunk első körben az 

egyes emberek szintjén segítséget 

adni az ima, a  hit, a  példamutatás 

erejével, s  aztán az értékrendszeré-

ben megerősödött ember már képes 

munkálkodni a családjáért, a  falujá-

ért és a hazájáért, a nemzetért.

F. Gy. R.: Talán azt is elmond-

hatjuk, hogy mindenki életében el-

jön az a pillanat, hogy keresi Istent, 

egyféle stabilitást, értékeket, amik 

rendezni tudják az életét, nem szét-

zilálják azt. Középpontot, tengelyt 

adnak.

dr. Sz. T.: A  életszemléle-

tünkben, ami rendkívül egysze-

rű ‒ imádkozz, tanulj és tedd a 

jót! ‒ mindenki megtalálhatja a 

stabilitást, az élet rendező elveit. 

Az értékteremtésnek és az értékát-

adásnak azonban mindig kell egy 

terep, egy közeg, ennek érdekében 

hívtuk életre például a Mária Rá-

dió Imaköreit, a tett, a tanulás és az 

imádság helyi közösségeit. Minden 

település, minden kerület, minden 

gyülekezet, akár minden utca, sőt 

minden nagycsalád megcsinálhat-

ja a Mária Rádió égisze alatt a sa-

ját imakörét. S hogy mit is teszünk 

egy-egy ilyen imaalkalommal mi 

együtt? Leginkább három dolgot: 

rendszeresen együtt imádkozunk 

a közös és a helyi szándékokért, fo-

lyamatosan tanulunk, hogy egyre 

többet tudjunk az Egyház tanítá-

sairól, és az életről, illetve cselek-

szünk, mégpedig ott helyben, ahol 

élünk, dolgozunk a segítő szeretet 

és a hithirdetés jegyében.

Minden évben állandó ima és 

munkafeladat a helyi imaszándé-

kok feltárása, a  Mária Rádió meg-

ismertetése, terjesztése, futár és 

egyéb önkéntesek toborzása. Szin-

tén állandó feladat az igehirdetés 
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lehetőségeinek megismerése, és 

ezek helyi terjesztése, valamint 

ezek valamelyikén való részvétel 

(Házas hétvége, Alfa kurzus, Szent 

Lélek szeminárium, Cursillo, Lát-

hatatlan Színház, Szent András is-

kola stb…).

F. Gy. R.: Ugyanilyen lelkiségi és 

közösségi alkalom, az Ön által élet-

re hívott Mária-út illetve a Mária 

Maraton is!

dr. Sz. T.: Igen. Mindkettő kitű-

nő alkalom az elcsendesülésre, az 

elmélyülésre, illetve a találkozásra 

önmagunkkal, illetve a legfőbb ha-

talommal, az Istennel.

F. Gy. R.: Milyen műsorokkal ta-

lálkozhatnak a hallgatók a Mária 

Rádió adásában, amivel lelkileg fel-

töltekezhetnek, amivel megélhetik a 

közös hitből fakadó együvé tartozás 

érzését, a  sorsközösséget, amikben 

választ találhatnak mindennapi 

gondjaikra, segítséget kapnak, ha 

válaszúthoz érnek, ha úgy érzik, 

hogy vargabetűt, rossz irányt vett 

az életük?

dr. Sz. T.: Említhetném a Ne fél-

jetek! című műsorunkat, melyben 

II. János Pál pápa gondolatait oszt-

juk meg a hallgatóinkkal az élet, az 

igazi szeretet és a valódi boldogság 

titkáról. Vagy a Hitünk és életünket, 

amit görögkatolikus atyák vezet-

nek, s  a katolikus hit alaptételeit 

mutatják be a műsor keretei között. 

A Mária Rádió keresztény missziós 

küldetésének egyik leglényegesebb 

eleme ez a műsor. Több generáción 

keresztül kiesett alapvető ismeret-

hiányt pótol. Vannak napi rend-

szeres liturgikus imaalkalmaink 

(Rózsafüzér, Zsolozsma, Úrangya-

la), illetve olyan műsoraink, ame-

lyekben a lelkiségi irodalommal, 

a szakrális színházzal, a színházak-

ban való istenkeresés lehetőségével 

foglalkozunk. Vannak kimondot-

tan a XXI. század napi problémá-

it, kihívásait körbejáró műsoraink, 

amelyben az egészségről, a  kör-

nyezetvédelemről, az egészség-

ügyről, a  tudományról, a  gazda-

ságról, a  családról, az ifj úságról és 

az evangelizációról, a  megújuló 

kereszténységről szólunk. Az Isten 

patikája című műsorunk például 

a gyógyfüvekkel és a természetes 

gyógymódokkal foglalkozik, a  be-

tegeknek és a hozzátartozóiknak 

igyekszik segíteni.

F. Gy. R.: A  katolikus egyház 

mindig is élenjáró volt az elesettek, 

a  társadalom perifériára szorultak, 

az eltévedtek, a tékozló fi úk istápolá-

sában. Ez az elhivatottság, gondolom, 

számos műsorukban megjelenik.

dr. Sz. T.: Van egy mentálhigi-

énés, drogprevenciós műsorunk, 
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a Függőségről mindenkinek címmel, 

melynek az a célja, hogy felhívja a 

fi gyelmet a szenvedélybetegségek 

veszélyeire, fajtáira, illetve túlélési 

esélyeire. Keresztény szempont-

ból keresi a választ a gyógyulás és 

elsősorban a megelőzés lehetősé-

geire. A  műsorban papokat, lelké-

szeket, pszichológusokat, érintett 

és kívülálló szülőket, tanárokat, 

ifj úsági önkénteseket és addikto-

lógiai szakembereket szólaltatunk 

meg. De talán idesorolhatnám a 

személyes vallomásokat a megté-

résről, a hit erejéről, aminek követ-

kezményeként gyökeres változások 

következnek be az egyén, s  ennek 

következményeként a családok, 

s  akár nagyobb közösségek életé-

ben is. Emellett számtalan olyan 

műsorunk is van, ami segíti a hall-

gatóságunkat a hitük még mélyebb 

és még teljesebb megélésében.

F. Gy. R.: A  nap folyamán szá-

mos alkalma van a hallgatóknak 

az egyes műsorok segítségével az 

elmélyült imára, imaláncokba való 

bekapcsolódásra. Talán ennek a 

legfelemelőbb formája, a  Kiáltás, 

melyben a nemzetünkért imádkoz-

nak a hívek. Ennél mélyebben alig-

ha élheti meg az együvé tartozás 

érzését, a hazaszeretetet, a hazáért 

vállalt felelősség, elköteleződés tu-

datát valaki.

dr. Sz. T.: Még 2012 húsvétján 

kezdtük el ezt az imát, a  Kiáltást, 

s azóta is minden nap 20.00 órakor 

közösen szólunk az Úrhoz a nem-

zetért ‒ egyszerre, mindannyian 

az összes magyar Mária Rádióval, 

együtt. Istenhez kiáltunk a nem-

zetünkért! A  magyar nyelvterület 

közel 20 templomi közössége vesz 

részt felváltva az élő közvetíté-

ses imában, kifejezve nemzetünk 

egységét és az imádkozók eltö-

kéltségét, hogy tetteinkkel és imá-

inkkal segítsük a lelki és szellemi 

megújulást. A  közös, a  nemzetért 

szóló imára való ráhangolásként 

még 2012 decemberében elkezd-

tünk egy olyan sorozatot, 5 perccel 

az ima kezdete előtt, ami a nem-

zet, a  haza, a  kultúra és a hazafi -

ság kérdéskörét dolgozza fel. Ezt 

a műsort hívjuk Ráhangolónak. 

Ebben néhány értelmező mon-

dat keretében idézzük nemzetünk 

kiemelkedő, történelemformáló 

államférfi jának, művészének, gon-

dolkodójának gondolatait éppúgy, 

mint egyházunk nagyjait. Például 

elmondjuk Szent István király in-

telmeit, felidézzük II. János Pálnak 

a haza, nemzet, kultúra témákban 

született megnyilatkozásait, de ép-

pen úgy hangot kapnak Kossuth, 

Kölcsey, Deák vagy akár Örkény 

gondolatai is. Van, amikor versek 

szólnak a hazáról, s van, amikor az 

egyház társadalmi tanítását mond-

juk el. Törekszünk arra, hogy min-

den nap új gondolat legyen a Rá-

hangolóban.

F. Gy. R.: Így végezetül, mit 

ajánlana egy a mai világban egy hi-

tét kereső embernek, aki nyitottan 

fordul ősei keresztény hagyatéká-

hoz, merre induljon, ha találkozni 

szeretne az elődök hitével, Istennel?

dr. Sz. T.: Első találkozásként a 

Cursillo-t tudnám javasolni, ami 

mára már egy mozgalommá nőt-

te ki magát, melynek legfőbb célja 

a keresztény hittel való találkozás 

segítése. Emellett természetesen a 

már gyakorló keresztények részére 

is alkalmat teremt a hitük elmélyí-

tésére és megújítására, a  társadal-

mi és egyházi felelősség ébreszté-

sére, illetve arra törekszik, hogy az 

egyház megújulási szándékainak 

még nagyobb lendületet adjon. Le-

hetőséget kínál a személyes hitta-

pasztalatok kicserélésére és kis kö-

zösségek kialakítására, melyek által 

a kallódókat, a  keresőket is meg-

próbálja felkarolni. A  magyaror-

szági Cursillo legfőbb célja, hogy az 

erkölcs megerősítésével javuljanak 

hazában a közállapotok, és Ma-

gyarország újra keresztény legyen a 

II. Vatikáni zsinat szellemében.

F. Gy. R.: Miként Ferenc pápa is 

mondja: „Legyenek csak farmeros, 

kólát és hot-dogot fogyasztó, inter-

netező és Ipod-ot használó szentek!” 

‒ nagy szükségünk van rájuk!

DR. SZABÓ TAMÁS a Magyar Demokrata Fórum alapító tagja, majd alelnöke, Veszprém 
megye 2. számú és Balatonfüred központú választókerületének parlamenti képviselője. Az 
Országgyűlés költségvetési, adó- és pénzügyi állandó bizottságának tagja, majd a Munka-
ügyi Minisztérium politikai államtitkára. Az Antall-kormány első átalakítását követően, 
a  Pénzügyminisztérium politikai államtitkára, majd pedig a privatizáció felügyeletével 
megbízott tárca nélküli miniszter. Később a politikai élettől visszavonul. Jelenleg a Mária 
Rádió elnöke, a Cursillo Missziós Mozgalom szervezője és a Mária-út megálmodója.

FEHÉR GYÖNGYVÉR ROZÁLIA az NMI Művelődési Intézet Társadalmi Kapcsolatok 
Igazgatóságának kommunikációs referense. Művelődésszervező diplomáját a NYME 
Apáczai Csere János Tanítóképző Karán szerezte. Évekig dolgozott a Nyugati Hírlap új-
ságírójaként, az írást hivatásának tekinti. Önkéntes munkában tárlatvezetést, civil szerve-
zetek nemzetközi munkájának támogatását, valamint angol nyelvtanítást is vállalt.
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Népfőiskolák a Kárpát-medencében

Mátyus AlizMátyus Aliz

Lezsák Sándor a Lakitelek 
Népfőiskola új, katolikus 

és református kollégiumáról
M. A.: A  Szín – Közösségi Mű-

velődés 22/4. száma elsőként ad 

hírt egyház és közösségi művelődés 

tematikus számában a Lakitelek 

Népfőiskola két új kollégiumáról. 

Lezsák Sándorral, a  Népfőiskolai 

Alapítvány elnökével ezekről, egy 

katolikus és egy református kollégi-

umról beszélgetünk.

Mit tudhatunk róluk?

L. S.: November végén jelenik 

meg a felhívás, és ebben a Ravasz 

László Kollégiumot és a Mind-

szenty József Kollégiumot hirdetjük 

meg. Volt már Mindszenty kollégi-

umunk, tehát ez a kettes sorszámot 

kapja: Mindszenty József Kollégi-

um II. Bár korábban azt mondtam, 

hogy ha egyszer már volt egy Mind-

szenty kollégium, még egyszer nem 

lesz, azonban jóval nagyobb az ér-

deklődés Mindszenty életútja iránt, 

minthogy esetleg egy más név fém-

jelezze a katolikus kollégiumot.

Párhuzamosan fog működni 

a Lakitelek Népfőiskolán egy idő-

ben négy kollégium, a két új, a már 

meglévő Afrika Kollégiummal és 

a Tessedik Sámuel Kollégiummal 

együtt. És így teremtődik lehetőség 

arra, hogy egy hétvégi, plenáris elő-

adásra, egy nagyobb összejövetelre 

hívjunk meg olyan előadót, akivel 

egy konzultáció, egy előadás kö-

zös élmény lehet. Egy nagy kutatót 

meghívni, az minden helyzetben 

izgalmas. Vagy egy olyan közéleti 

szeymélyiséget, akinek az életútja 

ad példát, tanulságot, izgalmat. És 

számíthat akár a protestáns, akár a 

katolikus, akár a népművelő, közös-

ségfejlesztő pályára felkészítő, vagy 

az Afrika iránt érdeklődő hallgatók 

érdeklődésére. Például, a  Máltai 

Szeretetszolgálat munkáját megis-

merni egyaránt izgalmas az Afrika 

iránt érdeklődőknek, és izgalmas 

a különféle karitatív tevékenységet 

folytató protestáns hallgatóknak 

is, a  Mindszenty Kollégiumnak is, 

és ugyanakkor a népművelőknek 

is. A  kollégiumokat összevonjuk, 

és így takarékosan gazdálkodunk 

az előadóink idejével, mert ha így 

hívunk meg egy előadót, csak egy-

szer szakítunk ki az életéből egy fél 

napot. Nekik is drága minden perc. 

És így jól hasznosítjuk a tudást.

M. A.: Arról az előnyről nem 

is beszélve, hogyha négy kollégium 

együtt van, és utána van egy kon-

zultációs, beszélgetési lehetőség, mi-

lyen jó tud lenni a sok, különböző 

foglalkozású, érdeklődésű ember 

eszmecseréje.

L. S.: És ismerkednek egymás-

sal. És kell hozzá még egy táncház, 

és a folyamat jó alkalmat ad arra, 

ahogy eddig is, hogy kis közössé-

gek alakuljanak és erősödjenek. És 

már nem egyszer alkalmat adott 

arra is, hogy szerelmek szülesse-

nek, sőt nem egy házasság kötte-

tett itt a népfőiskolán, aztán hozták 

mutatni a kisbabát, a  kollégiumi 

kapcsolat, a szerelem gyümölcsét.

M. A.: Említettem ma az egyik 

alakuló népfőiskola vezetőjének, 

a vizsolyi Kovács Zsolt Leventének, 

hogy mit gondolna ő arról, hogy-

ha itt lenne egy katolikus és egy 

református kollégium. Azt mond-

ta, hogy ő mindkettőben szeretne 

lenni. Ő egy református lelkész, én 

tökéletesen megértem az ő válaszát. 

Sőt, miközben szerzőként szerepel a 

népfőiskola rovatban, felkészültsége, 

gondolkodása miatt őszinte szív-

vel tudnám előadónak is ajánlani. 

Miközben ő szeretne két kollégium 

soraiban is ott ülni. Ez vajon meg-

oldható? Lehet, hogy a református 

és a katolikus kollégium között lesz-

nek olyan átjárások – az ökumené 

jegyében  –, hogy akár egymás kol-

légiumi alkalmait is hallgathatják?

L. S.: Azt szokták mondani, hogy 

egyszerre csak egy helyen lehet len-

ni. Akkor működik az ökumené, 

hogyha valaki erősen tudja a maga 



57

 w
w

w
.k

o
z
o
s
s
e
g
im

u
v
e
l
o
d
e
s
.h

u

Népfőiskolák a Kárpát-medencében

Mátyus Aliz

hitét, vallását, annak történetét, kö-

zösségi kapcsolatrendszerét, elfog-

lalt helyét, és tudja ezt gazdagítani. 

Ehhez a sajátját kell jól megismerni. 

Akkor lesz igazán jó ökumené kap-

csolat, hogyha a saját területükön 

nagyon erősek, akik összefognak. 

Ahogyan akár a közéletben is van, 

vagy akár az amatőr mozgalomban. 

Igaz, hogy lehet valaki egyszerre jó 

néptáncos is, meg lehet a színjátszó 

csoportban is, de azért igazán az a 

jó, hogyha valamelyikben nagyon 

otthon van. És utána, ő  még népi 

táncol is. Vagy valaki zongorázik, 

attól még játszhat más hangszeren 

is, de valamit nagyon tudjon.

Ilyen jellegű átjárásokra nem 

teremtünk alkalmat, viszont este 

adott a lehetőség, hogy jókat be-

szélgessenek, összejöjjenek. És kü-

lönösen, ha mind a négy kollégium 

egy közös előadás után van, és az 

közös élményként hasznosítható 

az esti vitában, beszélgetésben egy-

más között, abból aztán épülhetnek 

a gondolatok, javaslatok. Minden-

ki mélyedjen el a maga területén, 

hogy mind jobban tudja gazdagíta-

ni a másikat is. Ez tulajdonképpen, 

úgy gondolom, hogy így működik 

minden területen, akár a többpárt-

rendszerben is. Ha – feladatként 

kezelve – mindenki megoldja a 

maga területén a problémákat, utá-

na jöhet a hasznos együttműködés.

M. A.: A  négy kollégium, ha 

együtt van, és még ha éppen nem 

is közös előadást hallgatnak, egy 

olyan környezetben vannak, amiről 

mindenki állítja, hogy szelleme van. 

A  lakiteleki környezet kivételes vi-

szonyokat teremt emberek között, ki-

vételesen alakítja az emberi kapcso-

latokat. Ezt mindenki átéli, aki egy-

szer is résztvevője egy kollégiumnak.

Lehet-e már tudni valamit arról, 

hogy a Mindszenty Kollégium és a 

Ravasz László Kollégium milyen 

utat fog bejárni, milyen progra-

mokkal indul?

L. S.: Ezt novemberben a fel-

hívásban fogjuk az érdeklődőknek 

elküldeni, lesz egy ajánlatunk. Már 

nekem is megvan egy elképzelésem, 

de még nem egyeztettük a kollégi-

um leendő vezetőivel, pedig együtt 

kell, hogy egy olyan programot te-

gyünk alakítsunk ki, amitől eltérni 

ugyan lehet, mert az élet igazítja, 

de egy nagyon határozott, kétesz-

tendős program legyen.

Egyébként a környezettel kap-

csolatban nagy élményem volt ma 

délelőtt. Gombfocisták vannak itt, 

akik szektorlabdások, és az egyik 

nézi a táblákat, az irányjelző táblá-

kat, és mondja a másiknak: „Te, mi 

is volt 1241-ben?” A  másik vissza: 

„Tényleg, mi volt, nem a tatárjárás?” 

Akkor megkerülték a táblát, „Ugye 

mondtam!” Nézik a padot, rajta 

Makovecz Imre neve. Igen, az az 

építész. Csoóri Sándor, az a köl-

tő. Az iskolában, mintha… Ezért jó 

olyan szellemi környezetet létrehoz-

ni, amiben ez a történelmi térerő is 

dolgozik, és dolgoztatja a fi atalokat.

M. A.: A  Tessedik kollégium-

ban a tegnapi nap folyamán volt 

egy olyan feladat, hogy ki tud több, 

padon szereplő személyt összegyűj-

teni úgy, hogy tudnia kell róla azt 

is, hogy az illető mit csinált. Ez a 

padnézegetés rögtön mozgalmat is 

teremtett. Felhívta a többi Lakitele-

ken tartózkodó ember fi gyelmét.

L. S.: Iskolások jönnek, vetél-

kedő van, és nagyon örülök, hogy 

ez él, hogy élnek a szobrok – ilyen 

szempontból. Elolvassák, ami rá 

van írva. Most éppen néztem, hogy 

bizonyosakat meg kell erősíteni, 

mert van, amelyiket az idő már 

kikezdte. Ha valaki nem tudja – ja, 

igen, Kodály, Sinkovits, igen, a  szí-

nész –, akkor megkerüli, elolvassa a 

posztamensen. Nem egyszer talál-

kozom azzal, hogy ott van a gyerek, 

beszélgetnek, és a papa okos em-

berként olvassa a szöveget, hogy ki 

ez. Egyébként ez a magam tapasz-

talata is, iskolásokat vittem át – 25 

évig tanítottam –, hát bizony, nem 

egyszer álltam meg én is, hogy ki 

ez. És nem tudtam. Hát jó, építész, 

de nem tudtam róla többet, pedig 

a neve ismerős volt. Ezért alakítot-

tuk ki úgy, hogy a szobrokról min-

den posztamensen róluk olvasható. 

Mert, most ki volt? És akkor hirte-

len, Simándy, ja, igen, az az énekes. 

De azért jó fölidézni emlékeket. És 

ott van a tudat mélyén sok minden.

M. A.: És milyen jó, hogy Balázs 

Ferenc, akinek a nevéhez a mészkői 

virágzó népfőiskola fűződik, olyan 

hangsúlyos helyen van, az épületek 

által körbevett tér legforgalmasabb 

sarkán.

Kérdezném – mert belőle egy ki-

csi mozzanat kiderült már –, hogy 

ezek szerint egy kollégium úgy indul, 

hogy a vezetőjével való megbeszélés 

alapján kialakul egy előzetes terv.

L. S.: Így van. Az egyértelmű, 

hogy Ferenc atya, a  helybéli plébá-

nos lesz a lelki gondozója a Mind-

szenty Kollégiumnak. És a Ravasz 

Lászlónak pedig a helybéli refor-

mátus lelkipásztor, Kókai Géza. 

Mindketten nagyon jó kapcsolatban 

vannak vele és nagyon érzik a nép-

főiskolát. Ravasz László emléknapot 

tartottunk most három hete, amit 

Kókai Géza lelkésszel készítettük elő.

M. A.: Szívesen kapcsolnám be-

szélgetésünkhöz az ott elhangzott 

előadásokat, vagy valamelyikét.

L. S.: A helybéli lelkésszel kéne 

felvenni a kapcsolatot ehhez. Őt 

kértem, hogy az előadásokat gyűjt-

se össze, például M. Kiss Réka – M. 

Kiss Sándor lányának – előadása 

nagyon jó volt. Lehet, hogy a Ra-

vasz László emléknapon elhang-

zott előadásokat egy kis népfőisko-

lai füzetben meg fogjuk jelentetni 

– februárban, a  Ravasz László Kol-

légium indulása alkalmából.

M. A.: Az indulásra meglesz a 

kiadvány. Gratulálok!

L. S.: Igen. A Mindszenty pedig 

valószínű a következő népfőiskolai 

alkalomra. Valamikor májusban 

Mindszenty szobrot avatunk Pál-

monostorán.

M. A.: Köszönöm a beszélgetést, 

jó indulást a Mindszenty és a Ra-

vasz Kollégiumoknak!
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Földváryné Kiss RékaFöldváryné Kiss Réka

Ravasz László püspök
Ravasz Lászlót (1882–1975), 

a  20. századi magyar protestantiz-

mus egyik legnagyobb hatású egyé-

niségét korának legkiemelkedőbb 

református szellemi tekintélyeként 

tisztelték. Püspökként közel három 

évtizeden át (1921–1948) szolgált 

a Dunamelléki Református Egy-

házkerület élén. Több mint tíz esz-

tendeig volt a Zsinat és a Konvent 

lelkészi elnöke, tisztség szerint a 

református egyház első embere. 

Személyét a 20. század egyik leg-

jelentősebb igehirdetőjeként, teo-

lógusként, szónokként, egyházkor-

mányzóként egyaránt társadalmi 

elismerés övezte. Rendkívül gazdag 

és szerteágazó életművet hagyott 

maga után. Kimagasló szerepet 

játszott a református egyház Tria-

non utáni újjászervezésében. 1945 

előtti prédikációi és beszédei tizen-

hat kötetben jelentek meg, további 

négykötetnyi anyag pedig kézirat-

ban maradt. A református egyházi 

közösség tagjai Ravasz Lászlóra 

elsősorban mint karizmatikus ige-

hirdetőre és kiváló gyülekezetszer-

vező egyházvezetőre emlékeznek, 

akinek vasárnapi rádióprédikációit 

tömegek hallgatták. A  püspök ön-

maga is mindenekelőtt igehirdető-

ként tekintett magára: „Az életben 

sok minden akartam lenni, és sok-

szor más lettem, mint ami akartam. 

Most már csak egy vágyam van: 

szeretnék nemzedékem prédikáto-

ra lenni” – írta 1942-ben megjelent 

önéletírásában.

Ravasz László ugyanakkor ak-

tív, formáló személyisége volt a két 

háború közötti közéletnek, társa-

dalmi szerepvállalásának, kiterjedt 

kapcsolatrendszerének köszönhe-

tően befolyása jóval túlmutatott 

az egyházi élet keretein. 1924-ben 

a Kisfaludy Társaság választotta 

rendes tagjai közé, majd 1925-től 

a Magyar Tudományos Akadémia. 

Püspökként 1926-ban a megalaku-

ló felsőház tagja lett. 1927-ben az 

akkor induló Magyar Szemlének, 

a  hazai reformkonzervativizmus 

vezető folyóiratának szerkesztő-

bizottsági alelnökévé választották, 

s alelnöke lett az 1933-ban Bethlen 

István által életre hívott Magyar 

Szemle Társaságnak is. A  Corvin 

Testület megalakulásakor, 1930-

ban Corvin-lánccal tüntették ki, 

1936-ban magyar királyi titkos 

tanácsosi méltóságot kap. Kivéte-

lesen hosszú életpályája szorosan 

összefonódott a 20. század tragikus 

történelmi fordulópontjaival.

Ravasz László 1882. szeptem-

ber 29-én született a kalotaszegi 

Bánff yhunyadon. Székely családból 

származó apja polgári iskolai tanár 

volt, édesanyja több generáción át 

református lelkészeket adó család 

leszármazottja. Az elemi és közép-

iskolai tanulmányait szülővárosá-

ban és Székelyudvarhelyen végezte. 

Érettségi után párhuzamos tanul-

mányokat kezdett a kolozsvári tu-

dományegyetemen és az Erdélyi 

Református Egyházkerület Teo-

lógiai Akadémiáján. Negyedéves 

teológus korában Bartók György 

erdélyi református püspök segéd-

lelkésze, majd püspöki titkára lett. 

1908-ban feleségül vette a püspök 

lányát, Bartók Margitot. Házassá-

gukból négy lány és egy fi ú szüle-

tett. Az 1905/06-os tanévet a Ber-

lini Egyetemen töltötte, hazatérve 

segédlelkész lett Bánff yhunyadon. 

1907-ben Schopenhauer esztétiká-

ja című disszertációjával bölcsész-

doktorátust, Bevezetés a gyakor-

lati teológiába című értekezésével 

pedig magántanári címet szerzett. 

Egyházi pályája ettől kezdve gyor-

san ívelt felfelé. 1907-ben, alig hu-

szonöt esztendősen meghívták a 

Kolozsvári Teológiai Akadémia 

gyakorlati teológiai tanszéke pro-

fesszorának. Elismert teológu-

si, prédikátori, publicisztikai és 

egyházkormányzati tevékenysége 

mellett a kolozsvári közélet, sőt az 

erdélyi politika mind befolyáso-

sabb személyiségévé vált. 1910–17 

között tagja volt a liberális nacio-

nalizmust támogató, mérsékelt ko-

lozsvári szabadkőműves páholynak, 

az Uniónak. A  román megszállást 

követően aktív szerepet vállalt a 

kisebbségi helyzetbe került erdélyi 

magyarság egyházi keretek közötti 

újjászervezésében.

Bár nem szándékozott a román 

uralom alá került Erdélyt elhagy-

ni, 1921-ben Petri Elek Dunamel-

léki püspök halálát követően az 

akkor már országszerte elismert 
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Népfőiskolák a Kárpát-medencében

Földváryné Kiss Réka

teológus-prédikátor elfogadta a 

budapesti központú egyházkerület 

vezetésére és egyben a Kálvin téri 

lelkipásztorságra szóló felkérést. 

Ravasz rendkívül nehéz időszakban 

vette át az egyházkerület vezetését. 

A  vesztes világháborút követő ösz-

szeomlás, a  radikális belpolitikai 

fordulatok és az ország széthullá-

sával, valamint a trianoni békedik-

tátummal járó megrázkódtatások a 

református egyházon belül is elemi 

erővel hozták felszínre az évtizedek 

óta megoldásra váró problémákat. 

Megválasztására belső konfl iktu-

sokkal és vitákkal terhelt légkörben, 

szokatlanul éles kampány után ke-

rült sor, ám már a kampány is kö-

vetkeztetni engedett Ravasz szemé-

lyiségének integráló erejére.

Püspöki programját a refor-

mátus egyház ellentmondásos 

egyházpolitikai helyzete határozta 

meg. Egyfelől a két háború közöt-

ti kormányzati politika a koráb-

biakat jóval meghaladó mérték-

ben támaszkodott az egyházakra. 

A  fokozott állami támogatásnak 

köszönhetően valamennyi törté-

nelmi egyház, így a reformátusok 

társadalmi-közéleti szerepvállalása 

is jelentős mértékben növekedett. 

Ugyanakkor a Monarchia korából 

öröklött egyházpolitikai konfl iktu-

sokat továbbra sem sikerült a pro-

testánsok számára megnyugtatóan 

rendezni. Ravasz ideális helyzet-

ként az államtól anyagilag függet-

len, önfenntartó egyház eszményét 

hirdette meg. Rövid távon azonban 

a programnak nem lehetett realitá-

sa, noha a püspök az egyházi auto-

nómia elvesztésének problémáját 

a pénzügyi és felekezeti konfl iktu-

soknál sokkal tágabb kontextusba 

helyezte. Az Európa-szerte mind 

szélesebb körben hódító totali-

tariánus állameszme és az egyre 

erősödő szélsőjobb szorításában, 

1938 telén elkészített püspöki je-

lentésében ekként vázolta a magyar 

társadalom előtt álló veszélyeket: 

„Az államhatalom erősödése kívá-

natos, erősödésében azonban sor-

vad a társadalmi autonómia, s ezek 

között a legnemesebb, társadalmi 

szempontból a legértékesebb: az 

egyházi autonómia is. Ma teljes 

a harmónia egyház és állam veze-

tői között, de amelyik pillanatban 

szembekerülnének egymással, az 

egyház egész mostani felépítménye 

széthullana, s  újra kellene kezde-

nünk az ősi ellenállást… minden 

egyház, amely az állammal élet-

re-halálra összenő, államválság ide-

jén külső, intézményes mivoltában 

összeomlik.”

Egyházkormányzói tevékeny-

ségének legfontosabb feladatát 

éppen ezért egy „intézményei-

ben, világnézetében, hitvallásában, 

színtiszta, integrális kálvinizmus” 

megteremtésében és az ezt szol-

gáló korszerű egyházépítő reform-

program kidolgozásában jelölte 

meg. A program újszerűsége abból 

a felismerésből táplálkozott, hogy 

miközben a református egyház 

erejét az egyházpolitikai csatározá-

sok kötötték le, belső életének újra-

gondolására, hitéletének elmélyí-

tésére szinte alig maradt ideje. Ra-

vasz látta, hogy olyan korszakban 

gyengült meg az egyház missziói 

szolgálata, amikor a társadalom 

rohamos laicizálódása megbon-

totta az egyházhoz fűződő korábbi 

szoros kötelékeket. A püspök ezért 

a belső egyházi élet megújításának 

fókuszába a saját társadalomra irá-

nyuló missziói munka intézményes 

kiépítését állította. Ilyen tervsze-

rűen átgondolt belmissziói munka, 

a  „legnagyobb igehirdetői kam-

pány” keretében látogatta végig az 

egyházkerület mintegy 230-240 

egyházközségét. A  püspökségének 

huszadik évfordulójára készült ki-

mutatás szerint 1921 és 1941 kö-

zött az egyházkerületben 56 temp-

lom, 75 iskola, 112 lelkész- és taní-

tói lak, továbbá 85 gyülekezeti ház 

épült. Kiemelkedően támogatta a 

nagyvárossá növő Budapest refor-

mátusságának megerősítését, új 

gyülekezetek szervezését. A  püs-

pöksége alatt munkába álló fi atal 

lelkésznemzedéknek köszönhető-

en a fővárosban 15 új gyülekezetet 

alapítottak, 1931–1941 között 9 

templomot, 2 iskolát és 12 gyüle-

kezeti házat avattak. Az egyház-

szervezés során megkülönbözte-

tett fi gyelmet fordított a főként 

egymással rivalizáló egyesületek-

ben folytatott belmissziói munka 

összefogására és hivatalossá tételé-

re, az egységes iskolapolitika kiala-

kítására, az egységes egyházi sajtó 

megteremtésére, a  református ér-

telmiség összefogására, valamint 
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önálló református álláspont kiala-

kítására jelentős társadalmi- politi-

kai kérdésekben, különösképpen a 

szociális kérdésben.

A  harmincas évek fokozódó 

szociális feszültségei, valamint 

az ellenzéki népi mozgalommal 

szimpatizáló fi atal lelkészgenerá-

ció körében egyre terjedő radikális 

reformtörekvések hatására a püs-

pök maga is eljutott a mélyreható 

társadalompolitikai reformelkép-

zelések nyílt vállalásáig. 1939-ben 

Cegléden nagyhatású beszédben 

foglalt állást a földreform szüksé-

gessége mellett, amelynek nyomán 

– javaslatára – a szervező egye-

sületek a kormányzóhoz intézett 

nyilatkozatban sürgették a kérdés 

megoldását. Ravasz hasonlókép-

pen fontos szerepet játszott abban 

is, hogy a református egyház önálló 

programot igyekezett körvonalazni 

a munkáskérdésben. A  szocializ-

mus evangéliuma, az evangélium 

szocializmusa címmel 1921-ben 

a csepeli munkások előtt kifejtett 

nézetei képezték a harmincas évek 

végén, a  szélsőjobboldali szervező-

dések ellensúlyozására létrehozott 

Magyar Evangéliumi Munkásszö-

vetség programpontjainak alapját. 

A  radikális jobboldali mozgalmak 

megerősödésével párhuzamosan 

Ravasz több beszédében adta nyílt 

kritikáját a totális állam mind-

két válfajának: „Két impérium: az 

autoratív államnak jobboldali és 

baloldali fogalmazása áll egymás-

sal szemben. Mind a kettő a maga 

teljes érvényesítésére tör, és csak 

a másik fél legázolása árán éri el a 

célját. Mind a kettő többé-kevés-

bé útjában érzi az egyházat. Az 

egyház létében fenyegetve van…” 

1943 novemberében, összhangban 

a Kállay-kormány különbéke-ta-

pogatózásaival, a  református lel-

készegyesület közgyűlésén nyíltan 

érvelt a háborúból való kiugrás 

mellett: „Tudom, hogy egy vágtató 

gyorsvonatról nem lehet kiszáll-

ni, de azt is tudom, hogy van egy 

pillanat, mikor a lángra gyúlt re-

pülőgépből ki kell ugrani, mert az 

egyetlen útja az életnek.” A  felső-

házban pedig egyedüliként köve-

telte az újvidéki vérengzés kivizs-

gálását.

Ravasz László életútjának leg-

kritikusabb pontját kétségtelenül 

a zsidókérdésben több ízben is 

megfogalmazott nézetei és az anti-

szemita törvénykezésben való rész-

vétele jelenti. Ravasz hosszú hozzá-

szólásban támogatta és a felsőházi 

tagok többségével együtt megsza-

vazta a polgári jogegyenlőség elvét 

felrúgó, de alapvetően vallási alapú 

első zsidótörvényt. A  háborút kö-

vetően Ravasz is önkritikával álla-

pította meg, hogy döntése súlyos 

tévedés volt. Az immár faji alapú 

második zsidótörvény felsőházi vi-

tájában az egyházi vezetők Ravasz-

szal egyetemben a tervezet ellen 

foglaltak állást, végül a törvényt 

mégis megszavazták. A  háború 

után kelt Pro memoriájának vonat-

kozó passzusában a püspök azzal 

magyarázta a törvény támogatását, 

hogy osztották a miniszterelnök 

félelmét, miszerint az egyházak 

szembefordulása és a törvényjavas-

lat bukása a Teleki-kormány buká-

sával, valamint a nyilas hatalom-

átvétel veszélyével fenyegethetett. 

Az 1941-ben elfogadott harmadik 

zsidótörvényt az egyházak egyön-

tetűen elutasították. A  református 

egyház vezetői egy Ravasz által fel-

olvasott egységes memorandum-

ban tiltakoztak ellene. A  tömeges 

deportálások és az auschwitzi jegy-

zőkönyv megismerése után Ravasz 

minden befolyását és tekintélyét 

latba vetette a zsidóság megmen-

tése érdekében. Határozottan tilta-

kozott a kormányzatnál a deportá-

lások ellen, miközben megpróbált 

az ellenállásban és életmentésben 

kiemelkedő szerepet vállaló refor-

mátus intézményeknek, szerve-

zeteknek, személyeknek hátteret 

és védelmet biztosítani, köztük 

az Egyetemes Konvent Missziói 

Albizottsága által életre hívott Jó 

Pásztor Bizottságnak és a szintén 

konventi felügyelet alatt műkö-

dő Soli Deo Gloria Szövetségnek. 

A Sztójai Döme miniszterelnöknek 

írt 1944. májusi tiltakozó beadvá-

nyában magyar egyházi vezetőként 

elsőként fogalmazta meg nyíltan, 

hogy a deportálás végső célja a tö-

meggyilkosság. A nyilasok elől buj-

kálni kényszerült. 1945-ben men-

tesítették az igazolási eljárás alól.

1945 után, a mind fenyegetőbb 

kommunista hatalomátvétel ár-

nyékában Ravasz László háttérbe 

szorítása csupán idő kérdése volt, 

amely a többi egyház vezetőihez 

hasonlóan 1948 áprilisában be is 

következett. Rákosi Mátyás nyílt 

politikai zsarolással kényszerítette 

egyházvezetői tisztségeiről való le-

mondásra, de a Kálvin téri szószé-

ket 1953 márciusáig megtarthatta. 

Személyét a politikai rendőrség 

mindvégig megfi gyelte, családját 

több atrocitás érte. A  forradalom 

napjaiban az egyházi közvélemény 

hívására visszatért a Kálvin téri 

szószékre és a református egyház 

élére, és aktívan irányította egy-

háza újjászervezését. 1957 áprili-

sában a Kádár-kormány újra eltil-

totta a nyilvános igehirdetéstől, és 

véglegesen eltávolították a Kálvin 

téri gyülekezetből, illetve az egyhá-

zi életből. Ezt követően Leányfalun 

élt visszavonultan, de nem elszige-

telten. 1975. augusztus 6-án hunyt 

el Budapesten. Temetése néma 

tüntetés volt.

DR. FÖLDVÁRYNÉ KISS RÉKA történész, a Nemzeti Emlékezet Bizottságának elnöke. 
Tanulmányait Magyarországon, Dániában és Skóciában végezte. 2000 és 2014 között az 
MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpontjának Néprajztudományi Intézetében dolgo-
zott, 2012-től tudományos főmunkatársként. 2014. február 3-án az Országgyűlés a Nem-
zeti Emlékezet Bizottságának elnökévé választotta.
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Ravasz László a példakép
A címben adott témáról azért 

nehéz beszélni – még ha gyö-
nyörű és hálás téma is  –, mert 
távolodó alakja olyan messze-
ségbe került, hogy egyrészt ön-
maga megnyilvánulásai: írásai, 
tanítása és szolgálata, valamint 
a kortársak feljegyzései adnak 
eligazítást. Hálás vagyok Meny-
nyei Atyánknak, hogy pár alka-
lommal még személyesen ta-
lálkozhattam vele. (Teológusok 
közül páran jártunk hozzá Le-
ányfaluba, ahol lakott, szívesen 
fogadott és beszélgetett velünk. 
Persze, 1958-ban ez nem volt 
veszélytelen számunkra.)

Ravasz László 1921 szep-
temberében érkezett családjával 
együtt Erdélyből Magyarország-
ra, ahol a Budapest Kálvin téri 
egyházközség szolgálatra befo-
gadta, lakást pedig a Ráday utca 
28. szám alatt kapott. A világhá-
ború, a  kommün majd Trianon 
traumája után anyagi, szellemi 
és lelki romokban volt az ország. 
Ebben a helyzetben hívta el őt a 
Dunamelléki Református Egy-
házkerület püspökének.

Milyen is volt ő? Hogyan lát-
juk ma?

1. Hívő, evangéliumi em-
ber volt, ám egyben hitvallásos 
ember. Szolgálatában pontos, 
szorgalmas és szolgálatkész. 
A  számára teljesen új helyzet-
ben gyorsan tájékozódó és a 

szolgálat súlypontjait felismerő 
és meghatározó volt. E  felisme-
rések alapján kezdte meg egy-
házépítő munkáját. Igyekszik 
munkatársait a legjobbakból 
verbuválni, és azokkal veszi kö-
rül magát, s  állítja őket a felis-
mert szolgálatba.

Fontos számára a biblikus 
igényesség, melyet állandó ta-
nulással és tanítással ért el. 
Ahol ő jelen van, ott mindig az 
Egyház jelenik meg. Bármilyen 
testületben, egyesületben, szer-
veződésben jelenik is meg, ott 
jelen lévő minősége azonnal de-
monstrálódik.

2. Hűséges ember volt. Eb-
ben a hűségben egyetemesen 

látott: a  szétdarabolt nemzet-
ben, az elűzöttek között a törté-
nelmi egészet látta és így mun-
kálta az egyház kereteiben és a 
gyülekezetekben az evangélium 
együvé ölelő krisztusi szeretetét. 
Példaadó módon megoldotta 
Szenczi Molnár Albert dilem-
máját: sokakat tanítani, vagy 
helyben lenni és úgy tanítani. 
A hely: a Kálvin téri gyülekezet, 
az egyházkerület, majd az egész 
magyarországi – kiteljesítve: az 
egész magyar – református egy-
ház lett bizonyságtévő igehirde-
tésének, tanításának és építésé-
nek terepe.

Kitartó ember volt abban, 
amit imádságos látomásában, 
mint feladatot ismert fel. Nem 



62

 w
w

w
.k

o
z
o
s
s
e
g
im

u
v
e
l
o
d
e
s
.h

u

Népfőiskolák a Kárpát-medencében

Szabó Gábor

hódolt be „izmusok” divatjaiba, 
mert vezetője az élet ura, Jézus 
Krisztus volt.

Felelős ember volt, hiszen 
élete a Szentírás mércéje alatt 
állott. Amikor a kezébe jutott 

– a számára addig elképzelhe-
tetlen szörnyűség dokumentu-
ma – az úgynevezett auschwi-
tzi jegyzőkönyv, azonnal lépett: 
tiltakozott. A  jegyzőkönyvet 
elküldte Serédi bíboroshoz, 
ahonnan választ nem kapott. 
Ravasz pedig megszervezte a 
református-evangélikus együt-
tes fellépést, amely tiltakozás 
a parlamentben került felolva-
sásra. (Ő  írja: „Ezzel a refor-
mátus egyház későre bár, de 
ország-világ előtt nyíltan szem-
beszállott a Hitler-féle démo-
nizmussal”.)

Építő, újjáépítő ember volt. 
Ehhez az evangéliumi hűség, 
a  lelkesedés és a lelkesítés el-
engedhetetlenül hozzátarto-
zott.

3. Isten megáldotta őt az 
örömüzenet biztonságával, ere-
jével és derűjével. Ezt élte meg 

családjában, hivatali munkatár-
sai között és tágabb környezeté-
ben. Számtalan történet kering 
róla. Íme, ahogy én hallottam 
ezeket:

– Egy konferencián együtt 
helyezik el Ravaszt az evan-
gélikus püspökkel. Ravasz ko-
rábban visszavonul, s  amint 
érkezik az evangélikus püspök, 
mondja neki: ebben az ágyban 
én akartam aludni. Mire Ravasz 
(az evangélikus úrvacsorai tan 
sarkalatos tézisére utalva): ba-
rátom, vagy alatta, vagy fölötte, 
vagy mellette, de benne már én 
alszom.

– A nagy tekintélyű római ka-
tolikus érsek püspökkel egymás 
mellett ülnek egy ebéden, és a 
felszolgáló egyensúlyát veszít-
ve rájuk öntötte a paradicsom 
szószt. Mire Ravasz: Nem gon-
doltam, hogy még ma együtt le-
szünk a paradicsomban.

– Idős, feketeruhás lelké-
szek zúgolódnak a fi atalok ellen, 
mondván, ezek világos ruhák-
ban járnak. Ravasz: Hagyjátok 
őket, a lelkük éppen olyan sötét 
mint a ti ruhátok.

– Presbitérium küldöttsége 
keresi fel a püspök urat, azzal a 
panasszal, hogy lelkipásztoruk 
mindig ugyanazt mondja a pré-
dikációjában. Kérdezi Ravasz 
püspök úr: Miről beszél? Szíves-
kedjenek elmondani. Zavarba 
jönnek, nem tudják. Erre moso-
lyogva elbocsátja őket a püspök: 
ha nem tudják elmondani, akkor 
hallgassák még!

Ravasz László „száműzetésé-
ben” is folyamatosan dolgozott, 
írta a szentírási könyvekhez a 
magyarázatokat. Végzett Biblia 
revíziót. Mindvégig hű maradt 
az elhívó Urához, elhívásához 
úgy, hogy hittel és derűs alázat-
tal járta élete útját.

Legyen bennünk vágy meg-
ismerni őt, és példáját követve 
szolgálnunk.

Az előadás elhangzott a Lakite-

lek Népfőiskola Ravasz László Em-

léknapján, 2017. szeptember 28-án.

SZABÓ GÁBOR tb. esperes a Kecskeméti Református Egyházközség ügyeit vivő elnök-
lelkész 2010-es nyugdíjazásáig. 20 éven át a Bács-Kiskunsági Református Egyházmegye 
esperese, 2005-ig.
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Egyház és népfőiskola
Gondolatok a Szenczi Molnár Albert 

Vizsolyi Népfőiskola margójára

Az egyházak szolgálatát és a 

népfőiskolai tevékenységek törté-

netét vizsgálva, könnyen rá lehet 

mutatni a kezdetektől szövődő 

szoros kapcsolatra, a  célkitűzések 

és motivációk hasonlóságára, a két 

terület számtalan gyakorlati élet-

ben előforduló átfedésére. Akár 

a hazai eredetet, akár a nemzet-

közi kezdeményezéseket vizsgál-

juk, nem véletlen, hogy az alapító 

atyáktól kezdve, Grundtvigtól Tes-

sedik Sámuelig, Szabó Zoltántól 

Újszászi Kálmánig számtalan olyan 

népfőiskolai vezéregyéniséget fel 

lehet sorolni, akik egyben egyházi 

szolgák is voltak. A  népfőiskolák 

szellemi fundamentuma alapve-

tően keresztény és hazafi as alapo-

kon fogalmazódott meg, ugyanis 

azok a közösségfejlesztő erők és 

társadalomszervező elvek, amiket 

a népfőiskolai mozgalom első szel-

lemi atyái megfogalmaztak, erősen 

hagyatkoztak a keresztény európai 

kultúrkör fundamentális, egyházi 

értékeire.

Egyház és népfőiskola. Gondol-

kodásunkban azonos e két terület 

életszerűsége is: a közösséget alko-

tó emberek közös sorsa, a hasonló 

életkihívások és ezek legmagasabb 

rendű közösségi szintje, amit épí-

tenek: a  közösség nemzeti létezé-

se. Ez például a református egy-

ház szolgálatában egy nagyon is 

markáns karakterként jelenik meg. 

A nemzet közösségének kereteiben 

értelmezték a népművelés aktuális 

kérdéseit, ahol is még értelmezhe-

tő együttműködési, egyetértési és 

megértési dimenziói vannak a kö-

zös hagyományvilágnak, nyelvnek 

és identitásképző történeti narratí-

váknak. Nem véletlen, hogy a nép-

főiskolák és egyházak szoros kap-

csolata ott a legszorosabb és leg-

intenzívebb, ahol a szubszidiaritás 

gyakorlata is érvényesül. Vagyis a 

lokális egyházban, a kis közösségek 

fejlesztő, gyülekezeti törekvései-

ben, és ott a leggyengébb, ahol az 

egyházi élet és a hierarchia fejlődé-

se nemzetköziesül: a világegyház és 

világkereszténység szintjein. Noha 

éles határvonalakról nem beszél-

hetünk, mégis a valóságos mesgyék 

és határgyepük vonulatai a nemzeti 

létezés keretei mentén mutatnak 

érezhető törésvonalakat.

Talán ez az oka, hogy a refor-

máció hatása, a  protestáns ke-

resztényi életértelmezés vált a 

legösztönzőbb egyházi inspirációs 

közeggé a népfőiskolai gondolko-

dás számára, ugyanis a reformáció 

nem csak tanbeli hitújítást képvi-

selt a nyugati kereszténység csa-

ládján belül, de legalább annyira 

pl. egyházszervezeti deregulációt 

is: vagyis a nemzetközi nagy egy-

házszervezettel szemben a helyi 

gyülekezeti életvalóság elsőbbsé-

gét hangsúlyozták a protestánsok 

(gyakran hangoztatott vezérelvként, 

hogy gyülekezeteiben él az egyház!). 

Ugyanakkor a reformáció fél évez-

redes indulására emlékezve, Luther 

Márton földrengésszerű sikereire 

és népszerűségére fordítva a fi -

gyelmet, érdemes a reformáció két 

nagy törekvését is végiggondolni.

1. A  Német-Római Birodalom 

területén, illetve kulturális hatókö-

rein belül, lehetetlen eltagadni a re-

formációban is feltörő német-nem-

zetféltő életélményt, mely a német 

nemzetrontás legalizált struktúráit 

próbálta visszabontani: pl. vallá-

si szinten a római egyház pénz-

szivattyúit, mely a német nemzet 

kárára az itáliai egyházi elittörek-

vések céljait szolgálta (grandiózus 

építkezések, itáliai humanista mű-

vészetek, vagy bankházak, olasz 

haderők, hadműveletek fi nanszíro-

zása stb.).

2. A  német birodalmon belül 

pedig a reformációs életmegújí-
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tás gondolata a feudális struktú-

rák ellen is irányult (gondoljunk 

a 1525-ös Münzer Tamás-féle 

parasztháborúra, melytől ugyan 

Luther elhatárolódik, azonban a 

reformációs szellemiség hatása 

ebben is eltagadhatatlan), mivel a 

polgári, közösségi emelkedés, mű-

velődés és öntudatosodás alapvető 

elfojtására épül a feudális, jobbágyi 

néprétegek jogfosztása és gazdasá-

gi kifosztása. Tehát a népfőiskolai 

atyák szellemisége erősen antifeu-

dális, haladó, de a liberalizmusnak 

szigorúan vett nemzeti-hazafi as 

19. századi értelmében. Ennek a 

reformációs mozgalmon belüli 

méregfogait Luthernek pl. polgári 

életerények népszerűsítésével és a 

feudális egyházi birtoktestek sze-

kularizálásával (államosításával, 

kiosztásával) sikerült úgy kihúz-

nia, hogy nehogy a német nemze-

ti és társadalmi csoportok között 

mélyüljenek el a törésvonalak, 

igyekezve arra, hogy a reformáció 

inkább a nemzetegyesítő erők irá-

nyába, és ne a nemzetet még job-

ban szétfeszítő érdekellentétek fo-

kozására hasson.

A  népfőiskolák társadalom és 

valóságformáló szellemi erőit, an-

nak gyakorlatias és helyi közösség-

építő szemléletét nem csoda, hogy 

sok olyan 19. és 20. századi lelki-

pásztor is osztotta, aki a felvilágo-

sodás és a közösségi létezés mun-

kálója volt, míg például a teljesen 

egyéni kegyességben elmélyülő pi-

etista irányultságú egyháziak, vagy 

a reakciós egyházi tradíciók őrzői 

gyakran a népfőiskolák kapcsán is 

„farkast kiáltottak”. Mindenesetre 

a protestáns hitélet fontos hajtó-

ereje a gyülekezeti közösség utili-

tarizmusa volt: vagyis a gyülekezet 

hasznosságra, fejlődésre, művelő-

désre való törekvése, iskolaterem-

tő eszménye, bölcs és bibliás em-

bernevelő szándéka a boldogulás 

konkrét prakticizmusával egybe-

kötve, egy fontos népfőiskolai vo-

nás, amire 500 évvel a reformációt 

követően is ismét rá kell találnunk 

gyülekezeteinkben.

Másik oldalról a népfőiskolák 

éppen ezért az egyházzal való szo-

ros együttműködésnek, értékte-

remtésnek járták meg történelmi 

kálváriáit is. Hiszen a szocialista, 

kommunista ideológia antikleriká-

lis beidegződései oldalrugásokat és 

oldalcsapásokat is mértek a népfő-

iskolákra, mivel egyházias, keresz-

tény tradíciókat éltettek és nem-

zettudatot teremtettek, szemben a 

forradalmi szocialista internacio-

nalizmussal és antiklerikalizmus-

sal. A népfőiskolák valóságot átfor-

máló, modernizáló szándékaiban 

épp azért láttak veszélyt, mivel az 

a közösség történelmi tradícióinak 

szerves fejlődéséből következett. 

Nem úgy, mint a „múltat végképp 

eltörölni akaró” városi munkásság 

forradalmi-zsigeri dühe. Tulajdon-

képpen egy sikeres népfőiskolai 

vidékfejlesztési hálózat alapjaiban 

kérdőjelezte volna meg a szoci-

alista világforradalom álmait, az 

adott társadalmon belül pedig a 

városi-urbanizáció erőltetését és 

az ipari munkásság súlyának nö-

velését csökkentette volna. Tehát 

szükségszerűen került a népfőis-

kolai szakma feketelistára a szoci-

alista Magyarország társadalom-

politikájában. Mindennek ellenére 

a népfőiskolák eszmeisége és mód-

szertana felbukkan a Hazafi as Nép-

front közművelődési szándékaiban 

(tipikus példa erre a TIT és a hon-

ismereti táborok mozgalma, vagy a 

táncházmozgalom felvirágzása).

Ami az egyház és népfőiskola 

együttműködési lehetőségeit illeti, 

csak akkor kapunk cizellált képet, 

ha komolyan vesszük azok elhatá-

roló distinkcióit is. A közös együtt-

hatók mellett a különbségekkel is 

tisztában kell lennünk az egészsé-

ges kapcsolat érdekében. A határok 

pedig ott vannak, ahol nem is sej-

tenénk: a  népfőiskolai törekvések 

„végénél” található az egyház „kez-

dete”. Ez nem alsóbb vagy felsőbb-

rendűséget jelent – ilyenről szó 

sincs!  –, hanem más létezési mi-

nőséget. Vagyis, hogy ugyanazok 

a honpolgárok, akik a közösséget 

alkotják, akik szántanak és vetnek, 

akik sokféle vállalkozást űznek, 

akik hagyományaikat megélik csa-

ládi ünnepeiken (házasodnak vagy 

épp kedves halottaikat elsiratják 

stb.), meghívást nyernek egy pár-

huzamos valóságba, egy nagy Úr 

királyi menyegzőjébe, hogy „hajna-

li részegségig” elmenően is „éneket 

zengjenek az Azúrnak” (Kosztolá-

nyi).

Vagyis az egyház nem attól szá-

mít közösségnek, hogy vannak-e 

egyesületi típusú szervezeti keretei, 

vagy feudális-hierarchikus apostoli 

királysága (mint a római katoliciz-

musnak), van-e vagyona és jövőké-

pet is hordozó vagyon-gazdálkodá-

sa, hanem az egyház attól egyház, 

hogy ugyanezen valódi és látható 

honpolgárok, akik alkotják, Jézus 

Krisztus tagjai. Őbenne, az Ő ural-

mában van egy másik életük, ami 

egy mindent felülíró életértelme-

zést és értékelést, más értékkeretet 

is jelent. Ez nem jelenti az emberi 

gondolkodás racionális szintjeinek 

feladását, sem a közösségi törekvé-

sek evilági céljainak lesajnálását, de 

mégis magában foglalja „a  nemlát-

ható dolgok létéről való meggyőző-

dést”, ami nélkül még lehetünk em-

berileg tetszetősek, de amely nél-

kül nem lehet az Istennek tetszeni. 

Erre azonban már nem tud meg-

tanítani a népfőiskola, mint ahogy 

ilyen e világon túlmenő célokat 

sem tud megfogalmazni a közös-

ség számára, de – tegyük hozzá – a 

népfőiskolás atyák nem is tették ezt 

alapvető küldetésévé. Ez megma-

rad a Szentlélek Úristen teremtő és 

újjáteremtő munkájának, melyhez 

útkészítő munkaeszköz lehet egy-

egy igazi népfőiskolai műhely is.

Végül feltehetnénk a kérdést, 

hogy ha Krisztus Teste az Egyház, 
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és az önmagában is ilyen tökéletes 

és teljes „párhuzamos valóságként” 

is megragadható, mondhatni zárt 

világ, akkor mi dolga van egyálta-

lán e hanyatlani hajlandó és örökké 

fejlesztést igénylő „evilággal”? Hol 

van itt a népfőiskolás motivációs 

tényező? Az evilág nyomorúságain 

megindulni tudó, jobbítani akarás 

hajtómotorja? A  válasz kriszto-

logikus: Isten példaadásában, aki 

egyszülött Fiában vállalta e világot, 

aki odahagyta mennyei dicsőségét 

e világért. Aki szolgai formát vett 

fel, mert megüresítette önmagát 

(kenózis tan – Fil 2,11 skk.), és 

a legmélyebb alázatban is példát 

mutatott (egészen a kereszthalálig). 

Így az alázat nemcsak az egyház 

számára egy vizsgahelyzet, de a 

népfőiskolai szellemiség achilles-i 

sarka is.

Ezért az egyház létéből fakad, 

hogy nem önmagáért és önmagá-

ba zárva létezik, hanem küldetést 

tölt be ebben a világban. Itt pedig 

Krisztus földi sójaként ízt akar adni 

e világnak, vagy Krisztus ková-

szaként át akarja járni és alakítani 

akarja ezt a világot. Ahol pedig ez 

az egyházi szolgálat nem világmé-

retű léptékben, hanem helyi gyü-

lekezeti aktualitásban és nemzeti 

szinten gazdagítja a közösséget, ott 

fellép a lehetősége a népfőiskolai 

együttműködésnek. Azt gondolom, 

hogy református egyházi hagyo-

mányainkat életre keltve, a vizsolyi 

református gyülekezet épp ilyen 

nemzetépítő népfőiskolai műhely-

munkát fejt ki, melyre jó oka van, 

én legalábbis – egész magyar nem-

zetünket tekintve – tizenötmillió 

okot fel tudnék sorolni.

KOVÁCS ZSOLT LEVENTE (Tiszafüred, 1985) vizsolyi református lelkipásztor. Családi 
állapota: nős, 4 gyermeke van.
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A Szenczi Molnár Albert Vizsolyi 
Népfőiskola közösségépítő munkája 

a reformáció emlékévében 
– 1517-2017.

Az idei 500 éves jubileumi esz-

tendő alapvetően nem formálja át 

vizsolyi közösségünk küldetését, 

mentalitását, célkitűzéseit. Nem 

leszünk mássá, mint akik vagyunk, 

ugyanakkor egyértelműen többlet-

felelősséget és többletfeladatokat is 

jelent egy ilyen esztendő.

Vizsolyt, mint a Biblia faluját, 

elsősorban a reformáció művelő-

dési keretrendszerében tartják az 

egyik legelőkelőbb helyen számon 

ma Magyarországon. A  Szentírás 

nemzetünk számára a vizsolyi kö-

zösségben ragadható meg igazán 

történelmi, valóságos ízében. Ár-

pád-kori templomunk ezer esz-

tendős kereszténységünket idéző 

épített öröksége utánozhatatlan 

dialektikát teremt a jézusi „ó-t és 

újat” gondolatnak, s benne a refor-

máció bibliás hitújításának. Hiszen 

a reformáció életet megújító dina-

mikával tölti meg az ősi magyar 

kereszténységet, s  benne az anya-

nyelvi igehirdetés élménye a sze-

mélyes életközelségbe érkező Isten 

élő szavának élménye magyarsá-

gunk számára. A  látogatóközpon-

tunkban megtekinthető nyom-

dászattörténeti kiállítás, a  biblia-

fordító Károlyi Gáspár életútját 

feldolgozó vincellérházi kiállítás 

együtt tálalja a Tokaj-hegyaljai bo-

rút fél évezredes világát, valamint 

a könyvkultúra és irodalmi műve-

lődés 16. századi kezdeteit. Mind-

ezt történelmi tárlatvezetéssel mu-

tatjuk be a jubileumi év kapcsán 

növekedő számú hazai és határon 

túli látogatóinknak.

Azonban az idei esztendő nem-

csak a fokozódó érdeklődés miatt 

jelent kivételes lehetőséget. A  mú-

zeumi pedagógia dolgos hétköz-

napjai mellett, több távlatos fej-

lesztés is kezdetét vette gyülekeze-

tünkben. Ezek közül mérföldkőnek 

számít, hogy látogatóközpontunk 

területén elindult a Szenczi Molnár 

Albert Vizsolyi Népfőiskola épü-

letének I. ütembeli építkezése. Ez 

az összességében 400 m2-es épület 

reményeink szerint ki fogja tudni 

szolgálni a hozzánk érkező közös-

ségek oktatását, táboroztatását, el-

látását, valamint a téli szezonban 

a helyi és térségi lakosság felnőtt-

képzési igényeit. A  Sárospataki 

Református Kollégium diákjai idén 

már 3 különböző korosztályos cso-

porttal is elkezdték a vizsolyi hely-

színen a népfőiskolai foglalkozáso-

kat. A  megkezdett fejlesztés régi 

hiányosságokat pótol, ugyanakkor 

térségi kulturális hiátust is be kí-

ván tölteni. Ezzel a beruházással 

is a reformáció jegyében járunk el: 

a  reménység távlataival és a meg-

újulás jegyében tekintünk előre!
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A  vizsolyi gyülekezet, úgy gon-

dolom, hogy nemcsak szépséges 

templomával (mely 2013-óta me-

gyei érték, 2014-óta kiemelt nem-

zeti érték is) kápráztat el sokakat, 

de Bibliája (tehát a Károli-fordítás 

vizsolyi kiadása) könyvészeti ku-

riózum, a  kor szakmai csúcstelje-

sítménye és 2015 óta az egyetlen 

protestáns hungarikum a nemzeti 

értékpiramisban. Az idei jubileumi 

esztendő számos alkalmat terem-

tett ennek kiemelésére, hangsú-

lyozására. Fontos, hogy ez a köny-

vészeti kincsünk ne csak egy szűk 

kör kutatási területe legyen, de a 

nemzet kulturális emlékezetében 

is, a  szélesebb rétegekben újra és 

újra megerősítést nyerjen. Ezért 

lehetséges, hogy hasonmáskiadá-

sok formájában e kiadás szépsége 

és hatástörténete újra tudatosulhat 

a magyarság számára. Ezt szolgál-

ta idén a vizsolyi gyülekezet és a 

Magyar Örökség díjas Vinczemill 

Kft. több mint két éve zajló szak-

mai együttműködése, mely egy 

egyedülálló, kézműves minőségű 

Vizsolyi Biblia hasonmáskiadást 

eredményezett. Ennek szakmai tá-

mogatója az MTA és a Sárospataki 

Tudományos Gyűjtemények voltak, 

és amely kiadást HUNGARIKUM 

Kiadás néven, ünnepélyes keretek 

között mutattunk be 2017. március 

5-én, bibliavasárnap ünnepén a vi-

zsolyi református templomban. Az 

ünnepségen D. Szebik Imre evan-

gélikus püspök szolgált, a  Magyar 

Bibliatársulat tb. elnöke.

Bibliás Könyvesházunk kisebb 

formátumú megjelenésekkel gaz-

dagította közösségünk értéktárát. 

A  Mantskovit Bálint Nyomdatör-

téneti Kiállításunk négynyelvű, igé-

nyes katalógusát is elkészítettük, 

valamint Református Egyháztagság 

névvel egy kis ébresztő szándékú 

füzetecskét – melyet egyházi vitá-

ra is bocsátottunk – mutattunk be 

őszi csendesnapunkon. Mindeköz-

ben megjelenés alatt áll egy további 

fontos könyvecske, Mantskovit Bá-

lint munkássága és családi króni-

kája címmel. Lang Gyula útiköny-

vének szakmai könyvbemutatója is 

nálunk zajlott, mely értékes, világ-

hírű történelmi útvonalak mellett, 

a hazai gótikus út értékeit is ismer-

teti – annak leghíresebb vizsolyi ál-

lomásával egyetemben.

Esztendőnket irodalmi szem-

pontból a Balassi Bálint Emlék-

konferencia gazdagította, melyet 

Cs. Varga István József Attila díjas 

irodalomtörténésszel, Molnár Pál, 

a Balassi kard Művészeti Alapítvány 

elnökével, valamint prof. Dr. Szabó 

Andrással, a Károli Egyetem tanszék-

vezető irodalomtörténészével együtt 

készítettünk el, az 1596-ban Vizsoly-

ban nyomtatott Balassi-epicédium 

tudományos igényű feldolgozására.

Júliusban megrendeztük a Vizso-

lyi Biblia születésnapjához kötődő 

ünnepségünket, mely ökumenikus 

összefogást is eredményezett közsé-

günkben. Nemcsak a református kö-

zösség identitásképző ereje nyomta-

tástörténeti értékeink felelevenítése, 

de az egész községé, így katolikus 

testvéreinkkel együtt ünnepeltük 

ezt az alkalmat. Idén a Magyaror-

szág Kormánya és annak Nemzeti 

Örökség Intézete, valamint Czibere 

Károly államtitkár úr (EMMI) ün-

nepélyesen felavatták a Történelmi 

Emlékhely sztélét, így törvényileg 

védett helyszínné minősült nemze-

tünk eme emlékhelye. Ez az alkalom 
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Népfőiskolák a Kárpát-medencében

Kovács Zsolt Levente

azonban annyiban is reformációs 

volt, hogy Dr. Nagy Piroska és Ba-

busa János szobrászművész hozzá-

járulásával Kálvin János bronz mell-

szobrát helyeztük el múzeumunk 

reformációs termében – az európai 

reformátori alakok között is kiemel-

ve. Ez alkalommal Dr. Millisits Máté 

művelődéstörténész tartott előadást 

a Magyarországi Kálvin ábrázolások 

és reformációs ünnepségek krono-

logikus fejlődéséről.

Szeptemberben a Miniszterel-

nökséggel együttműködve kiemelt 

múzeumpedagógiai programmal 

vártuk 16-17-én a Kulturális Örök-

ség Napjai program résztvevőit és 

látogatóit, majd 26-án a Reformá-

ció 500 Jubileumi Emlékünnep-

ségen Aáry-Tamás Lajos Oktatási 

Biztossal, és Zán Fábián Sándor 

kárpátaljai református püspök 

szolgálatával került szó a reformá-

ció és az oktatásügy összefüggése-

iről, valamint a kárpátaljai magyar 

oktatás fontosságáról. Ez alkalom-

mal lelepleztük Kozma Péter és 

Purnhauzer Rozina művészházas-

pár Mantskovit Bálint nyomdász-

mestert ábrázoló emlékszobrát, 

melyet az utódok nevében Manko-

vics Tamás és a jelen levő Manko-

vics leszármazottak is méltattak.

Októberben a Budapesti Gre-

gorián Társaság volt a vendégünk, 

akik gregorián istentisztelet ke-

retében idézték meg Árpád-kori 

templomunk gótikus, ősi szépségét, 

középkori zenei hangulatát. Ez az 

egyedülálló művészi értékkel bíró 

zenei esemény az egész Hernád 

völgyéből megmozgatta a zeneked-

velő közönséget.

Presbiterképzési csendesna-

punk az egész abaúji református 

egyházmegye kiemelt programja 

volt, mely egyszersmind országos 

hírű zarándoktalálkozóvá is vált, 

amikor Székelyudvarhely két gyü-

lekezetének 9 tagja 500 km-t bicik-

lizett Vizsolyba, hogy a Bibliatársu-

lat 500 felajánlott Bibliáját tőlünk 

vigyék haza a székely családoknak. 

Ünnepélyes keretek között itt kö-

tött testvér-gyülekezeti kapcsolatot 

a vizsolyi közösség a székelyudvar-

helyi belvárosi gyülekezettel.

Testvér-gyülekezeti találko-

zót és szakmai napot tartottunk 

novemberben a Buda hegyvidéki 

testvérgyülekezetünkkel, akik a ci-

gánymissziós szolgálatunk szakmai 

programjával ismerkedtek meg.

A  nyíregyházi adventisták di-

csőítő koncertet és élménynapot 

tartottak nálunk, valamint egy el-

szánt dunántúli reformációs zarán-

dok (Topos Tibor kocsi testvérünk) 

egy hónapon át zarándokolt 500 

km-t gyalog, hogy Vizsolyba ér-

kezve hitvallást tegyen Isten életét 

megújító hatalmáról. Mindeközben 

cigánymissziós házunk hátsó felét 

egy kisebb beruházás keretében 

közösségi összefogással felújítottuk, 

melynek fűtéskorszerűsítési mun-

kálatai jelenleg is zajlanak. Több 

riportfi lm, rádióműsor, újságcikk 

készült vagy éppen minisztériumi 

fotózás történt nálunk ezen esz-

tendőben, mint az elmúlt tíz év-

ben együttvéve. Vagyis ez esztendő 

szolgálatai és nemzetépítő lehető-

ségei páratlan ajándékként érkeztek 

hozzánk, melyben fáradozva meg-

erősödhettünk abban az élményben, 

hogy Isten számon tart bennünket 

is, sőt, hitet munkál népünk életé-

ben általunk is. Ezért pedig egyedül 

őt illeti dicsőség – Soli Deo Gloria!



69

 w
w

w
.k

o
z
o
s
s
e
g
im

u
v
e
l
o
d
e
s
.h

u

Népfőiskolák a Kárpát-medencében

Szabó GyulaSzabó Gyula

Egyház – közművelődés
Puskás Öcsi s korosztálya kivá-

ló volt, fociban. Miért? Mert olyan 

pályán tanultak meg focizni, ahol 

göröngyök voltak. Nem volt mér-

nöki pontossággal megtervezhető 

minden, de az eszüket használni 

kellett, ha labdába akartak rúgni. 

Az angolszász rendszer a mérnöki 

pontossággal kiszámítható dolgok-

ra épül. Szemben Öcsiék kreatív, 

néha kiszámíthatatlan, de mégis 

rendkívül eredményes gondolko-

dásával, játékával szemben.

Nem hinném, hogy a mai focis-

tákkal van baj, inkább azzal, hogy a 

mi fociakadémiáink nem a nemzeti 

sajátosságaink, vagyis nem a saját 

játékszabályaink alapján, hanem 

az angolszász elvárások, szabályok 

alapján építették fel játékszabályai-

kat, s ezek nem nekünk valók, mert 

mi más alapon állunk és működünk.

Hozhatnám példaként Magyar 

Pált, aki a középkorban a bolognai 

egyetem első rektora volt, domon-

kos szerzetesként. Akkoriban az 

volt még a divat, hogy az első há-

rom évben mindenkinek meg kel-

lett tanulni a 7 szabad művésze-

tet, s a következő két esztendőben 

pedig a nemzeti sajátosságoknak 

megfelelő képzést kaptak. Vagy-

is, az első három év az emberiség 

egyetemes kincsének megisme-

réséről szólt, s  ezt követően min-

denkinek a népe, hazája speciális, 

megismételhetetlen kultúráját, ősi 

örökségét kellett magas szinten el-

sajátítani.

Ma már nem kell a 7 szabad 

művészetet tanulni, egyetemein-

ken pedig alig tanulnak fi ataljaink 

saját népük, nemzetük kultúrájáról. 

A teológián pedig még annyit sem, 

emiatt nehéz az egyházak közmű-

velődési szerepéről írni.

Segítségül hívom a II. Vatikáni 

Zsinat egyházfogalmát. A  zsinatig 

az egyház a klérust jelentette. A ta-

nácskozás, a  dokumentumok elfo-

gadása után pedig az Isten népét, 

a  lelkiismeretük szavai szerint élő-

ket, az igazságot keresőket, vagyis 

szinte minden jó szándékú, nyitott 

szívű embert.

Így már könnyebb helyzetben va-

gyok, hisz ökumenikusan nyitottan 

sok olyan törekvést látok, amelyek 

a közművelődésben – talán nem hi-

vatalosan, de – letették névjegyüket, 

s tudásukkal, életükkel jó példát mu-

tattak mindannyiunk számára.

Pap Gábor a magyar kultúra 6 

fontos alappillérét – ezt természe-

tesen lehet bővíteni – említi:

– a nagyszentmiklósi aranykincs

– a Szent Korona

– az árpád-kori kerektemplo-

mok, később falfreskós fénytemp-

lomok

– a kazettás mennyezetek

– a dunántúli pásztorművészet

– Csontváry Napút-ja.

Nem emlékszem rá, hogy kö-

telező tananyagban komolyabb 

tudást kaptam volna ezen ala-

pokról. De arra sem, hogy az em-

berek, a  művészek, a  tanítók, az 

egyház teológusai egyöntetűen 

az évkör rendjének, tehát a zo-

diákusnak megfelelő, vagyis a te-

remtett világ rendjének megfelelő 

módon adták volna tovább sok-

sok ezer év műveltségét, tudását, 

kultúráját.

Sajnos ennek hiányában nem, 

vagy csak hiányosan érthető Dante 

Isteni Színjátéka, Madách Az em-

ber tragédiája, Petőfi  János vitéze, 

de az összes magyar népmesénket 

is ide kell sorolnunk, hisz ott mind 

a nyugati, mind a keleti állatöv jel-

képrendszerét használták.

Szomorú, hogy egyetemeinken 

maximum a leíró néprajz oktatá-

sával találkozunk, annak szakrális 

jelentéséről szinte semmit, vagy 

alig valamit tudnak hivatalos pro-

fesszoraink.

Egyház és közművelődés, nehéz 

kérdés. Mégis, ami megmaradt, s itt 

van előttünk, például régi temp-

lomainkban az ősi jel-képek, ha-

talmas kincset jelentenek, de ezek 

értése a hivatalos idegenvezetők 

tudását meghaladja. Így marad a 

végtelenül unalmas ismertető, mi-

kor épült, milyen stílusban, ki miért 

építette, milyen értékes kincsek – 

főleg arany, képek, freskók – talál-

hatók, de az egész szakrális hátteré-

ről csak néhányan tudnak valamit.

Népi kultúrát, népzenét, nép-

művészetet stb. még véletlenül sem 

tanítanak a teológiákon.
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Népfőiskolák a Kárpát-medencében

Szabó Gyula

Képek a Szabó Gyula vezette Magyar Műhely Közhasznú Alapítvány mezőörsi népfőiskolájáról (Fotó: Szepesi Gergő)
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Népfőiskolák a Kárpát-medencében

Szabó Gyula

Tehát sok kincs van a tulajdo-

nunkban, de nem kezdünk ezekkel.

A magyar nyelvet szógyök szer-

kezetű toldalékoló módon értve 

megtalálható benne az egész te-

remtett világ rendje, a közösségi vi-

selkedés alapja, egyszóval minden.

Példaként vegyük az Isten ne-

vet. ISTEN=ŐSTEEN=Ő+TE+ÉN, 

vagyis a közösség alapelvét látjuk 

magában az Isten névben.

Nem lehet elválasztani egymás-

tól az Isten, az embertárs és a jó 

értelemben vett én szeretetet. Ezt a 

Biblia a főparancsban így írja: Sze-

resd Uradat, Istenedet teljes szí-

vedből, lelkedből, erődből, feleba-

rátodat pedig, mint saját magadat.

Vagy vegyük a KULTUR sza-

vunkat.

UL= Fény

TUR=Ragyogás

K=hanggal mindig az elakadást 

jelezzük.

Visszafelé – szótagolva – olvas-

va az ULTUR=OLTÁR, TURUL, 

vagyis a ragyogó égi fény. TURUL 

a Napmadár, ami népünknek az ég 

üzenetét hozza. Ám, amikor belép 

a szellem (nem értelem, hanem a 

spirituális tudás, személy stb.) az 

anyag világába, akkor megakad, 

vagyis anyaggá válik. A Nap fényé-

ből, erejéből van minden a Nap 

rendszerében. Ezért a Nap alkal-

mas arra, hogy az ember lelkében 

az Isten megidézője legyen.

Így lesz a TURUL-ból ULTUR 

vagyis oltár, vagyis áldozat, hiszen, 

a  fény meghozza azt az áldozatot, 

hogy értünk odaadja magát, mert 

az utolsó fűszál is az ő áldozatából 

nő földünkön. Rögtön eszünkbe 

jut Jézus példázata a földbe vetett 

búzamagról, ami áldozatul adja 

magát, s ennek következtében sok-

szoros termést hoz.

A  legnagyobb baj azzal a K be-

tűvel, hanggal van, mert néha úgy 

elakad bennünk, hogy fi gyelmez-

tetni kell magunkat és a másikat, 

hogy csodálatos örökségünk van, 

vegyük már észre, s próbáljuk egy-

re mélyebben érteni.

Itt lenne nagy szerepe az egy-

háznak, hisz országos szervezete 

van, sok embert elér így vagy úgy, 

s  jó érzékkel, az értékekre fi gyelve, 

s azok értését feltárva, lehetne nyi-

togatni az emberek lelkét.

Ehhez egy sokkal képzettebb 

papság, civil munkatársi kör lenne 

szükséges.

Kassai Lajos lovas íjász bará-

tunktól kérdeztem egy alkalommal, 

mi a megoldás, a  kiút? A  válasz 

egyszerű volt. Az iskola. Kis kortól 

magas szinten tanítani. Ma már a 

gyerektől sok mindent átvesz maga 

a szülő is. Más tankönyvekre lenne 

szükség. Az egyetemeken más pro-

fesszorokra, vagy a magas kultúrát 

értő tanítókra.

A  népi építészetet, annak szak-

rális hátterét, a  teremtett világ 

rendjét értő, s  a fi atalokat így ta-

nítókra. Lassan megújulhatnának 

falvaink építészeti emlékei, s  az új 

házakba visszatérhetne az ősi tu-

dás, persze XXI. századi módon.

A táncházak csodálatos módon 

ismét visszataláltak a felnőttek vi-

lágába, sok fi atal tanul s szereti a 

néptáncot. Most már csak ennek 

szakrális hátterét kellene megta-

nulni. A  körtánccal a Nap járásá-

val, vagyis a teremtővel, s az általa 

teremtett világ rendjével kerülünk 

így összhangba.

Ha megtaníthatnánk – nem-

csak esztétikai érték szempontjából 

– terítőink ősi jel-kép világát, üze-

netét, s ha szobáinkban ismét helyt 

kaphatnának, ahányszor elme-

gyünk mellettük, mindig eszünkbe 

jutna a világ rendje, s  az, aki ezt 

alkotta…

Ha portáinkat ismét magyar 

kutyák őrzik, pulik, komondorok, 

s  eszünkbe jut rögtön, hogy ők a 

Boldogasszony szeretett állatai, akik 

sok-sok ezer év óta élnek velünk… 

s még sorolhatnám ezen példákat.

Egyház – közművelődés. Sze-

retném, ha a plébániák tudásköz-

pontokká válhatnának. S  így érték-

közvetítők lehetnének az emberek 

között.

Szép lenne, ha a tízparancso-

latban a tisztesség – etika szintjét 

meghaladóan a jézusi, vagyis az 

evangéliumi értékeket tudnánk 

megélni, de hiszen nekünk az egész 

kultúránk erről szól. A  nyugati vi-

lág fogyasztásra épülő életmodellje 

mellé felmutatnánk egy minőségi 

élet alternatíváját.

Minden jó szándékú emberrel 

keresni a közösségépítés lehetőségét, 

s  mindenkit megbecsülni, aki egy 

kicsit is tesz önzetlenül másokért, ill. 

önmagáért – a népfőiskola jó keretet 

adhat a gondolat valóra váltásához.

SZABÓ GYULA plébános, a Magyar Műhely Alapítvány elnöke.
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Népfőiskolák a Kárpát-medencében

Miklós Zalán ÁrpádMiklós Zalán Árpád

A KALOT Katolikus 
Népfőiskolai Mozgalomról

Elődje 1935-ben alakult, Kato-

likus Agrárifj úsági Legényegyletek 

Országos Testülete néven. Az egy-

házi indíttatású világi szociális ag-

rárifj úsági reformmozgalmat a 20. 

századi magyar történelem egyik 

legsikeresebb civil szerveződése-

ként tartották, tartják számon.

Személyes meglátások

Reményik Sándor Istenarc című 

versét már kisgyerekkoromban 

megszerettem. Tetszett a lendüle-

te, a  mondanivalója, és mivel elég 

csínytevő gyerek voltam, mindig 

azt kaptam javító szándékú elég-

tételként, hogy keressem az isten-

arcot magamban. Azóta is, ahány-

szor csak végigolvasom vagy felidé-

zem magamban, mindig másként 

érint, most is.

Istenarc

Egy istenarc van eltemetve bennem,

Tán lét-előtti létem emlék-képe!

Fölibe ezer réteg tornyosul,

De érzem ezer rétegen alul,

Csak nem tudom, mikép került 

 a mélybe.

Egy istenarc van eltemetve bennem,

Néha magamban látom, néha 

 másban.

Néha állok, mint fosztott ág, szegé-

nyen,

Ha rossz órámban eltűnik egészen

Alter-egóm az örök vándorlásban.

Egy istenarc van eltemetve bennem,

A rárakódott világ-szenny alatt.

A rámrakódott világ-szenny alól,

Kihűlt csillagok hamuja alól

Akarom kibányászni magamat.

Egy istenarc van eltemetve bennem,

S  most ásót, kapát, csákányt raga-

dok,

Testvéreim, jertek, segítsetek,

Egy kapavágást ti is tegyetek,

Mert az az arc igazán én vagyok.

Egy istenarc van eltemetve bennem:

Antik szobor, tiszta, nyugodt erő.

Nem nyugszom, amíg nem hívom 

elő.

S bár világ-szennye rakódott reája,

Nem nyugszom, amíg nem lesz 

 reneszánsza.

Mikor felkértek, hogy vállaljam 

el a nagy múltú KALOT vezetését 

mind lelki, mind szervezeti oldal-

ról, akkor is ez volt a döntő érv: 

előbányászni az istenarcot magam-

ból és másokból újra és újra.

A  név adott, ismert volt: KA-

LOT (Katolikus Legényegyletek 

Országos Testülete). A  hozzá tar-

tozó lelkület talán kissé megkopott 

mára, mert „Fölibe ezer réteg tor-

nyosul”, de mélyen minden ember-

ben ott a vágy, hogy valami szépet, 

maradandót, jövőformálót alkos-

son.

De térjünk vissza a kezdetek-

hez, a  múlthoz, hogy jobban meg-

értsük a mai kort.

A  KALOT mozgalom a két vi-

lágháború közötti katolikus meg-

újulás legszámottevőbb, leglátvá-

nyosabb, legmaradandóbb jelensé-

ge. Egy karizmatikus, népéért el-

kötelezett jezsuita szerzetes, Páter 

Kerkai Jenő jezsuita kezdeményez-

te a szentignáci lelkigyakorlatok és 

az egyház szociális tanítása ihleté-

sére 1935 szeptemberében.

A  kisemmizett rétegek feleme-

lésére vállalkozott a KALOT, és 

alig egy évtizedes fennállása alatt 

országos népmozgalommá fejlő-

dött, félmillió taggal, 5000 helyi 

csoporttal, húsz népfőiskolával.

A  gyakorlatban bizonyította be, 

hogy a magyar paraszt tud gazdál-

kodni, kereskedni, vállalkozni, fo-

gékony a kultúra felvételére, tehet-

séges az alkotó munkára, alkalmas 

arra, hogy részt adjanak neki az 

ország irányításában.

A  KALOT átvészelte a hábo-

rú viharát, és elsőként kezdte el 

működését a háború után. Kifeje-

zetten katolikus jellege ellenére is 

az országot megszálló szovjet csa-

patok engedték tovább működni. 
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Népfőiskolák a Kárpát-medencében

Miklós Zalán Árpád

Csak a Moszkvából hazatelepülő és 

az országra ráerőszakolt vezetők-

nek voltak útjában.

A  KALOT szervezésében fon-

tos alapelv volt, hogy a csoportok 

az egyházközség keretében alakul-

nak meg, erre támaszkodva élik 

szervezeti életüket, bonyolítják le 

programjaikat, s közben a plébános 

és a tanítóság segítségére támasz-

kodnak.

Az egyházközségekre való épí-

tés volt a KALOT gyors elterjedé-

sének egyik titka. Ez a szervezeti 

felépítés hozta magával azt is, hogy 

a KALOT kezdettől fogva országos 

csúcsszervnek tekinthette magát, 

melynek tagjai nem az egyes sze-

mélyek, hanem a helyi csoportok. 

A  személyeknek belépni csak a he-

lyi csoportba lehetett.

A  nép felemelésének program-

ját P. Kerkai és munkatársai négy 

pontban látták megvalósíthatónak, 

melyet négy „jelszóban” fogalmaz-

tak meg:

1) Krisztusibb embert!

2) Műveltebb falut!

3) Életerős népet!

4) Önérzetes magyart!

A  történelmi változások után, 

a  rendszerváltozást követően új-

raéledt a KALOT élet, mely nem 

volt mentes a különböző személyi 

nehézségektől, de töretlenül dolgo-

zott, és tevékenykedik az alapítók 

szellemiségét szem előtt tartva.

Helyi egyesületeken keresztül 

az ország több pontján is jelen van.

2015 nyarán vezetőségváltás 

történt. Fiatalos lendülettel, el-

képzelésekkel, megvalósítandó 

tervekkel vágunk neki az előttünk 

álló időszaknak, bízva abban, hogy 

a lángot, melyet kaptunk, tovább 

tudjuk adni, és a lángocskáink fé-

nye által egyszer fellobban a boldo-

gabb jövő lángja, mind a KALOT, 

mind Hazánk egén. Ez a célunk, 

ezért dolgozunk, élünk.

Jelszavunk: ADJON ISTEN! 

Kérjük is őt, hogy adja megérnünk 

ezt az időt!

Nagy megtiszteltetés számunk-

ra, hogy a kiépítendő Kárpát-me-

dencei Népfőiskolai Hálózat, mint 

az össznemzeti megújulás sokféle 

szolgálatát magára vállaló elgon-

dolás előkészítésében, megvalósí-

tásában részt vehetünk, és képes-

ségeinket a nemzet szolgálatába 

állíthatjuk.

A  létesítendő KALOT Népfőis-

kola – ha épületére és szolgáltatá-

saira gondolunk – nem egy hiány-

pótló intézmény akar lenni, hanem 

olyan valóság, mely az emberek 

életét alapvetően meghatároz-

za. Éppen ezért a legkisebbektől a 

legidősebb korosztályig minden-

kinek szeretnénk lehetőséget biz-

tosítani önmaga képzésére, első-

sorban keresztény és igaz emberi 

értékek mentén, beleszőve ebbe a 

gondolatmenetbe a KALOT né-

gyes jelszavának igazi értelmét és 

fi gyelembe véve napjainkban való 

útmutatását.

Sokszor kérdezik, hogy hol van 

a központunk? Válaszom – ahol 

épp a leginkább szükség van ránk. 

Nagykátán van az országos szék-

hely, de nem a székhely adja meg a 

tevékenységünket, hanem a szük-

ségletek, amint az P. Kerkai idejé-

ben is volt. A legjobban én örülnék 

annak, ha minden egyes egyház-

községhez tartozna egy KALOT 

csoport, akik tudnak elkötelezettek 

lenni – de ez egyelőre „álom”. Arra 

vágyunk, hogy a kovász szerepét 

betöltsük azokon a helyeken, ahol 

vagyunk.

A  többször előforduló másik 

kérdés: Létezik még KALOT? Nem 

idejétmúlt? Hisz már nincs agrárif-

júság.

Válaszom erre: Nem az agárif-

júság a célközösség, hanem maga 

az ember; legyen az bármilyen 

foglalkozású, bármilyen istenhitet 

valló. Ha nyitott és fejlődőképes, 

akkor van közünk hozzá. Van kö-

zünk hozzá, mert a KALOT célja 

az alapítás óta nem változott. Ez 

pedig – aktualizálva a jelen hely-

zetre – nem más, mint hozzájáru-

lás a magunk helyén, a magunk ké-

pességeinek megfelelően egy minél 

igazságosabb társadalom „kimű-

veléséhez” – P. Kerkai szavajárása 

szerint.

Gyakorló lelkipásztorként hadd 

hozzak ide egy kedves szentírási 

szakaszt, amikor Jézus tanítja az 

embereket, estefelé jár az idő, ta-

nítványai kérik, hogy bocsássa el 

a tömeget, mert élelmet kellene 

szerezniük. Jézus válasza: Ti adja-

tok nekik enni. Az apostolok mél-

tatlankodnak, emberi észérveiket 

sorolják, hogy miért nem lehet ezt 

megoldani. Aztán előkerül két ke-

nyér és öt hal egy kisgyerek tarisz-

nyájából, és Jézus ezek segítségével 

jóllakat egy nagy tömeget.

Mindig is megrázó volt ez a tör-

ténet, mert magamra kellett újra 

meg újra ismernem: hol a méltat-

lankodó tanítvány, hol a tömegem-

ber, hol a kisfi ú voltam. Leginkább 

a kisfi ú szerettem és szeretek ma is 

lenni. Aki meri közreadni azt, ami 

neki elég lenne, mert bízik Jézus-

ban, bízik a jövőben.

Mikor a vezetéssel megbíztak, 

ezt a kis történetet mondtam el a 

választó közgyűlés, majd népesebb 

közösségünk előtt, és azóta is ér-

zem, nem vagyok egyedül, van sok 

kis „ismeretlen fi ú,” akinek van két 

kenyere és öt hala, és azt szívesen 

közreadja. Vannak olyanok is, akik-

nek ez nem tetszik, ők még csak 

magukat látják, a  közösséget, a  jö-

vőt nem.

A KALOT-ban – és most tuda-

tosan nem használom a Népfőis-

kola elnevezést, mert abban sokan 

pusztán az intézményt akarják 

és tudják látni – arra törekszünk, 

hogy minden hozzánk forduló, ve-

lünk kapcsolatba kerülő ember ah-

hoz jusson, amire leginkább szük-

sége van az ő kiteljesedéséhez.

Tevékenységeink legjobb fok-

mérője, hogy az a személy, aki kap-

csolatban van velünk, erősödik-e 

emberségben, tudásban, lélekben, 

műveltségben, kultúrában. Tud-e, 
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akar-e, vagy megtanul-e közösség-

ben gondolkodni? Ez bizony sok-

szor kihívás, és nagyon sok odafi -

gyelést igényel. Jelen időszakban 

is van egy önismereti kurzusunk, 

melyre szükség van.

Jövőt nem a múlton nosztal-

giázva építünk, hanem a múltba 

visszatekintve, értékeit magunkkal 

hozva, elsajátítva. E  felismerésből 

születtek meg programjaink, szü-

letnek meg új kezdeményezéseink.

Nagy hangsúlyt fektetünk nem-

zetünk történelmének megismeré-

sére, hagyományaink életben tar-

tására, hisz hagyományaink nem 

véletlenszerűen alakultak ki. Ebben 

segítségünkre vannak múltidéző 

táboraink, összejöveteleink.

A zene nagyon fontos a magyar 

ember életében, dalban mondta ki 

– főleg a hegyek, a  puszták népe – 

örömét, fájdalmát egyaránt. Több 

helyi szervezetünk is működtet 

népdalkört, de néprajzi kutató-

munkát is végeznek, most Nógrád-

ban. A nógrádi részt mindig is egy 

kicsit elszigeteltebb, ne adj Isten 

„sötétebb” résznek tekintették és 

tekintik ma is sokan, pedig nagyon 

sok érték van a palócoknál, csak 

fel kell fedezni újra és újra. Egy 

elképzelésünk hamarosan induló 

gyakorlati megvalósulása épp az 

ország e szegmensére irányul most.

Célunk a fi atalok helyben ma-

radásának biztosítása, amelyhez el-

engedhetetlen a közösségi együtt-

működés javítása, a  fi atalok köz-

életbe történő bevonása, közéleti 

aktivitásának növelése. Mindeze-

ket a népfőiskola tevékenységével 

kívánjuk elősegíteni és véghezvinni.

A  projekt alapvető célja tár-

sadalmi-gazdasági fejlődés elő-

segítése a szomszédos országok 

célcsoport szervezeteivel, szakem-

bereivel, jó gyakorlatok cseréje, el-

sajátítása az önkéntesség népszerű-

sítésén keresztül.

Nehéz egy katolikus lelkipász-

tornak eldöntenie, hogy mikor va-

gyok KALOT-os és mikor vagyok 

pap. Mondhatom, hogy gyakorla-

tilag a nap 24 órájában mindkettő 

lettem, mert a szerelmem mind-

kettő. Ha valamit végzek, akkor azt 

teljes erőbedobással, és sokszor ezt 

várom el a munkatársaktól is, el-

felejtve, hogy nekik családjuk van, 

várnak rájuk, szükségük van az ő 

jelenlétükre. Ilyenkor az jut eszem-

be, hogy Jézus is 33 évet élt a föl-

dön, és merte a tanítványaira hagy-

ni az evangélium hirdetését. Miért 

is kellene akkor nekem mindent 

rögtön és azonnal.

A  KALOT vonzáskörzete az 

egész Kárpát-medence. Nagykátai 

központunké viszont a nagykátai 

járás, melynek települései: Tápió-

bicske, Tápiószentmárton, Szent-

mártonkáta, Tóalmás, Kóka, Szent-

lőrinckáta, Sülysáp, Tápiószecső, 

Mende, Úri, Tápióság, Farmos, Tá-

piószele és Tápiógyörgye.

A KALOT az alapítók szándéka 

szerint alulról jövő kezdeménye-

zések nagyszerű egybehangolása 

által éli életét. Napjainkban is ez 

határoz meg bennünket. Felülről – 

jobban látva – szeretnénk részeket 

összehangolni.

A  KALOT-ban képviselteti 

magát vagy éppen célcsoportként 

áll az egyre bővülő tevékenységek, 

szolgáltatások hálózatában minden 

korosztály és minden társadalmi 

szereplő, gyermekek és fi atalok, 

a fi atal családok, a települési ifj úsá-

gi munka szereplői, önkormányzati 

intézmények referensei, hátrányos 

helyzetű csoportok, romák, a  köz-

ponti és helyi döntéshozók, a  köz-

szolgáltatást és közösségi szolgálta-

tást nyújtó intézmények munkatár-

sai és a szolgáltatások igénybevevői, 

és sorolhatnánk még, de egyszóval 

az EMBER!

Gyerekekkel nyári táborok és 

kétheti, de legtöbbször havi talál-

kozók révén foglalkozunk. Igyek-

szünk, hogy jó közösséggé alakul-

janak – rövid tanítások, játék kap-

csán.

Az ifj úság szívesen foglalkozik 

az elfogadás kérdésével. Engem 

elfogadjanak, és én elfogadjak má-

sokat. Önismereti műhelyek révén 

próbáljuk ezt biztosítani, de a foci 

is nagyon jó önismereti gyakorlat, 

ha merek utána leülni és kiértékel-

ni a játékot.

Felgyorsult világunkban na-

gyon sokrétű és sokirányú kihívás 

áll előttünk, melyekre a kor köve-

telményeinek megfelelően kell tud-

nunk válaszolni. Ehhez nem elég 
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csak intézményben gondolkodni, 

meg kell találnunk az intézményen 

belül az egyes embereket.

Megfelelő embert a megfelelő 

helyre. Ezt valljuk, és még nagyon 

sok utat kell végigjárnunk. Várjuk 

sorainkba, közösségünk új tagja-

iként az egyéni érdekeken túl látó, 

a múlt biztos alapján álló, jelenben 

élő, jövőbe tekintő, jövőben bízó 

embereket.

Gondos gazda módjára, P. Ker-

kai és utódai nyomdokaiban járva 

a feladatunk Jeremiás próféta sza-

vaival élve: Reményt és jövőt adok 

nektek!” (Jer 29,11) Ez a mi célunk! 

Sokszor kilátástalanságba borult 

elménket megtisztítani, struccpo-

litikát folytató fejünket felemelni 

és szembenézni a jövővel, mely sok 

jót is tartogat számunkra.

Tevékenységeink és a 
tervezett tevékenységek

Márton Áron Kollégium

Márton Áron püspök, mint a 

folyamatos képzés embere áll előt-

tünk. Az ő nevéhez és példájához 

kapcsolódna első nagy progra-

munk, a  folyamatos felnőttképzési 

projekt, mely elsősorban arra hív 

meg, hogy a ránk bízott feladatokat 

a tőlünk telhető legjobban tudjuk, 

merjük és akarjuk teljesíteni. Jel-

mondatául a „Non recuso laborem” 

– nem futamodom meg a munkától 

– mondatot választotta.

Cél, megerősíteni egymást és 

tapasztalatokat cserélni a népmű-

velés terén.

Célcsoport: A  térség népneve-

lői. Tanárok, tanítók, papok, a mű-

velődési élet vezetői.

Hungarikum KALOT Érték-

Suli

A  Földművelésügyi Minisztéri-

um által meghirdetett Hungarikum 

programban mindig részt venni. 

Kialakítani az ÉrtékŐr Hálozathoz 

való csatlakozásunkat, és bemutat-

ni sajátos magyar értékeinket, hun-

garikumainkat, többnapos vagy 

éppen alkalmi megjelenések során.

Célcsoport: 7-18 éves korosz-

tály, tágabban 7-99 éves korosztály.

Belső képzés a KALOT Nép-

főiskola leendő munkatársai 

és a KALOT tagok számára

Célunk kettős: egyrészt a ve-

zetőség erősítése és utánpótlás 

nevelése; másrészt a mozgalom 

hatékony működésének biztosítá-

sa. Ezek elérése céljából tervezünk 

közösségépítő és önismereti gya-

korlatokat, valamint hitéleti meg-

erősítést. Egy 80 éve megkezdett 

folyamat következő lépése; a  KA-

LOT szellemiség, eszme megélése, 

továbbadása.

Célcsoport: A  KALOT Népfő-

iskolai Mozgalom tagjai.

A  KALOT Népfőiskola képek-

ben

Népfőiskolai füzetek 16. – 

könyvbemutató konferencia

A  program célja bemutatni a 

Lakitelek Népfőiskola Alapítvány 

által támogatott, az Antológia Ki-

adó gondozásában megjelent Nép-

főiskolai füzetet, valamint a KA-

LOT ÉLET kiállításanyagot, amely 

a KALOT Mozgalom múltját és 

jelenét idézi képekben.

Célcsoport: KALOT tagok, tá-

mogatók, szimpatizánsok, érdek-

lődök.

Helyi Közéleti Akadémia – 

„Önkormányzati Alapismere-

tek”

A  képzés két részből áll: álta-

lános és szakmai célú szemináriu-

mokból. Az általános célú képzés 

folyamán a résztvevők előadást 

hallhatnak szervezetfejlesztési 

stratégiákból, konfl iktuskezelésről, 

kommunikációról.

A szakmai célú képzés folyamán 

ismereteket szerezhetnek az önkor-

mányzati igazgatás legfontosabb 

kérdéseiről, joganyagáról, az Euró-

pai Unió intézményrendszeréről és 

az önkormányzatok kapcsolatáról, 

gyakorlott, sikeres polgármesterek 

adják át tapasztalataikat.

Célcsoport: A  térség települési 

képviselői, bizottságok külsős tagjai, 

érdeklődők.

KINCSEM nyomában – kincs-

kereső tábor

A  bentlakásos tábor résztvevői 

játékos formában (kalandjáték) 

megismerkednek a terepi adatgyűj-

tés alapjaival. Majd a Tápió-vidék 

fontosabb természeti és kulturális 

értékeinek közelében elhelyezett 

kincsesládákat megkeresik és telje-

sítik a helyszínhez kapcsolódó fel-

adatokat.

Mindez hozzájárul a helyi érté-

kek felismeréséhez, valamint a ma-

gyar identitástudat és hazaszeretet 

érzésének elmélyítéséhez.

A  napi programot sport-, vízi-, 

zenei-, tánc- és kézműves foglalko-

zások egészítik ki.

Célcsoport 12-18 éves korosz-

tály.
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Az életpálya-tervezés

A  foglalkozások során a részt-

vevők megismerhetik az életpá-

lya-tervezés fontosságát a 21. szá-

zad mindennapjaiban. Sokan isko-

láról iskolára, munkahelyről mun-

kahelyre vándorolnak céltalanul, 

miközben nem tudják, miért léptek 

rá erre az útra, sem azt, hogy ez az 

út merre vezet és hol ér véget. Az 

életpályánk tudatos építésével, ter-

vezésével nagyban hozzájárulha-

tunk ahhoz, hogy ebben a sokszor 

zsúfolt, felpörgött világban, ezen a 

munkapiacon is a megfelelő irány-

ba haladjunk.

Célcsoport: Középiskolások, 

pályaválasztás előtt állók.

KALOT Természetvédelmi és 

teremtett világ védelmi prog-

ram

A  program célja a Duna-Ipoly 

Nemzeti Park és a Tápióvidék Ter-

mészeti Értékeiért Közalapítvány 

munkatársainak közreműködé-

sével a helyi természeti értékek 

megismertetése és bemutatása. 

A  Program nemcsak előadásokat 

és bemutatókat foglal magába, de 

országos jelentőségű kutatási prog-

ramokhoz is kapcsolódik.

A  program kapcsán a Népfőis-

kola a természetvédelmi intézmé-

nyi rendszerrel és az érdeklődőkkel 

való kapcsolatrendszerét fejleszti.

A  Tápiószelei Növényi Diverzi-

tás központ támogatásával 100 db 

őshonos magyar gyümölcsfa ülte-

tése.

Célcsoport: Teremtett világunk 

védelme iránt érdeklődők.

A  Tápió-mente népdalai, nép-

zenéje

A Tápió-mente népdalai, népze-

néje egy olyan egyedülálló kulturá-

lis öröksége a vidékünknek, melyre 

méltán vagyunk büszkék, hiszen a 

miénk. A  Tápió-menti települések 

értékei eddig az ország számára is-

meretlenek voltak, zenetudományi 

gyűjtőkön kívül más nem ismerte 

eddig a vidékünk népzenei, nép-

dalos anyagát. A  térségre jellemző 

népviselet, népi zenekaros megszó-

lalás, népdal, néptánc egyaránt 

megtalálható volt.

Terék József Tápió-vidék kuta-

tó az elmúlt 4 évben folyamatosan 

újragyűjtötte a vidék településein 

még megtalálható népzenei, nép-

dalos értékeket – a helyi utolsó 

adatközlőktől.

A terv egy ötnapos kurzus lenne, 

amely során megismerhetnék a tá-

borozók a vidék néptáncát, népze-

néjét, népdalait, népviseletét, népi 

zenekarait, az archív felvételeket, 

az utolsó adatközlőket. Néptánc 

tanulás, népzenetanulás, néprajzi 

értékeink tanulása, népdal tanulás, 

esténként pedig táncház.

Célcsoport: Zene iránt érdeklő-

dők, néptáncosok.

Hitoktatók szakmai napja és 

lelkigyakorlatok

A  szakmai nap feladata a hit-

oktatók továbbképzése, ami segít-

séget kínál a katekéták, azaz a hit-

oktatók intellektuális és lelki fejlő-

déséhez. Ennek érdekében évente 

találkozókat hirdetünk a hitoktatók 

részére. Sok vesződséggel jár a hit-

oktatók élete is, éppen ezért nem 

elhanyagolható a személyes lelki 

életük sem. A  program célja a töl-

tekezés mellett, hogy az Egyház 

missziós tevékenységének lehet-

séges és korszerű eszközeiről és a 

magát kereszténynek mondó Euró-

pa kihívásairól is szó essen.

Célcsoport: Közelebbről a tér-

ség, távolabbról az egyházmegye 

hitoktatói.

Napközis táborok

A  táborok lehetőséget nyújta-

nak a 8-20 éves fi atalok nyári, téli, 

tavaszi szünetben történő hasznos 

időtöltésre. Elmélyedhetnek 1-1 

témában, ez lehetőséget ad nekik 

arra, hogy új szempontok szerint 

kapjanak élményeket. A  táborve-

zetőknek remek lehetőség új pe-

dagógiai módszerek kipróbálására. 

A  táborok tematikája: olvasó-, hit-

tanos-, nyelvi-, sport-, kerékpáros-, 

tánc- (népi-, latin-,) fotó-, média-

tábor, melyek szinkronban egymás 

mellett is futhatnak, a  program 

végén bemutatkozóval, prezentá-

cióval – megismerve egymás mun-

káját.

Célcsoport: 10-20 éves korosz-

tály.

Ministránsok találkozója

A  cél, hogy a találkozás élmé-

nyén keresztül a ministránsok 

megerősödjenek a szolgálatban. 

Ezt a szolgálatot Jézus iránti szere-

tettel, alázattal és tisztelettel lehet 

csak végezni. A  ministráns nem a 

papot szolgálja, hanem Istent.

Az egyházmegyei referens vagy 

meghívott vendég előadása után 

először települések szerint, majd 

attól függetlenül csapatok alakul-

nak, és a segítők vezetésével ügyes-

ségi és szellemi vetélkedőn bizo-

nyíthatják tudásukat, rátermettsé-

güket.

Célcsoport: Közelebbről a tér-

ség, távolabbról az egyházmegye 

ministránsai.

„Modellépítő és edzőtábor”

A Tábort a 68 éves múlttal ren-

delkező „Nagykátai Asboth Oszkár 

Modellező Klub” szervezi. A tábor 

önköltséges, illetve a modellező 

klub a pályázatából fi nanszírozza. 

A  program 5 nap teljes ellátással 

esténként kulturális és lelki progra-

mokkal a KALOT szellemiségében.

Célcsoport:10-16 éves fi atalok.

Gyógynövények termesztése 

és feldolgozása

Az épületet körülvevő haszno-

sítható területen egynyári és évelő 

gyógynövények termesztése.
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Miklós Zalán Árpád

Képek a KALOT Katolikus Népfőiskolai Mozgalom életéről, kapcsolatairól

Őshonos magyar gyümölcsfák ültetése, 100 db

Értékeink versenyNépi értékek nyomában: betlehemezés

XIX. századi híres magyarokról készített kvíz kártya

KALOT-táborKapcsolatépítés a Csíksomlyói KALOT Népfőiskolával

Nemzeti hőseinkre, nagyjainkra emlékezünkÖnkéntesség a fi atalokkal
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Népfőiskolák a Kárpát-medencében

Miklós Zalán Árpád

Ez a munkafolyamat folyama-

tos elfoglaltságot nyújt egész évben 

az itt dolgozó kertészeknek.

Lehetőséget nyújt az idelátoga-

tóknak arra, hogy az év bármely 

szakában, de leginkább kora ta-

vasztól késő őszig, betekintést nyer-

hessenek a munkafolyamatokba.

Célcsoport: az itt dolgozók, 

akiknek a gyógynövénytermesztés 

munkalehetőséget biztosít.

„Hogyne írlyá”: avagy jól írni 

nem ciki a fészbúk, cset korá-

ban sem!”

Íráskészség-fejlesztő kurzus fi a-

taloknak

A fi atalok többségének rengeteg 

értékes gondolata és észrevétele 

van, de sokan mégsem tudják meg-

felelően kifejezni magukat. A  kur-

zus során különböző gyakorlatok 

segítségével ismerhetik meg a stí-

lus mibenlétét, a  különböző stílu-

sok közti különbségeket, a  gondo-

latok írott formába öntésének alap-

vető műveleteit. Így sikeresebbé 

válhatnak az iskolai tanulmányaik 

során, a  mindennapi írott ügyeik 

intézésében, a  kapcsolattartásban, 

sőt még az udvarlásban is. Ha pe-

dig otthonosabban érzik magukat 

az írás világában, talán az olvasás 

sem rémíti őket annyira. A kurzus 

végére a résztvevők fejleszthetik az 

írásképességüket, könnyebben ki-

fejezhetik gondolataikat, hogy ezek 

segítségével sikeresen vehessék a 

felmerülő akadályokat.

Célcsoport: Minden jól fogal-

mazni és helyesen beszélni szerető, 

akaró fi atal.

Fotótáborok

A  tábor résztvevői megismerked-

hetnek a fotózás történetével, a  leg-

fontosabb fotós alapismeretekkel. 

Magyarország sok híres fotóst adott 

a nagyvilágnak, a  jelen nagyjai is 

szívesen idéznek tőlük, ha a techni-

káról kérdezik őket. A  leghíresebbek 

munkásságával ismerkedhetnek meg 

a táborozók. Megtudják, mit jelent 

a digitális fotózás, mik az előnyei 

és mik a hátrányai. Hogyan készít-

hetnek megfelelő fényképeket, és ha 

szükséges hogyan javítsák azt a szá-

mítógépen. Az elméletet rögtön gya-

korlati feladatok követik. Szabadon, 

saját, kreatív ötleteik segítségével elő-

re megbeszélt témákat is kell majd 

fotózniuk. Minden nap közös beszél-

getéssel, az aznapi felvételek megte-

kintésével zárul a program. A tábor 

ideje alatt készült fotókból utolsó na-

pon kiállítás készül a Népfőiskolán.

Célcsoport: korcsoportonként, 

érdeklődőknek.

Háztartási és mezőgazdasági 

tevékenységeket, eszközöket, 

eljárásokat megismertető tan-

folyam

Alapanyagok megismerése, be-

szerzési és logisztikai eljárások újra 

hangolása, alapélelmiszerek elké-

szítése (kenyér, tej, vaj, sajt, felvá-

gott, zöldségek) és felhasználása, 

tartósítása, tárolása. Kész napi me-

nüsorok összeállítása költséghaté-

konysági és táplálkozástudományi 

szempontok alapján.

Célcsoport: Friss házasok, fi atal 

önálló felnőttek, életmódváltásban 

lévők.

Cigányzene, cigánytánc-okta-

tó tábor

8-14 éves roma gyermekek 

szakmai képzése, táncszemléletük 

fejlesztése – hiteles zenészek közre-

működésével. Továbbá oktató mun-

ka hosszú távú program keretében, 

a  mozgásművészet európai hagyo-

mányainak – magyar cigánytánc 

osztályának az azt megillető szint-

re hozásáért.

Célcsoport: 8-14 éves cigány 

származású gyermekek, akik tehet-

ségükkel, szorgalmukkal kiérdemlik 

a táborban való részvételt.

Népi ipar- és díszítőművészeti 

foglalkozások

Népi iparművész által tartott 

kézműves foglalkozások, melyben 

megismerhetik a mesterség múlt-

ját és fejlődését, a  felhasznált alap-

anyagok és technikák bemutatásra 

kerülnek, alkotások születhetnek, 

melyek kiállítás keretében bemu-

tathatók. Foglalkozás féleségek: 

szövés, hímzés, fazekasság, tojás-

festés, batikolás, fafaragás, csuhé 

megmunkálás.

Célcsoport: érdeklődők.

Szülőföldünk – honismereti 

képzés

A  honismereti program célja 

a haza és a szülőföld megismeré-

sén keresztül a Magyarországhoz 

és a Tápió-vidékhez fűződő értel-

mi-érzelmi viszony kialakítása és 

elmélyítése, a lokális identitástudat 

fejlesztése.

Célcsoport: Általános és közép-

iskolás gyerekek.

Főtisztelendő MIKLÓS ZALÁN ÁRPÁD gyakorló lelkipásztor öt településen. A  Váci 
Egyházmegye Ministránsbizottság elnöke. A KALOT Katolikus Népfőiskolai Mozgalom 
lelki és szervezeti vezetője.
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Népfőiskolák a Kárpát-medencében

Cseke Péter: A csíksomlyói székely 
népfőiskola című könyvéből*

Fejes Ildikó
Újrainduló KALOT- 
mozgalom

„Váljál Krisztusibb emberré! 

Légy igényes önmagad iránt! Hor-

dozd magadban a lelki-szellemi fej-

lődés vágyát! Tedd szebbé és hasz-

nosabbá környezeted, végezzél 

szakszerű munkát, és ezáltal találd 

meg tisztes megélhetésed forrásait! 

Szeresd és ápold néped kultúráját!” 

– Ennek az üzenetnek a hívására ér-

keztek adventben a Romániai Ma-

gyar KALOT Mozgalom alapítói 

két csíki falu fi ataljaihoz Márton 

József lelkész és Gergely Géza plé-

bános meghívására.

December 14-én a csíkszent-

györgyi fi atalok egy félnapos, majd 

december 20-án a csíkszentmikló-

si fi atalok egy egész napot kitöltő 

program keretében ismerkedtek 

meg a közel hatvanéves kényszer-

szünet után 2003-ban Erdélyben is 

újrainduló KALOT célkitűzéseivel. 

A  KALOT örökké aktuális négyes 

célkitűzését: „Krisztusibb embert! 

Műveltebb társadalmat! Életerős 

népet! Önérzetes magyart!” nem 

üres elméleti ideológiaként, hanem 

konkrét, gyakorlati megvalósítás 

lehetőségeként hirdeti a fi atalok-

nak.

Segítséget ajánl föl minden 

olyan közösségnek, amely igényes 

lelkigyakorlatokat, szakmai és kul-

turális előadásokat szeretne szer-

vezni, és ugyanakkor megvan ben-

ne a vágy, hogy tagjait szakszerű 

képzésben részesítse a közösség-

szervezésben és vezetésben, akik 

fejlődni akarnak életük minden 

területén.

A  felnőttképzés, a  népfőisko-

lák jelenléte ma talán aktuálisabb, 

mint hatvan évvel ezelőtt volt: egy-

re közelebb kerülünk mi magunk is 

a tudás és információ-alapú társa-

dalom kihívásaihoz, amire válasz-

ként csupán az életen át tanulás 

vágya és lehetősége létezhet.

A  két adventi KALOT-ren-

dezvény egyrészt a lelki felké-

szülésben segítette a fi atalokat: 

Sebestyén Ottó jezsuita atya és 

Szokol Margit szociális nővér ad-

venti lelkigyakorlata meditatív és 

bibliodrámás elemekkel élmény- 

és szívközelbe hozta karácsony 

üzenetét, másrészt a KALOT a 

szellemi és gyakorlati képzés fon-

tosságát hangsúlyozta előadások, 

beszélgetések révén. Mindkét ren-

dezvénynek vidám és bensőséges 

eseménye volt a Szalay Rózsika 

néprajz-szakértő vezette kará-

csonyi kántáló és betlehemező 

énektanítása. Bátorító érzés volt 

megtapasztalni, hogy a műdal és 

diszkókultúra térhódítása mellett 

a fi atalok mennyire fogékonyak a 

népdalra, nyelvükön és szívükben 

hordozzák azt.

Ha sok-sok évnyi szünet után 

a csíkszentgyörgyiek karácsony-

kor kántáló fi atalok énekét hall-

ják, nyissák tágasra kapujukat és 

szívüket. Annak tudatában fogad-

ják őket, hogy jövője csak tanult, 

képzett, kultúráját ismerő és azt 

megbecsülő fi atalokat bíró népnek 

lehet.

Korunk, 2004. február

Burus János
KALOT–KALÁKA em-
lékkiállítás és emlékest

A  hetvenéves csíksomlyói KA-

LOT–KALÁKA Székely Népfőis-

kolák történetét felidéző, gazdag, 

változatos tárgyi és dokumentum-

anyagot felvonultató nagykiállí-

tást szervez csütörtökön, június 

16-án a Csíkszeredai Székely Ká-

roly Szakközépiskolában működő 

Nagybükki Néprajzi Társaság.

A  tárlat anyagában fő helyen 

szerepelnek Szervátiusz Jenő szob-

rászművész „csillagfaragóinak” 

rajzai, fi gurális és virágos mintái, 

a  kiállítás ritka ereklyéje pedig a 

Szervátiusz-féle berbécsfejes asztal, 

a csíksomlyói faragóműhely termé-

ke.

Fotók mesélnek a lófejes, far-

kasfejes–oroszlánfejes asztalok-

ról, a  faragott támlájú „fejedelmi 

székekről”, csillárokról, a  pazar 

szépségű székely kapukról, kopja-

fákról, templomi és temetői korpu-

szokról, kazettákról, menyasszonyi 

sulykokról, hozományos ládákról, 

függönytartókról, ünnepi asztalra 

szánt faragott tálcákról, könyvböl-

csőkről, gyertyatartókról, virágos 

vagy balladai témát ábrázoló pla-

kettekről, azaz az egykori „KA-

LOT-legények” munkáiról.

Idő: 2011. június 16. (csütör-

tökön), délután 4 órától. Helyszín: 

a  Nagybükki Néprajzi Társaság ki-

állítótermében, a Csíkszeredai Szé-

kely Károly Szakközépiskolában.

A  Mária- és Jézus-szobrok, Fe-

rencz István „Máriás Pista” alko-

* A székely KALOT-ról szóló írások Cseke Péter: A Csíksomlyói Székely Népfőiskola című könyvéből (Hungarovox Kiadó, 
Budapest, 2013) valók, és az ő szerkesztésében jelentek meg.
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Népfőiskolák a Kárpát-medencében

tásai szintén dokumentumértékű 

fotókról néznek le a látogatókra. 

A  „KALÁKA-lányok” keze mun-

kája pedig régi székely szőnyegek, 

szőttesek, keresztszemesek for-

májában lesz jelen, hogy alkotóik 

„írásos” kézjegye fi gyelmeztessen 

a népi értékeinkre, azok ápolására, 

a  mába való átmentésének fontos-

ságára.

A tárgyi anyag mellett több száz 

korabeli fotó, iskolai bizonyítvány, 

oklevél, egy 1943-ból származó 

KALÁKA-tabló, magánlevelezések 

darabjai, perefernumok, önéletraj-

zok, emlékfüzetek, KALOT-szak-

könyvek és -füzetek, diáklajstro-

mok, tanári és alkotói portrék, régi 

folyóiratok idézik meg a székely 

népfőiskolák hajdani napjait.

A  kiállításra szeretettel várunk 

minden hajdani KALOT-legényt 

és KALÁKA-lányt és azok család-

jait Csíkszeredából, Alcsíkról, Fel-

csíkról, a  Kászonokból, Gyergyó-

ból, Szentegyházáról, Székelyud-

varhelyről, Felső-Nyikó mentéről, 

a  Sóvidékről, a  Kovászna megyei 

Kálnokról, Gelencéről, Felsőtorjá-

ról, a Szatmár megyei Endrődről.

Az ünnepi műsorban Szabó 

Enikő színművésznő klasszikus 

magyar népballadákat ad elő; 

a  Csíkszeredai Nagy István Zene- 

és Képzőművészeti Szakközépis-

kola diákjai népzenei bemutatót 

tartanak; a  Dánél Sándor család 

gyerekei is szerepelnek; a  89 éves 

csobotfalvi Ambrus Károly pedig 

verseiből szaval, kéziratos megem-

lékezésből olvas fel, keresztmetsze-

tét adva az egykori KALOT-KA-

LÁKA mozgalomnak.

Az emlékkiállítást Daczó Kata-

lin nyitja meg.

A  rendezvény szervezője és há-

zigazdája e sorok írója. (In: Kútfő, 

VII. 2011, 1-3 (13-15.) 69.)

Daczó Katalin
Kalotszerelem

Kalotszerelem – így is nevez-

hetnénk egy KALOT-legény és egy 

KALÁKÁS leányzó egymásra talá-

lását, ami bizony gyakori volt, de 

ezúttal másfajta szerelemre, Burus 

János tanár úr és a KALOT-mozga-

lom egymásra találására gondolok. 

Ez a Kalotszerelem is gyümölcsö-

zőnek bizonyult: eredményét ma 

egy aprócska helyen kiállított gaz-

dag tárlaton tekinthetik meg.

Katolikus Agrárifj úsági Legény-

egyesületek Országos Testülete 

– ez volt a KALOT teljes neve, de 

szerintem maradjunk a közkedvelt 

rövidítésnél: KALOT.

KALOT-nak hívták, de Csil-

lagfaragókat nevelt, többek között 

Szervátiusz Jenő jóvoltából. A  tár-

laton előkelő helyet kaptak ezek a 

KALOT-legények, akik számára 

a csíksomlyói hónapok nem egy-

szerűen egy tanfolyam elvégzését 

jelentették, hiszen szakmát, vagy 

életre szóló hivatást kaptak: asz-

talosok, fafaragók, műbútoraszta-

losok, népművészek lettek. Életre 

szóló eligazítást köszönhettek a 

KALOT-nak.

Egyszerű parasztfi úk rajzai 

sorjáznak a tárlaton, Dánél Ká-

roly egész dossziényi, féltve őrzött 

alakos rajzát és mintáját elküldte. 

A csíksomlyói Ferencz István, vagy-

is „Máriás Pista” emlékét szobrai-

nak fényképei idézik, Gál Vilmos 

1958-ban készített kisméretű szé-

kelykapuja ma is minta lehetne a 

fafaragók számára, akárcsak Fábi-

án József, Sass Imre munkái.

Kalákának nevezték, de Csil-

lagszövőket nevelt, többek között 

Zakariás Flóra szociális testvér jó-

voltából. Hitükben erős, nemzeti 

érzésben öntudatos, hagyománya-

ikat ápoló, gazdaságilag képzett 

családanyák néznek ránk a féltve 

őrzött s most kiállított tablóról.

Munkájuk eredménye egy, 

a  tárlaton látható, több méteres 

rakottas szőnyeg, ami a tanfolyam 

alatt született, de keresztszemes 

terítők százai kerültek ki Ferencz 

Erzsébet, Hajdó Ágnes, Gecző Mag-

dolna és társaik keze alól.

Burus János ezekbe a KALOT- 

legényekbe, ezekbe az idősödő 

KALÁKA-lányokba szeretett bele. 

Elkezdte kutatásait, s  nem bírta 

abbahagyni. 2002-ben Cseke Péter 

közölt írást a KALOT-ról, s ez volt 

az első írás, ami arra késztette Bu-

rus Jánost, hogy belemélyedjen a 

kutatásba.

„Olyan volt, mint egy gyönyö-

rű nyomozás” – idézte fel nekem 

a tanár úr ma délelőtt a pillanatot, 

amikor először ült le a Kalotosok 

asztalához, és rádöbbent, hogy 

mekkora értéket hordoznak ezek 

az emberek.

Azóta fotózott, gyűjtött, szken-

nelt, jegyzetelt Burus János, míg 

mára, az első csíksomlyói KALOT-

tanfolyam megnyitásának hetve-
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nedik évére sikerült összehordania 

majdnem mindent.

Így lehet itt közöttünk Magyar 

Ferenc, csíksomlyói KALOT igaz-

gató, Szervátiusz Jenő fafaragó, Ko-

zán Imre, Kovács Dénes, Mátéff y 

Győző tanárok, Ferencz Salamon 

Imre építőmester és Gál Ferenc ta-

nító megörökített emléke. Ők tör-

ténetesen nem voltak KALOT-nö-

vendékek, nevük mégis a csíki 

KALOT történet része, jelenlétük, 

fotóiknak, munkáiknak kiállítása 

jelzésértékű, s itt a helye, akárcsak 

a különleges Szervátiusz-féle fara-

gott asztalnak, vagy a könyvböl-

csőknek.

Jelen van itt hetven év törté-

nelme. Trianon és a második vi-

lágégés, az utat kereső nemzettest, 

a  különböző irányokból elindult 

cselekvő és nemzetféltő mozgal-

mak, a  Katolikus Nőszövetség 

harmincas évekbeli rendezvényei, 

a  nyolcvan esztendővel ezelőtti 

Ezer Székely Leány Napja ünnepei, 

a  szociális nővérek Kalákamozgal-

mat megelőző tanfolyamai, egyház 

és értelmiség egymásra találása és 

közös cselekvése.

„Krisztusibb embert! Műveltebb 

falut! Életerős népet! Önérzetes 

magyart!” – így hangzik a KALOT 

jelszava, s  mindez ma is érvényes, 

véli Burus János, aki éppen ezért 

tartja különösen fontosnak az em-

léktárgyak és emlékek egybehordá-

sát.

Vándorkiállítás születhetne be-

lőle, könyvvé kellene összeálljon ez 

a gyűjtemény, sóhajtott fel a tanár 

úr, a KALOT szerelmese.

Ma, az élethossziglan tartó ta-

nulás hőskorában is példaértékű 

lehet ennek a népfőiskolai hálózat-

nak a tevékenysége. Nem egészen 

négy évet működött a csíksomlyói 

KALOT. De akkor jött, amikor jön-

nie kellett, amikor kiéhezett rá a 

falu népe, amikor rászorult a falu 

népe, amikor az önfeladás, a  ha-

gyományelhagyás utolsó óráiba 

jutott a székelység. Sikeresen öt-

vözte a korábbi román éra, Domo-

kos Pál Péter, Vámszer Géza, Nagy 

Imre nemzetmentő mozgalmát, 

volt amire ráépülnie, s tudott láng-

gal égni – nem csak megszűntéig, 

1944 nyaráig.

Az a láng máig tart. KA-

LOT-nak, Kalásznak nevezték, 

magyarországi mintára, de önma-

gunk megmentésének mozgalma 

volt. Nem számít, ki kezdte, csak 

az, hogy ki folytatja…, s amíg ilyen 

tanárok lesznek, mint Burus János, 

és olyan tanítványok mint a Nagy-

bükki Néprajzi Társaság tagjai, 

addig nem kell félnünk. (In: Kútfő, 

2011, VII. évf. 1-3 (13-15.). 70.)
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Népfőiskolák a Kárpát-medencében

Steinbach József
Vadász Márta

„Hálásak vagyunk értetek 
az Istennek”

A Pápai Református Gimnázium és Kollégiuma 
26. évében elmondott beszédek az iskola első 

Exrefi s Találkozójának ünnepi istentiszteletén

Főtiszteletű Steinbach 
József a Dunántúli Re-
formátus Egyházkerü-
let püspöke köszöntése

János evangéliuma 6. fejeze-

tének 40. versével köszöntelek 

benneteket. A  40. vers így szól 

szabadon idézve, tartalmilag üze-

netekbe foglalva az igeverset: Lát-

ni Jézus Krisztust, hinni Őbenne, 

mégpedig az üdvösség bizonyos-

ságával. Látni Jézust Krisztus, hin-

ni Őbenne, az üdvösség bizonyos-

ságával.

Őrá tekintve, Őbenne bízva, az 

örök élet bizonyosságában tekin-

tünk vissza az elmúlt 26 esztendő-

re, hálát adva Veletek együtt a Pá-

pai Református Gimnáziumért, az 

itt töltött évekért.

Hisszük, reméljük, hogy az itt 

eltöltött évek minden tekintetben, 

lelki, hitbeli értelemben is megha-

tározóak voltak számotokra.

Ahogy telnek az évek, az évti-

zedek, közben ébred rá az ember 

arra, hogy mennyi mindent kapott 

Istentől, Isten eszközei által az egy-

kori Alma Matertől, a Pápai Refor-

mátus Gimnáziumtól.

Így adunk hálát Isten akkori 

eszközeiért, az akkori iskolaveze-

tőkért, az akkori és a mostani taná-

rokért. Áldott legyen fáradozásuk, 

életük, emlékük. Veletek együtt 

kérjük ezt, Jézus Krisztusra tekint-

ve, hálaadó szívvel.

Valóban, ahogy telnek az évek, 

évtizedek, ahogy érünk bele az 

életbe, egyre inkább látjuk, hogy 

mennyi mindent köszönhetünk ne-

kik, hogy milyen áldott volt az itt 

töltött 4-6 esztendő ebben az 1531-

ben alapított iskolában.

De a visszafelé tekintés mellett 

a jelenre is tekintünk.

Mégpedig úgy, hogy feltekin-

tünk a mi feltámadott Urunkra.

Ezért a jelenre úgy tekintünk, 

hogy bízunk abban, hogy ti, akik 

a magatok helyén, a  magatok hi-

vatásában elhívott szakemberek 

vagytok – sokakról tudjuk ezt, és 

büszkék is vagyunk rátok  –, hisz-

szük, tudjuk és reméljük, hogy 

közben úgy szolgáltok a magatok 

helyén, hogy képviselitek Jézus 

Krisztus ügyét, képviselitek Refor-

mátus, Keresztyén Anyaszentegy-

házunkat – azt az örökséget, amit 

itt kaptatok.

Ugye, képviselitek a keresztyén-

ség ügyét, bátor hitvallással; – Jé-

zus Krisztus ügyét, amire nagyon 

nagy szükség van, ma különöskép-

pen nagy szükség van erre. Számí-

tunk rátok ebben.

Áldott legyen az Isten, hogy 

vagytok, hogy ahol vagytok, mint 

egykori pápai református gimna-

zisták vagytok jelen – keresztyén 

református örökségünket, Krisztus 

ügyét képviselve.

Nincs ennél fontosabb, mint 

az, hogy „átsüssön” ez a „többlet” 

a  szakmaiságon, a hideg profi zmu-

son, amit ma a világ megkövetel: az 
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Népfőiskolák a Kárpát-medencében

Steinbach József – Vadász Márta

elhivatottság, az élő hit, az egyhá-

ziasság, az, hogy magyar reformá-

tus keresztyének vagyunk, a  ma-

gunk helyén.

Egyetlenegy példát említek erre 

– bocsánat, személyesen nem is is-

merem, nem is ismerjük egymást 

azzal, akit most szóba hozok, de 

több más példát is említhetnék.

Idén kora tavasszal az Erkel 

Színházban Puccini Pillangókisasz-

szonyát néztük meg a családdal.

Feltűnt egy gyönyörű hangú 

énekesnő, aki Suzuki szerepét éne-

kelte.

Hazaérve utánanéztem, hogy ki 

ez az énekesnő, és akkor derült ki 

számomra, hogy itt végzett a Pápai 

Református Gimnáziumban. Most 

már értem, hogy miért áradt a 

hangjából valami „több”, a  tehetsé-

gen túl: hit, Szentlélek, ami azonnal 

„átjött”.

Bocsánat a kiragadott példáért, 

sokat említhetnék még.

Hálásak vagyunk értetek az Is-

tennek, nem csak büszkék vagyunk 

rátok, hanem hálásak vagyunk ér-

tetek az Istennek.

Jézus Krisztusra tekintve tehát 

hálát adunk az itt töltött évekért.

Őrá, feltámadott Urunkra te-

kintve hálát adunk a jelenért, hogy 

Jézus Krisztust képviselitek és sze-

retett Magyar Református Keresz-

tyén Anyaszentegyházunkat.

Jézus Krisztusra tekintve mer-

jünk előre tekinteni a jövőbe.

Ti is tudjátok, hogy igen meg-

változott a világ körülöttünk.

Vágtázik körülöttünk minden, 

mindenki felpörgött, annyi minden 

bizonytalan, szinte alig lehet előre 

tervezni valamit is.

Mi mégis jó reménységgel va-

gyunk, nemcsak rátok gondolva, 

hanem a Pápai Református Gimná-

zium jövőjét illetően is.

Imádkozunk ezért a gimnáziu-

mért, és imádkozva „teszünk” ezért 

a gimnáziumért.

Csak egy mondatban említem 

meg, hogy az iskolaépület telje-

sen megújult. Következik egy má-

sodik-harmadik ütem, megújul a 

konyha, új internátus épül, teljesen 

megújul az ókollégium és a fi úkol-

légium – egyéb fontos funkciókat 

is kapnak ezek az épületek. Tehát 

a teljes infrastruktúra megújulhat. 

Áldott legyen érte az Isten.

Várjuk a diákokat.

Arra kérünk benneteket, hogy 

élő hittel Jézus Krisztusra tekintve 

imádkozzatok ezért a gimnáziu-

mért, a  lelki otthonért, és szeres-

sétek továbbra is nagyon ezt az is-

kolát.

Szeressetek bennünket, nagy 

szükségünk van a Ti szeretetetekre, 

imádságaitokra.

Hinni Jézus Krisztusban, csak 

Őrá tekinteni, az örök élet bizo-

nyosságában.

Így áldja meg a mi Urunk, Jézus 

Krisztus ezt a találkozót, iskolán-

kat, mindannyiunk szolgálatát.

Övé legyen egyedül a dicsőség!

Pápa, 2017. szeptember 2.

Vadász Márta refor-
mátus lelkész, a Pápai 
Református Kollégium 
Gimnáziuma és Művé-
szeti Szakgimnáziuma 
vezető vallástanárának 
igehirdetése

„Jézus azt mondta nekik: Én va-

gyok az élet kenyere: aki énhozzám 

jön, nem éhezik meg, és aki énben-

nem hisz, nem szomjazik meg soha. 

De megmondtam nektek: láttatok 

ugyan engem, és mégsem hisztek. 

Akit nekem ad az Atya, az mind 

énhozzám jön, és aki énhozzám jön, 

azt én nem küldöm el; mert nem 

azért szálltam le a mennyből, hogy 

a magam akaratát tegyem, hanem 

hogy annak az akaratát, aki elkül-

dött engem. Annak pedig, aki el-

küldött engem, az az akarata, hogy 

abból, amit nekem adott, semmit 

se veszítsek el, hanem feltámasz-

szam az utolsó napon. Mert az én 

Atyámnak az az akarata, hogy an-

nak, aki látja a Fiút, és hisz benne, 

örök élete legyen; én pedig feltá-

masztom azt az utolsó napon.” Já-

nos evangéliuma 6:35-40

Kedves hálaadásra összegyűlt 

exrefi sek, ünneplő gyülekezet!

26 évvel ezelőtt nyitotta meg 

újra kapuit a Pápai Református 

Gimnázium. Mindenkit, aki ez idő 

alatt érettségizet, hívtunk az exre-
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fi s találkozóra. Érdekes helyzetet 

teremt ez. Pár éve érettségizett 

diákunk szólított meg néhány órá-

val ezelőtt az iskola folyosóján: ta-

nárnő, tessék elképzelni, „jó napot 

kívánok!”-ot köszönnek nekem a 

diákok, nagyon fura. Talán az él-

mény többeknek ismerős. Hogy is 

vagyunk mi itt? Egy burokból, egy 

alomból, és vannak exrefi sek, akik-

nek már idejár a gyermeke is. Ez 

korosztályok, nemzedékek találko-

zója is. Érdekes lenne úgy elrende-

ződni a templom padjaiban, és ez 

meg is történik majd a gimnázium 

épületében, hogy kinek ki volt az 

osztályfőnöke. Na, ott lesz igazán 

izgalmas – egy-egy osztályfőnök-

kel – ez a nemzedéki találkozó. 

Lesz, aki ’95-ben érettségizett, lesz, 

aki 2005-ben vagy ’15-ben. Izgal-

mas beszélgetések kerekedhetnek 

ki.

A mai napra kijelölt újszövetsé-

gi részhez, János evangéliumához 

kapcsolódva – függetlenül attól, 

hogy ki melyik generációhoz tar-

tozik, és ki volt az osztályfőnöke, 

tanult-e latint vagy reáltagozatos 

volt – azt mondom, hogy egy kö-

zös nevező biztosan van. Amíg 

idejártatok, az élet kenyere minden 

nap terítékre került. Szólt a Szent-

írás üzenete, és minden tanítási 

napon közösen elmondtátok a Mi-

atyánkot. Ez nagyon-nagyon fon-

tos összekötő kapocs – mindentől 

függetlenül.

És ha már hálaadó istentiszte-

leten vagyunk, akkor hívlak ben-

neteket a hálaadásra, arra nézve is, 

hogy az itt töltött évek alatt meg-

szólított-e téged a Szentírás, és ha 

igen, akkor hogyan, milyen formá-

ban, milyen üzenettel? Táplált-e 

téged itt a menyei kenyér, amiért 

itt és most, akár hálás is tudsz len-

ni. Segítségül három pontban hadd 

fejtsem ki az igeszakaszt, amely az 

élet kenyeréről szól.

1. Azt mondja Jézus, hogy aki 

ebből eszik, nem éhezik meg. Ha 

belegondolunk, zavarba ejtő ennek 

a képnek a logikája: aki ebből eszik, 

nem éhezik meg. Hadd idézzek egy 

Edda-számot: „Valami hiányzik, 

valami elveszett. / Valamit keresek, 

feledést nélküled. / Valami megvolt 

már, a szívem azt súgja, / Csak ne 

lenne minden körülöttem durva. / 

Mindenki hajt, teker, hogy elérjen 

mindent, / S  amikor már megvan, 

kiderül, hogy nincsen.” A  szám 

címe az, hogy Élet-éhség. Ez a fo-

galom egy 20. századi fi lozófusnak, 

Hamvas Bélának az egyik közpon-

ti fogalma, amit nagyon sokszor 

használ a műveiben. Ez az életéh-

ség itatja át a mindennapjainkat. Ez 

az, ami felfal vagy megöl mindent. 

Mindent megtesz azért, hogy ál-

landó frusztráltságot, hiányérzetet, 

elégedetlenséget okozzon, hogy a 

fogyasztó keresse, kutassa, akarja, 

kívánja, hogy jól lakjon, de ne tel-

jesen, hogy újból pörögjön rá arra, 

hogy valami nagyon hiányzik. Va-

lamivel meg kell tölteni ezt a táton-

gó ürességet, ezt az életéhséget.

A jó hír, az Evangélium az, hogy 

ez az ördögi kör, ez a maró életéh-

ség, ez az örökké falni kívánás, ez 

megszakítható. Egyetlen módon 

lehet megszakítani: „Én vagyok az 

élet kenyere” – mondja Jézus, aki 

Velem kapcsolatba lép, az kiszáll 

ebből a falánk, mindent fölzabáló 

ördögi körből.

2. Ez a mennyei kenyér, ez az 

élet kenyere a Mennyből száll alá. 

Itt nyilván nem valami kozmológi-

ai kérdésről van szó, hogy hol lakik 

az Úristen, fönt, lent? Különben is, 

azt írja Pál apostol egy ókori költőt 

idézve, hogy „Őbenne élünk, moz-

gunk és vagyunk”. A  menny egy 

minőségi hely, amit hogyha valaki 

elolvassa a négy evangéliumot, és 

benne az Isten országáról szóló 

példázatokat, akkor megsejtheti, 

hogy mi lehet ez, és derült, nyu-

godt, békés, kegyelemteljes óráink-

ban ebből megérezhetünk valamit.

„Az Ige testté lett”, a  mennyből 

szállt alá – így kezdi János evan-

géliumát. És nem azért, hogy mi 

majd meg megistenüljünk. Nem 

ezért lett az Isten emberré, hanem 

nagyon egyszerűen szólva azért, 

hogy megváltottként embersége-

sebb emberek legyünk.

Amikor azon gondolkodtam, 

hogy mivel tudnám ezt illusztrálni 

számotokra – Püspök úr is hozott 

egy példát  –, én az utóbbi idők 

egyik kedves olvasmányát, a  Tü-

körcserepeket választottam. Akik 

nem tudnák, tavaly jelent meg ez 

az évkönyv volt diákok, kollégák 

tollából, a Refi  25 évének összefog-

lalása. Ezek az írások nem egyszer 

hitvallások, tanúságtételek arról, 

hogyan próbáltak megváltott em-

berként emberségesen élni ebben a 
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Népfőiskolák a Kárpát-medencében

Steinbach József – Vadász Márta

világban. Kettőt hadd idézzek. Egy 

történésszé lett ifj ú írja: „Ma, ami-

kor a tudatlanság kultúra virágko-

rát éli, ez az iskola megtanít minket 

arra, hogy csak a gondviselésbe ve-

tett hittel és a használható tudással 

jót akarva lépjünk előre.” A  másik 

pedig egy újságírónő tollából való: 

„Mókás összekötnöm mai felnőtt 

énemet azzal a valamikori lázadó 

pápai diákkal, aki voltam. Igyek-

szem úgy nézni másokra, ahogyan 

rám néztek a Refi ben évekig Isten 

szeretett gyermekeként, akiben 

Ő  elvégzi majd munkáját a maga 

idejében.”

3. Ezt mondja Jézus: „Aki el-

küldött engem, annak az az aka-

rata, hogy abból semmit el ne ve-

szítsek, amit rám bízott, hanem 

feltámasszam az utolsó napon.” Az 

elveszettség létállapota talán most 

leginkább a hetedikes és kilencedi-

kes szöcskéket, szecskákat járja át 

az iskolaváltás, az új közösség mi-

att. Akik közülük kollégisták, csak 

a jövő hét végén mehetnek haza. 

Az öregebb refi sek csak mosolyog-

nak ezen, mert nekik öt hetet kel-

lett távol lenni az otthonuktól. Az 

elveszettség állapota hol így, hol 

úgy, de mindig utolér bennünket. 

És nyilván, hogyha majd bementek 

az osztálytermekbe, akkor sorra 

veszitek, kik is vannak itt ezen a 

találkozón. És majd találgatjátok, 

hogy mi lehet azokkal, akik nincse-

nek itt, mert mindenki egyenként 

nagyon-nagyon fontos. És kicseré-

litek az információkat, hogy kiről 

mit tudtok. Mert aki benne van a 

mi személyes életterünkben, az 

nem veszhet el csak úgy, arról tud-

ni kell, azt számon kell tartani.

Így tartunk benneteket számon, 

kedves volt refi sek, közel 2500-ato-

kat, és így próbálunk vigyázni a kö-

zel 360 mostani diákra.

És ez igaz az egész világmin-

denségre is, hogy a Teremtőnek 

mindenki fontos, és nem akarja, 

hogy egy is elvesszen. Mert az Em-

berfi a azért jött, hogy megkeresse, 

és megtartsa, aki elveszett. Ha úgy 

érzed, hogy nagyon elveszett vagy, 

hidd el, hogy valaki biztosan keres.

És van ebben a felolvasott ige-

szakaszban egy óriási nagy bizta-

tás, amely túllát a láthatón. És attól, 

hogy nem látjuk, a  hit érzékszer-

vével még tapasztaljuk, tudhatunk 

róla, amikor azt mondja, hogy fel-

támasztom az utolsó napon. Tud-

játok, szinte hihetetlen, hogy már 

vannak olyan diákok, akik azért 

nincsenek köztünk, mert elmen-

tek a minden élők útján, baleset-

ben, betegségben. És ugyanilyen 

hihetetlen, hogy nem ünnepel itt 

velünk együtt dr. Kálmán Attila, 

dr. Korsós Bálint és Kovács Péter. 

De mindenkinek a megnyugtatá-

sára mondom, hogy mindhárman 

úgy mentek el, hogy a halál előtti 

megpróbáltatásukban tudták, hogy 

várja őket a Megváltó, a  Feltáma-

dott. Ezt a hitet adja meg nekünk 

is az élet kenyere erre a földi világ-

ra, az itteni boldogulásunkhoz, az 

életéhségünkre, és túlnézve a lát-

hatókon is.

És egy utolsó gondolat zárás-

ként. Holnap úrvacsoraosztás lesz 

itt a pápai gyülekezetben. Minden 

évben megvárják iskolánkat az új-

kenyéri hálaadó istentisztelettel. 

Akik az úrasztalához fognak járulni, 

azoknak a kenyérben és a borban 

egészen láthatóvá lesz az Isten sze-

retete.

Az életéhséget egyedül az élet 

kenyere tudja föloldani. Ámen.

STEINBACH JÓZSEF (Veszprém, 1964) református lelkész, középiskolai vallástanár, 
embertan, erkölcstan (etika), társadalomismeret szakos tanár, a Pápai Református Teo-
lógiai Akadémia óraadó tanára (gyakorlati teológia, homiletika), a Dunántúli Református 
Egyházkerület püspöke, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa elnöke. Tanul-
mányait a Herendi Általános Iskolában, a Balatonfüredi Kertészeti Szakközépiskolában, 
a Budapesti Református Teológiai Akadémián, református lelkész (1990), a Károli Gáspár 
Református Egyetem Hittudományi Karán, középiskolai református vallástanár (1999), 
a Pannon Egyetem Bölcsészettudományi Karán – antropológia – etika – társadalomis-
meret szak (2008), a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karán – Doktori 
Iskola (2007-től). Egyházi szolgálatait 1990-től a Balatonalmádi – Balatonfűzfői Reformá-
tus Társegyházközség lelkipásztoraként, 1996-tól egyházmegyei tisztségek betöltésével 
a Veszprémi Református Egyházmegyében: missziói előadó (1996-), jegyző (2003-), fő-
jegyző (2006-), 2007-2009 a Dunántúli Református Egyházkerület lelkészi főjegyzőjeként 
(püspök-helyettes), 2009-től a Dunántúli Református Egyházkerület püspökeként, 2012-
től a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának elnökeként teljesíti. Tudomá-
nyos, szakmai tevékenysége: 1999-től óraadó tanár a Pápai Református Teológiai Akadé-
mián; a Doktorok Kollégiuma Gyakorlati Teológiai szekciójának tagja; Teológiai, egyházi, 
ember és társadalomtudományi, közéleti konferenciák rendszeres előadója, 30 kötete, 850 
különböző típusú írása jelent meg. Család: nős (1990-), felesége Steinbachné Cenkvári 
Klára szociálpedagógus, hitoktató. Két leánygyermek édesapja (Sára 1992, Borbála 1994).

VADÁSZ MÁRTA (Pápa, 1966) református lelkész, középiskolai vallástanár, mentálhi-
giénés szakember, pszichodráma asszisztens, bibliodráma vezető. Tanulmányait a pápai 
Zalka Máté Általános Iskolában, a Petőfi  Sándor Gimnáziumban, a Budapesti Református 
Teológiai Akadémián – lelkész, 1990, a Semmelweis Egyetem mentálhigiénés szakirányú 
posztgraduális képzésén (1999), a  Magyar Pszichodráma Egyesület bibliodráma vezető 
képzésén (2007) és a Károli Gáspár Református Egyetem középiskolai vallástanár szakán 
(2004) végezte. Győri segédlelkészség után 1993-tól a Pápai Református Kollégium Gim-
náziuma és Művészeti Szakgimnáziuma vezető vallástanára. Férje: Bede-Fazekas Attila, 
méhész, két gyermek – Attila, Réka – édesanyja.
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Népfőiskolák a Kárpát-medencében

A váci Piarista Gimnázium és Kollégi-
um küldetésnyilatkozata és jövőképe1

A  váci Piarista Gimnázium és 

Kollégium 1714 óta van Vác bel-

városában, a Székesegyház mellett. 

Kollonits Zsigmond hívására Fel-

vidékről érkeztek a városba piaris-

ta atyák, hogy az itt lakó és a kör-

nyékben élő fi atalokat hitre, tu-

dásra, szép életre, jóra neveljék 

és tudományokra oktassák. Pie-

tas et litterae – a hit és a műveltség 

szolgálatában. Mindez több mint 

300 éve történt. S azóta is jelen van 

a város életében a piarista nevelés.

Küldetésnyilatkozat2

Evangelizare educando (A neve-

lés által evangelizálunk)

Együttműködő közösségekben 

fejlesztő közeget alkotva hatékony 

segítséget nyújtani a ránk szoru-

lóknak és hozzánk fordulóknak 

abban, hogy kibontakoztassák tel-

jes emberségüket, érett személlyé 

váljanak.

Jövőkép

Oázis akarunk lenni a körülöt-

tünk élők számára közösséggel, is-

kolával, templommal.

• A  teljes emberré válás tanulása 

az életünk legmeghatározóbb vo-

nása:

o tanulunk élni és együtt élni, ten-

ni és együtt dolgozni;

o és tanuljuk annak a tapasztalatát, 

hogy az életünk és emberi kibon-

takozásunk Isten ingyenes aján-

déka.

• Közösségünk a szeretet iskolája, 

ahol tanuljuk a kommuniót, a Jé-

zus Szentlelke által teremtett kö-

zösséget

o amely a bizalom és elfogadás helye,

o ahol a tagok szembe tudnak néz-

ni önmagukkal és a közösség 

helyzetével,

o ki tudják mondani és el tudják 

fogadni az igazságot magukról és 

a közösségről,

o felelősséget vállalnak magukért 

és a közösségért,

o tudnak segítséget kérni és adni,

o és ezáltal egyre szabadabban 

tudják kutatni egyénileg és közö-

sen, hogy Isten milyen közösség-

re hív, és milyen szolgálatra küld.

• Szolgálatunk abban áll, hogy ezt 

a közösen megélt éltető tapasz-

talatot adjuk tovább a környeze-

tünknek:

o helyi és országos szinten egyházi 

és világi közösségeknek és tagja-

iknak,

o érzékeny fi gyelemmel megnyíl-

va a szegények és kicsinyek felé; 

mindazok felé, akik leginkább rá-

szorulnak erre a tapasztalatra, és 

akiktől mi is tanulunk.

• Élő kapcsolatban vagyunk a kör-

nyezetünkkel:

o helyi közösségeink, iskoláink és 

templomaink életet árasztó köz-

pontok;

o a rendtartomány közösségek és 

iskolák élő hálózataként működik;

o élő kapcsolatban vagyunk az 

egyetemes Renddel.

• Iskoláink

o magját keresztény közösség al-

kotja;

o törekszenek a kalazanciusi isko-

lát követve mindenki számára 

nyitottak lenni, sokféle diákot 

képesek befogadni;

o diákjainkat személyesen kísérjük, 

egyéni tanulói utakat nyitunk 

előttük, közösségben, együttmű-

ködésre és szolidaritásra nevel-

jük őket.

• Vonzó az életünk, mert élet fa-

kad a közösségünkben,

o ezért nő a hivatások száma,

o szívesen csatlakoznak hozzánk 

világiak is, akik akár tanárként, 

akár más hivatást végezve része-

sülni akarnak Kalazancius kariz-

májában;

o öregdiákjaink élő közösségekbe 

szerveződnek, közösségek meg-

határozó tagjai;

o újabb iskolákat tudunk bevonni 

működési hálózatunkba;

o tapasztalatainkkal segítünk egyhá-

zi és világi oktatási intézményeket 

hivatásuk jobb megélésében.

• Az életünknek teret adó intéz-

mények

o működése átlátható, tervezett, 

gazdaságos;

o fenntartásuk biztosítva van, mert 

szolgálatunkhoz támogatókat 

nyertünk.

Alapelvek és alapvető értékek

• Felelősségvállalás

• Együttműködés

• Önfejlesztés

• Rendezettség

• Igazságkeresés

1 Az írást folyóiratunk a Váci Piarista Gimnázium és Kollégium honlapjáról közli.
2 A  Váci Piarista Gimnázium és Kollégium honlapjáról közölt küldetésnyilatkozat a Piarista Rend valamennyi iskolájának 

közös küldetésnyilatkozata.
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Népfőiskolák a Kárpát-medencében

Mayerné Pátkai TündeMayerné Pátkai Tünde

Tükörcserepek
A Pápai Református Kollégium Gimnáziuma 

újraindulásának 25. évfordulójára készült 
rendhagyó évkönyvről

„Mindeddig megsegített 

bennünket az Úr”

A  tükör jó fényvisszaverő képes-

séggel bíró felület, ami elég sima 

ahhoz, hogy a visszavert fénysu-

garakból kép keletkezzen. A  tükör-

cserepek ennek a képnek már csak 

kisebb-nagyobb, részleteiben is tö-

redezett mását képesek visszaadni. 

Ezért kapta a Pápai Református 

Kollégium Gimnáziuma újraindu-

lásának 25. évfordulójára készült 

rendhagyó évkönyv, a  Pápai Kollé-

giumi Füzetek sorozat 12. kiadvá-

nya a Tükörcserepek címet.

A  generációváltásnak számító 

negyedszázad nemcsak az egyes em-

ber, de egy intézmény életét tekintve 

is nagy időintervallumnak számít. 

A  történések, a  közösen megélt va-

lóság eseményei a maguk teljességé-

ben szép lassan elfelejtődnek, de a 

fényük az élmények, érzelmek szint-

jén tovább él bennünk. Mindannyi-

an, akik részesei lehettünk a Kollégi-

um elmúlt 25 esztendejének, tovább 

visszük a magunk oral history-ját, 

a  töredékekből összerakható törté-

netét, de hogy maradjon mindennek 

írásos nyoma is, arra vállalkoztunk 

szerkesztőtársammal, Varga-Um-

brich Károllyal, hogy megörökítsük 

az utókor számára.

Szerettük volna minél szélesebb 

spektrumát bemutatni az ősiségé-

ről oly nagyon ismert pápai kollé-

gium legújabb kori történetének, 

ezért közel 80, az intézményhez 

szorosan kötődő személy írását 

gyűjtöttük egybe.

A  kiadvány első fejezetében 

„Emlékezzél meg a megtett út-

ról” címmel az újraindulást, az ún. 

hőskorszak ma már mítosszá vált 

eseményeit a történeti hitelesség 

igényével készített összefoglalók 

tárják fel Dr. Márkus Mihály püs-

pök, a néhai Dr. Korsós Bálint igaz-

gatóhelyettes és Bujáky Miklós újra 

alapító igazgató jegyzőkönyvszerű 

pontossággal rögzített krónikái-

ban.1 Iskolánk élete összefonódott 

az egyházkerület könyvtárával, 

a  Pápai Református Gyülekezettel 

és a ’98-ban újraindult Pápai Refor-

mátus Teológiai Akadémiával. Er-

ről az együtt létezésről olvashatunk 

Köntös László igazgató, Dr. Vladár 

Gábor rektor és ifj . Márkus Mihály 

lelkipásztor írásában. A  fejezetet 

Vadász Márta vezető vallástaná-

runknak az iskola küldetéséről 

megfogalmazott gondolatai zárják.

Megrendült szívvel tudunk csak 

arról szólni, hogy több olyan nagy 

formátumú elöljárónk ravatalánál 

kellett megállnunk, akik hitük, em-

berségük, szakmai kiválóságuk ré-

vén méltán vívták ki nagyrabecsü-

lésünket. Tisztelettel és hálás szere-

tetünkkel adózunk az In memoriam 

fejezetben Kövy Zsolt főigazgató, 

Dr. Kálmán Attila, Dr. Korsós Bá-

lint és Kovács Péter igazgatóink2 

1 A Pápai Református Kollégium Gimnáziuma újraindulásának 25. évfordulójára – a reformáció évfordulóján – készült fi lm 
(címe: A Pápai Református Kollégium Gimnáziumának újraindulása, 1991. Készítette: Hosszú Gyula, a Dunamelléki Refor-
mátus Egyházkerület Ráday Gyűjteményének megbízásából), melynek bemutatóját a Nemzeti Múzeumban tartották (2017. 
július 2-án), hitelesen őrzi az indulás minden nehézségére megoldást találó lendületet, és az értéktelített konszolidációt.

2 A Pápai Református Kollégium Gimnáziuma elhunyt főigazgatója és igazgatói: Kövy Zsolt, Dr. Kálmán Attila, Dr. Korsós 
Bálint és Kovács Péter tiszteletére – dr. Kovács Zoltán területi közigazgatásért felelős államtitkár, országgyűlési képviselő 
fővédnökségével – Emlékfutást hirdetett meg 2018. április 21-ére a Gimnázium nyugalmazott pedagógusa, Szabó Ildikó, 
a Sanogenezis Alapítvány elnöke. Bejelentésére 2017. szeptember 2-án, a Gimnázium Exrefi s Találkozójának Gáláján került 
sor a Jókai Művelődési Ház és Szabadidős Központban. 



88

 w
w

w
.k

o
z
o
s
s
e
g
im

u
v
e
l
o
d
e
s
.h

u

Népfőiskolák a Kárpát-medencében

Mayerné Pátkai Tünde

emlékének, Istennek adva hálát éle-

tükért, példaértékű szolgálatukért.

Örömmel mutatjuk be Bujáky 

Miklós, Czapáry Endre, Dr. Sch-

weighoff er Ernőné, Szabó Ildikó és 

Kiss László iskolaépítő kollégáink-

nak, vagyis azoknak a jeles taná-

roknak a portréját, akik igazi em-

berformáló műhellyé tették a Refi t.

Hogy a múlt nemcsak történe-

lem, hanem élő valóság, azt az Élet 

az Alma Materben című fejezet 

bizonyítja, amelyben tanárok és di-

ákok tollából a munkaközösségek 

számvetése mellett olvashatunk a 

tánc, képzőművészeti és a termé-

szettudományos tagozat indításá-

nak eredményeiről, szakköreinkről, 

az intézmény sokrétű kapcsolata-

iról, az internátusokról, az iskolai 

programokról, vallásos nevelésünk 

színtereiről.

A  Velünk élő történelem cím-

szó alatt olyan vallomások, talál-

kozások, események idéződnek fel, 

amelyek bizonyságát adják annak, 

hogy a Magyar Örökség–díjas Pá-

pai Kollégiumban ma is értékte-

remtés és értékmentés folyik.

A  kiadvány egyik legizgal-

masabb része a fi atal öregdiákok 

egészen különböző műfajú és 

szempontú visszaemlékezése. Az 

iskola életének sokszínűségét jelzi 

a vallásos, művészeti és tudomá-

nyos munkák Tanulmányok, esz-

szék, publikációk cím alatt olvasha-

tó gyűjteménye. Külön fejezetben 

gyűjtöttük össze, hogy kik voltak 

az újraindulás óta lelkes segítőink, 

önzetlen támogatóink, alapítvány-

tevőink. Csokorba szedtük a legje-

lentősebb nemzetközi és országos 

versenyeredményeket is.

A  munkatársi és diáknévsorok-

ban mindenki megtalálhatja nevét, 

aki az elmúlt negyedszázad alatt 

a pápai Refi ben dolgozott, illetve 

érettségizett.

A  kiadvány különlegessége a 

3-4. fejezet szélső hasábjain végig-

futó idővonal, amely az adott tan-

év legjelentősebb eseményeiből ad 

ízelítőt, illetve az a rendkívül gaz-

dag fotó- és illusztrációválogatás, 

mely már önmagában remek lehe-

tőség a múltidézésre.

Az évkönyv Steinbach József 

püspök és Gránásiné Bácsi Tünde 

igazgató előszavával jelent meg. 

Bemutatására a december 4-i há-

laadó istentisztelet keretében Kön-

tös László lelkészi főjegyző vállal-

kozott.

Köszönetemet fejezem ki mind-

azoknak, akik a kiadvány elkészí-

tésében közreműködtek, jó szívvel 

ajánlom mindenkinek, aki szívében 

és imádságaiban hordozza szere-

tett iskolánkat.

Mayerné Pátkai Tünde (Pápa, 1964) a Pápai Református Kollégium Gimnáziuma és Mű-
vészeti Szakgimnáziuma igazgató helyettese. Tanulmányait az Apáczai Csere János Ta-
nítóképző Főiskolán, Győrött, a Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskolán, Szombathelyen, 
magyar szakon, a  Károli Gáspár Református Egyetemen és a Pápai Református Teoló-
giai Akadémián végezte. Rab Zsuzsa költő, műfordító irodalmi hagyatékának rendezője. 
A pápai Református Kollégium Gimnáziuma igazgatótanácsának tagja. A pápai Szélesvíz 
folyóirat szerzője.



Pillanatképek a III. Országos 
Közfoglalkoztatási Kiállításról

Szeptember 22-23-án a Belügyminisztérium szerve-
zésében megvalósuló III. Országos Közfoglalkoztatási 
Kiállítás kézzel fogható módon mutatta be a közfoglal-
koztatás értékeit, a vidék hagyományait, a magyar kul-
túra szépségét a Városliget zöld környezetébe. A prog-
ram keretében 130 közfoglalkoztató mutatta be, hogy a 
közfoglalkoztatás ma már vidékfejlesztésről, összefogás-
ról, közösségformálásról vagy épp hagyományőrzésről 

is szól. A  rendezvényen a kiállított termékeket termé-
szetesen meg is lehetett vásárolni a helyi ízeket pedig 
megkóstolni. A  gyermekeket játszóház, a  kultúra iránt 
érdeklődőket fellépők sokasága és kültéri fi lmvetítés is 
várta. Az NMI Művelődési Intézet – mint országos köz-
foglalkoztató – kiállítóként és programgazdaként is jelen 
volt a III. Országos Közfoglalkoztatási Kiállításon és Vá-
sáron.

Táncházzal zárult 
az első nap

A nyírteleki Guzsalyas táncegyüttes 
a fergeteges fellépés után

Ízelítő a kiállítás gasztronómiai kínálatábólFellépésre készülődve

Csongrád megyét a deszki 
Tiszavirág együttes képviselte

Oda kell fi gyelni 
a játszóházban

A Művelődési Intézet 
pavilonja



A Gencsapáti Szentkút 
Fotó: Németh Máté

www.kozossegimuvelodes.hu

A Nemzeti Kulturális Alap
támogatásával jelenik meg


	00
	01
	02
	03
	04-09
	10-12
	13-18
	19-22
	23-28
	29-32
	33-36
	37-41
	42-48
	49-55
	56-57
	58-60
	61-62
	63-65
	66-68
	69-71
	72-78
	79-81
	82-85
	86
	87-88
	99

