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meghatározott, hazafias, felszabadító moz-
galom; a magyar nacionalizmus által meg-
határozott nemzeti felszabadító mozgalom 
–, majd kutatásai alapján így fogalmaz-
ta meg a forradalom és szabadságharc lé-
nyegét: „A magyar felkelés hazafias és né-
pét felszabadító mozgalom volt, demokra-
tikus társadalomreformáló, továbbá morá-
lis és kulturális újjászületési jelleggel... a 
forradalom meg akarta szabadítani a népet 
a szegénységtől, az állandósult szenvedés-
től, a szocialista törvényesség hiányától, az 
erkölcstelen eljárásoktól, a minden szinten 
megtalálható zsarnoki önkénytől…”

A könyv szerkesztője ezt követően em-
lékeztetett: Kovrig Béla tudósi, írói mun-
kássága során mindig szem előtt tartotta 
Szent Ágoson mondását: „Mert mire vá-
gyik erősebben a lélek, mint az igazság-
ra?” A nemzeti kommunizmus és Magyar-
ország ékes példája ennek a törekvésnek.

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes 
tényként állapította meg, hogy egyedül 

a kereszténydemokrácia és a keresztény-
szocializmus nem tévesztett utat a 20. szá-
zadban, mégpedig azért, mert a katolikus 
egyház társadalmi tanítására épül.

Ez az eszmeiség egyértelműen szembe-
szállt a liberális vadkapitalizmussal, a faji 
alapokra épülő nemzetiszocializmussal – 
mely nyilvánvalóan szembemegy a bibli-
ai alapokkal, amely szerint minden egyes 
ember Isten képmása – és az osztályalapú 
kommunista bolsevizmussal is. A keresz-
ténydemokrácia képviselői nemcsak intel-
lektuális, de morális értelemben is helyes 
választ adtak a korszak súlyos kihívásaira, 
vállalva az üldöztetéseket, sőt, akár a vér-
tanúságot is, ezért a mai keresztény-pol-
gári oldalnak egyedül vállalható funda-
mentuma az evangéliumokra épülő ke-
reszténydemokrácia és keresztényszocia-
lizmus – fogalmazott Semjén Zsolt.

Bodnár Dániel/Magyar Kurír
Fotó: Váli Miklós

2016. november 9. 

Döbrentei Kornélt, az 
MMA rendes tagját köszön-
tötték 70. születésnapja al-
kalmából november 9-én a 
Makovecz Szalonban, ahol 
bemutatták a József Atti-
la-díjas és Alternatív Kos-
suth-díjas író, költő Júdás, 
mint erkölcsi etalon? című 
legújabb könyvét is.  

A háznagyi teendőket Ju-
hász Judit látta el. Az es-
ten közreműködött Petrás 

  

Döbrentei Kornél születésnapi köszöntése 
és Júdás, mint erkölcsi etalon? című könyvének bemutatója

Mária népdalénekes, ke-
ramikusművész, az MMA 
rendes tagja, Faragó La-
ura és Szabó András elő-
adóművész, illetve Dóka 
Andrea színművész. Az 
eseményen részt vett má-
sok mellett Püski István is.
Döbrentei Kornél és az es-
tet moderáló Borbély Lász-
ló beszélgetéséből kiderült, 
hogy a költő első versét ki-
lenc esztendős korában írta 
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és azóta is a megismerést tekinti a legfőbb 
kalandnak. Arra a kérdésre, hogy bátorí-
tották-e abban az időben, amikor az első 
költeményei megszülettek, Döbrentei 
Kornél elmondta: „attól, a kilenc éves ko-
rombéli veni sancte-i pillanattól kezdve 
tudom, hogy nekem írnom kell. Ebben a 
hitemben mindenki erősített, aki látta az 

írásaimat. Tudom, hogy sokkal tartozom 
nekik. Egész életemben mindig valami-
lyen ügy mellett, valami érdekében küz-
döttem. A számomra fontos, valódi érté-
keket igyekeztem felmutatni. Most is erre 
törekszem.” Borbély Lász-
ló többek között azt is meg-
kérdezte, hogy miben hisz 
Döbrentei Kornél? „Elévül-
hetetlennek tartom a Magyar 
Hiszekegy című három soros 
verset, amelyet később Hitval-
lás címen tizenöt szakaszossá 
bővítettek. Ezt nekem a nagy-
apám tanította meg. És abban 
is hiszek, hogy egyszer majd 
eljön az az idő, hogy az ezen 
a feltámadáson munkálkodók 

díja nem a keresztre feszítés lesz.” Csoóri 
Sándorra, akit Döbrentei a bajtársának 
nevezett, így emlékezett: „A mi nemze-
dékünknek voltak ki nem mondott mártír-
jai is. Fáj minden érték, ami elmegy. Intel-
lektuálisan nehezen fogom fel, hogy egy 
világító elme úgy tud elmenni, hogy töb-
bé már nem adatik meg a személyes jelen-

léte. Hiányával daco-
san birkózom.” Új esz-
székötete A Júdás, mint 
erkölcsi etalon címé-
vel kapcsolatban a köl-
tő kiemelte: „Európá-
ban lassan minden ter-
mészetest természet-el-
lenessel helyettesítünk 
be. Eljön majd az az 
időszak, amikor a ter-
mészet-ellenes lesz a 
természetes. Nem tu-
dok másra gondolni, 
mint arra, hogy az em-
beriségből valakik va-
lamilyen szándékkal 

ki akarják nevelni az emberséget. Lassan 
már az is természetessé válik, hogy nem 
tartjuk be a szavunkat, hogy hátba döfjük 
a másikat. Ez a Júdás-cselekedet. És ez na-
gyon veszélyes a magyarságra nézve. Ne-

künk ugyanis meg kell 
maradnunk. Borzasztó 
jövő néz ránk, ha nem 
vetünk véget ennek a 
folyamatnak” – mondta 
Döbrentei Kornél. 

MMA Művészeti Aka-
démia honlapjáról

Borbély László és Döbrentei Kornél

Petrás Mária


