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A példázat erejével

2010 virágvasárnapján Budapesten, 
egy evangélikus templomban szokatlan 
könyv bemutatására került sor. A köte-
tet Erdő Péter bíboros, esztergomi érsek 
mutatta be. A címlapon szereplő három 
szerző Fabiny Tamás evangélikus, Kocsis 
Fülöp görög katolikus és Székely János 
római katolikus püspök. A kemény kö-
tésű, igényesen kivitelezett kötet hátol-
dalán a szerzők fényképét találjuk. Az itt 
közölt, kiemelt beszédrészletek egy-egy 
fontos gondolatot közvetítenek.

Fabiny Tamás így ír: Különbséget kell 
tenni politikai kereszténység és közéleti 
kereszténység között. A politikai keresz-
ténység a hatalmat akarja, diktálni akar. 
Ilyen értelemben türelmetlen. A közéleti 
kereszténység fölkínálja a hitet, az tü-
relmes. Az utóbbi felé kell hajlanunk, 
a  direkt politizálás nem lenne szeren-
csés. Már csak azért sem, mert föl kell 
ismernünk: a híveink között mindenféle 
irányultságú van, akikhez – természete-
sen – egyformán kell közelednünk. Sőt, 
azokat, akik családi indíttatásból, nai-
vitásból baloldaliak, munkás hátterűek, 
korábban elhanyagolt az egyház – róluk 
sem feledkezhetünk meg. Egészen más 
az a tény, hogy az egyházak vezetése 
pontosan tudja, mi várható a politikai 
bal- és jobboldaltól.

Kocsis Fülöp megszívlelendő gondo-
latai: Megjelentek az ikonok a nyugati 
templomokban, és terjedőben van a 
Jézus-ima is. A new age és az egyéb ba-
darságok, például a távol-keleti vallások 
nyugati összezagyválása, szerencsére, 
mára már kifáradt. Újat pedig nem tud-
nak ezen a téren nyújtani. Itt az ideje 

tehát visszatérni a hagyományokhoz. 
Nagy igény van a misztikára. Arra, hogy 
megéljük, megtapasztaljuk Isten jelenlé-
tét mind a hitünkben, mind a hétköznapi 
életünkben. A mi hagyományainkban 
nagyszerű lehetőségek vannak ehhez. 
Talán nekünk ezt kell adnunk az Egy-
háznak, az emberiségnek.

Székely János így vall az általa fontos-
nak tartott kérdésről: Mi, keresztények 
azt gondoljuk, hogy az ember létének 
középpontja valahol önmaga fölött, ön-
magán túl van. És valóban, az ember ak-
kor találja meg önmagát, ha túl tud lépni 
rajta, vagyis túllép önmagán. Ha önma-
gát elveszíti, odaadja. Ettől teljesedik ki 
egy ember élete. Igaz önmagunkat akkor 
találjuk meg, ha túllépünk szűkös indi-
vidualizmusunkon és önzésünkön. Csak 
akkor leszünk képesek megsejteni azt a 
végtelen szépséget és jóságot, amelyből 
a világ lett. Ami ott ragyog a Napban, 
Holdban, a csillagokban, a virágokban, a 
gyermekek arcán. Akkor érezzük át Isten 
végtelen jóságát, amelyből a mi létünk 
is sarjad, ha engedjük, hogy ez a jóság 
mirajtunk átáradjon .

* 
Amikor az olvasó kezébe veszi a vio-

laszín borítójú kötetet, önkéntelenül is 
bűnbánat szellemét idézi az számára, 
de amikor végigolvassa ezt a beszélgető 
könyvet, a világot megváltó Krisztus 
erjét és örömét tapasztalja meg a példák 
erejével megszólalni. Aki szeretné meg-
fejteni, hogy milyen irodalmi műként 
határozható meg ez a nem mindennapi 
írás, akkor hőskölteménynek, egyfajta 
himnikus prózai eposznak nevezhetné. 
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Minden erőltetettség nélkül, az olvasás 
közben egyre-másra felvillannak a klas-
szikus eposzi kellékek is. A propozíciót 
– ami mindig bevezeti az eposzokat – a 
témamegjelölést a kiadó, Kovács Lajos 
Péter előszava fogalmazza meg: Három, 
főpásztori működésének első éveiben 
járó püspök hitének sorsa, pályájának 
alakulása, felelős és meggyőző teológiai 
gondolkodása tárul elénk. Az invokációt, 
a segélykérést a hitelességhez a Jézus-
ima szépségének megtapasztalásában 
(Orosz Athanáz írásában) éljük át. Az 
eposzok fontos kelléke az enumeráció, 
a seregszemle, klasszikus eposzokban 
a szembenálló táborok bemutatása. Ez 
esetben az egy oldalon állók, a három 
ifjú püspök (mindhárman a negyvenes 
éveikben járnak) bemutatását tekinthet-
jük ilyennek. Első megszólalásaikban a 
példaképeikről vallanak. Fabiny Tamás 
Ordas Lajos evangélikus püspököt tekin-
ti szellemi elődjének, aki a német eredetű 
Wolf vezetéknevét változtatta meg, ma-
gyarosítva a Hitler elleni tiltakozásul. Ko-
csis Fülöp a kárpátaljai görög katolikus 
püspökről, Romzsa Tódorról beszél, aki  
ellen aljas módon merényletet követtek 
el. Székely János Meszlényi Zoltánról, az 
egykori esztergomi főpásztorról, a vérta-
núságig megkínzott hősies helytállásáról 
mutatja be a példát.

A kötet első nagy része egy közös, sok-
szólamú beszélgetés. Életközeli, szemé-
lyes élményekkel megrajzolt emlékezések 
ezek. Ifjúkorukat ismerhetjük meg, két 
ízben katonáskodásukat is elmesélik. 
Szólnak az úgymond szocializmus épí-
tése során átélt megkísértéseikről és 
megaláztatásaikról. De e helyt lehetünk 
tanúi hivatásuk kiteljesedésének is. 
amikor családi emlékekről, élményekről 
vallanak, mindvégig érezzük a derűnek 
jelenlétét a családi históriákban.

Izgalmas olvasmány a krisztusi pél-
dázatok című rész. A beszélgetést ve-
zető-kérdező Kovács Lajos Péter és a 
püspökök egymásnak dobják fel a mon-

datokat, és vallanak biblikus élményeik-
ről. Aztán felhangzik a mondat. Látnunk 
kell egymást, hogy láthatók legyünk. 
Szép, hiteles, tanulságos s nem egyszer 
döbbenetes történetek, tapasztalatok 
hangzanak el az ünnepek profanizált 
előkészületeiről, az elvilágiasodott szel-
lemű üzleti jelenségekről, a fogyatkozó 
kereszténység gondjairól és veszélyeiről, 
a terméketlen, meddő vitákról.

Érdemes felvillantani a viták néhány 
további témáját. Vajon Isten büntet-e 
minket, vagy saját tetteink következmé-
nye a büntetés? – A liturgia a szeretet 
eszköztára. – A püspökök felelőssége, 
amikor a Deus loquens (a beszélő Isten) 
az Ecclesia colloquens (a beszélő egyház) 
vagy az Ecclesia consonans (a vigasztaló 
egyház) témakörei kerülnek szóba. Mér-
tékadó mondataikat eligazító szándékkal 
fogalmazzák meg. – Fontosnak tartják az 
ökumenikus kapcsolattartást. A szavak-
ban elhangzó szándékokat a gyakorlati 
közeledés valósítsa meg. 

Fájdalommal tapasztalják a társada-
lom szándékos lezüllesztését, amelyben, 
sajnos, partnerek a kereskedelmi tévé-
adások és a bulvársajtó, s elhangzik az 
is, hogy a pártoknak célpontjaik lettek 
az emberek. A szegénység, a testi elnyo-
morodás lelki leromláshoz is vezet, de a 
jólétet ígérők is szellemi, lelki nyomorba 
taszíthatnak. Elhangzik a találó megál-
lapítás, aki a korszellemmel házasodik, 
korán megözvegyül.

A kötet jelentős része az, amelyben 
a püspökök avatási, szentelési, beik-
tatási beszédeit olvashatjuk. Legfőkép-
pen ezekben tárul fel a három püspök 
karizmája. S ezúttal el is jutottunk a 
következő eposzi kellékhez, az epitheton 
ornansokhoz, az állandó jelzőkhöz, ame-
lyek minden eposzban találóan mutatják 
fel a hősök tulajdonságait. A jelzőket 
a magukról valló püspökök habitusa 
alapján fogalmazhatjuk meg. Fabiny 
Tamás az ökomenikus, az egységre tö-
rekvő, az egyetemesség elkötelezettje, 
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Kocsis Fülöp a liturgosz és a magától 
szerényen elhárító, de szándékában meg 
nem kerülhető axios (a méltóságra törek-
vő), Székely János a tudós mesélő. aki 
mindig érdekes és izgalmas történettel 
ragadja meg a ráfi gyelőket.

Végül a személyes beszélgetések tele 
vannak Deus ex machinával, életüket, 
sorsukat, pályájukat kísérő isteni be-
avatkozásokkal, s ezeket csak fölerősí-
tik az epizódok, az utolsónak említhető 
eposzi kellék.

Aki meg akar bizonyosodni a példák 
erejéről, vegye kézbe a könyvet, amely 
nemcsak érdekes és izgalmas olvas-
mány, hanem amolyan lelki karbantar-
tásnak is szánt modern írás.

Kovács Lajos Péter: Fabiny Tamás–Kocsis Fü-
löp–Székely János, A példázat erejével, Bp., Éghajlat 
Kiadó, 2010. 225 p. (Manréza-füzetek 10.)

Csermely Tibor 
 

A bevándorlók egészségi és társadalmi státusza

Magyarország szinte mindig soknem-
zetiségű volt történelme során, a köz-
hiedelemmel ellentétben a migránsok 
befogadásának szinte már történelmi 
tradíciói vannak hazánkban. A beván-
dorlás napjainkban is fontos társadalmi, 
gazdasági, kulturális és egészségügyi ki-
hívásokat, illetve változásokat implikál. 
Ennek alapos elemzésére vállalkozik az a 
kötet, amelyet főként Szabolcs-Szatmár-
Bereg megyei orvosok, társadalomkuta-
tók, jogászok vizsgálati eredményeiből 
szerkesztett Fónai Mihály és Pénzes 
Mariann. 

Az első tanulmányt Malakucziné Póka 
Mária, a KSH Debreceni Igazgatóságának 
igazgatója készítette, aki a magyarországi 
és az Észak-alföldi régióban tartózkodó 
bevándorlók számát, migrációját, nemek 
szerinti megoszlását, iskolai végzettségét 
elemezte a legfrissebb statisztikai adat-
sorok alapján. 

A statisztikai-demográfi ai megköze-
lítésen túl jogi szempontok elemzésére 
helyezi a hangsúlyt Pogácsás Anett és 
Jáczku Tamás. Az első szerző plasztiku-
san mutatja be, hogy az Európai Unió 
miként szabályozza a be- és kivándor-
lást, majd fi gyelmét leszűkíti arra, hogy 

a magyarországi jogi környezet hogyan 
illeszkedik a közösségi alapelvekhez, 
jogszabályokhoz. Kihangsúlyozza, hogy 
ma már nem annyira az asszimilációs 
törekvések kerülnek az EU fi gyelmének 
homlokterébe, hanem az etnikai sokszí-
nűség és a vallási-kulturális pluralizmus 
fenntartása által létrehozható integráció, 
az egalitarizmus és az esélyegyenlőség. 

Ezek megvalósításához nélkülözhetet-
len, hogy olyan munkaerő-piaci környezet 
vegye körül a bevándorlók csoportját, 
amely a támogatásra helyezi a hangsúlyt 
és nem a kíméletlen verseny továbbfo-
kozására. Ennek empirikus vizsgálatára 
vállalkozott Jáczku Tamás, aki a magyar-
országi munkaerőpiac alapvonásainak 
feltárása mellett részletes betekintést 
nyújt arról, hogy mely szektorokban 
vannak még betöltetlen munkaerő-piaci 
státuszok. Ezeket a pozíciókat bevándor-
lókkal is be lehet töltetni. A strukturális 
munkanélküliség tehát mérsékelhető 
szabályozott bevándorlás-politikával. 
Az elméleti okfejtéseken túl gyakorlati 
példákkal támasztja alá koncepciója hite-
lességét. Nyírcsák János szociálpolitikus 
kiemeli, hogy a munkatanácsadás, a 
pályaorientációs foglalkozás, a kulcské-
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pességeket feltáró foglalkozás, az állás-
keresési- és pályatanácsadás, valamint 
a női álláskereső program alkalmazása 
magas megtérülési rátával jár a migrán-
sok csoportjában is.

Mivel a munka világa és az oktatási 
rendszer egymástól elválaszthatatlanok, 
ezért fontos, hogy olyan képzőintézmé-
nyek működjenek, melyek piacképes 
ismeretekkel és tudással ruházzák fel 
a fogadó ország polgárait és a migrán-
sokat, ezek elsajátításával megállják 
helyüket a versenyben. Dabasi Halász 
Zsuzsanna rámutat, hogy e tekintetben 
a közoktatási szektort is fejleszteni kell, 
nem csak a felsőoktatást. Az iskoláknak 
a lexikális tudás átadásán túl töreked-
niük kell arra is, hogy a gyerekeket 
megtanítsák a bevándorlókkal szembeni 
elfogadásra és nyitottságra. Erre azért 
is szükség van, mert a magyar lakosság 
száma előreláthatóan (ha a jelenlegi ten-
denciák nem változnak) gyorsan csök-
keni fog, míg a migránsok száma nő. Ez 
nem csak gazdasági problémákat okoz, 
hanem társadalmi elégedetlenségekhez 
is vezethet a jövőben, amire már most 
fel kell készíteni a következő generációt. 
Ehhez olyan szocializációs mechaniz-
musokat kell bevezetni az iskolákban, 
amelyek a kulturális, vallási és etnikai 
másság akceptálását eredményezik. 
Váradi Zsuzsanna szerint a formális szo-
cializáció keretein túl a civil társadalom-
nak és a civil szervezeteknek különleges 
funkciójuk van a migránsok társadalmi 
beilleszkedésében.

A bevándorlásnak társadalmi vonat-
kozásai is vannak, amelyek a globalizáció 
által egyre inkább előtérbe kerülnek – 
számol be Fábián Gergely fi gyelemfelkeltő 
tanulmányával. Ennek bizonyítását szé-
les alapokra helyezi: társadalomtörténeti, 
antropológiai, gazdasági és szociológiai 
kutatási eredményeket ötvözve érvel. El-
sőként a pénzügyi források és a migráció 
ellentétes irányú mozgására hívja fel a 
fi gyelmet: „a nemzetközi tőke és a nem-

zetközi migráció(nak) ellentétes mozgása 
(van). Miközben a globális tőke keletről 
nyugatra, az amerikai kontinensen pedig 
északról délre tart, addig a nemzetközi 
vándorlás keletről nyugatra, illetve dél-
ről északra. A bevándorlók célcsoportjai 
elsősorban azok a legfejlettebb régiók, 
amelyek a globális gazdaság döntéshozói 
centrumainak számítanak. Főleg nagyvá-
rosok, ahol a bevándorlók biztos megélhe-
tést remélnek, illetve gyors beilleszkedést, 
bízva a korábban kivándoroltak hathatós 
segítségében.” (41. o.) Kezdeti időszak-
ban a migránsoknak ezt a támogatást a 
nemzeti-etnikai alapon létrejövő enklá-
vékon keresztül sikerült megszerezniük, 
napjainkra ezek hatékonysága visszaszo-
rult. A korábbi asszimilációs törekvések 
leírása után a jelen „jó gyakorlataira” 
(best practices) is kitér a szerző. Például, 
az USA-ban a zsidó közösségeknek köz-
ponti szerep jut az éppen bevándorolt 
zsidó honfi társuk, illetve azok családja 
teljes társadalmi-gazdasági és kulturális 
integrációjában. Pontosan kidolgozott 
programok szerint szervezik meg akár 
több évvel előre a migránsok életét, így 
rövid idő alatt nem segélyezettek, hanem 
adófi zető állampolgárok lesznek. Minden 
egyes társadalom minden egyes tagjának 
tehát elemi érdeke, hogy ilyen közösségi 
terveket alakítsanak ki, ahhoz szigorúan 
tartsák magukat. 

A nemzetközi vándorlásnak azonban 
nem csak előnyei, hanem hátrányai is 
vannak. A szerző rávilágít, hogy a be-
vándorlók nagyobb hányada alacsony 
iskolai végzettséggel rendelkezik, akik a 
társadalmi munkamegosztásban kisebb 
eséllyel találják meg helyüket. A szociális 
rendszerbe viszont sokkal hamarabb 
bekerülnek, amely a közterheket növeli. 
Hamarabb fog egy bevándorló valamilyen 
szociális transzferből élni, mint jövede-
lemből. Ez az előítéletek megerősödésé-
hez, a kirekesztés fokozódásához vezet 
(főleg válság idején); a befogadó ország 
tagjai és a bevándorlók közötti társa-
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dalmi távolság nő, ami idővel átalakul 
földrajzi távolsággá – megkezdődik a 
migránsok gettósodása, szegregációja. 

A szocioökonómiai gondok mellett 
egészségügyi problémák is felmerülnek 
a bevándorlással kapcsolatban. Erről 
Újhelyi János orvos, gyermekgyógyász 
szakfelügyelő briliáns tanulmányt írt. (Ez 
a minősítés egyáltalán nem túlzás, való-
ban megkerülhetetlen ez a tanulmány a 
téma szempontjából. Úgy vélem, sokszor 
fognak még hivatkozni rá, illetve idézni 
belőle). A probléma lényegét a követke-
zőképpen foglalja össze: a befogadó állam 
gyakran nem ismeri a migránsok kórtör-
ténetét, nem tudja, milyen gyermekkori 
védőoltásokat kaptak és miket nem, 
milyen betegségeket hordoznak, stb. Szá-
mos esetben a bevándorlók betegebbek, 
mint a befogadó társadalom tagjai (a tu-
berkulózis és annak rezisztens fajtája, a 
HIV és az AIDS bizonyítottan aggasztóan 
magas körükben). „Természetesen hozzá-
járul ehhez a különleges stressz szituáció, 
a nyelvi nehézség, a kulturális akadályok, 
másrészről a hiedelmek vagy előítéletek, a 
speciális, esetleg különleges betegségek, 
a táplálkozási szokások és a teljesen is-
meretlen egészségkultúra” (98. oldal). A 
migránsok nem csak a társadalom egész-
ségi állapotát veszélyeztethetik, hanem az 
egészségügyi ellátórendszert anyagilag is 
megterhelhetik. Ez a komplex probléma 
többek között úgy kezelhető, ha az Euró-
pai Uniós irányelveket, népegészségügyi 
célkitűzéseket (például, Közösségi Egész-
ségügyi Program 2008-2013) átveszi, más 
államok szociális és egészségügyi modell-
jeit adaptálja a helyi sajátosságok fi gye-
lembevételével a befogadó állam. Egysé-
ges adatgyűjtést kell végezni a migránsok 
egészségi állapotával kapcsolatban, az 
illetékeseknek ezeket hozzáférhetővé kell 
tenni, a kiinduló ország egészségügyi 
rendszerének jellemzőit meg kell ismerni, 
illetve minden elérhető szocioökonómiai 
és biopszichoszociális tényezőt össze kell 
szedni, amely kockázatot jelent a befoga-

dó állam számára. A migránsok diagnosz-
tizálását el kell végezni. A gyógyításukhoz 
szükséges fi nanszírozási technikákat is ki 
kell dolgozni, szükséges annak intézmé-
nyi hátterét biztosítani. Jelentős sikerek 
akkor érhetők el a bevándorlók egészségi 
és társadalmi helyzetének javításában, ha 
a „migránsok egészségi szükségleteinek 
kielégítése beletartozik az egészséggel 
kapcsolatos egyenlőség és méltányosság 
tágabb kérdéskörébe” (102. o.).

Látható, a bevándorlókkal összefüggő 
probléma igen szertágazó, megoldása 
sem egyszerű, igen körültekintően kell 
eljárni ennek kezelése során. A kötet 
végén Pénzes Mariann nem kevesebb-
re vállalkozik, minthogy összefoglalva 
bemutassa azokat az esettanulmányo-
kon és riportokon alapuló intervenciós, 
beavatkozási módszereket, amelyekkel 
más országok kezelik a bevándorlással 
együtt járó társadalmi és egészségügyi 
gondokat. Leszögezi, hogy jó eredményt 
csak akkor lehet elérni, ha a probléma 
minden szereplője érdekelt és kellően 
motivált a megoldásban, annak ma-
radéktalan megvalósításában, teljes 
összhang van a felek között. Jó gyakor-
latokkal (best practices) lehet találkozni 
a szicíliai, illetve olasz és svájci, katalán 
és amerikai (louisville-i) eseteknél. Ezek 
a programok jó példát szolgáltatnak arra 
vonatkozóan, hogy miként lehet lépés-
ről-lépésre integrálni a más országból 
legálisan érkező csoportokat a befogadó 
társadalom szerkezetébe. 

A kérdés hazai vonatkozásban még 
megválaszolatlan: a magyar társadalom 
eléggé felkészült a migránsok integrációjá-
ra? A multikulturalizmus nem válik kultu-
rális sokká a magyar lakosság számára? 

Fónai Mihály – Pénzes Mariann (szerk.): A migrá-
ció integrált társadalmi megközelítései. Nyíregyháza, 
Észak-Kelet Magyarországi Szenvedélybetegségeket 
Megelőző Egyesület – Human-Net Alapítvány. 2009. 
210 p.

Jóna György
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Tóth Sándor szobrász életmű-kiállítása 

Hölgyeim és Uraim! 
Hosszú életem során sok mindent 

megéltem. Volt, ami mély nyomot ha-
gyott benne. Ilyen emlék egy templomi 
kripta exhumálásában való részvételem. 
Volt egy fenyőfa koporsó, melyet nehéz 
volt kinyitni. Találtunk benne egy jó 
virágcserépnyi fekete földet. Megmaradt 
emlékként, hogy ennyi marad belőlünk 
hermetikusan lezárva múló világban. 

Ugyanekkor egy életmű kiállítás meg-
nyitásán egy alkotó élet homlok egyenest 
ellenkező öröksége áll előttünk. Nem csak 
az itt láthatunk és az ide el nem hozható 
monumentális alkotások, de mindaz a 
szellemi hatás, mely ezeknek az alkotá-

soknak nyomában: embert, szellemisé-
get, jövőt formált eddig és formál ezután 
is időben és örökkévalóságban. 

Tudni kell, hogy emberi életművek 
örökségére épül az egész emberiség egyre 
emberhez méltóbb élete és kultúrája. Eb-
ben az örökségben kiemelkedő szerepe 
van minden művészeti alkotásoknak. 
Legyen ez szerep irodalom, zene, vagy 
mint itt háromdimenziós képzőművészet 
tény, hogy az ember több mint egy virág-
cserépnyi föld. 

Szeretném, ha ez az egész életműből 
csak ízelítőt adó kiállítás is sokaknak 
szerezné meg az örömet, hogy részese 

a mindenséget, melyben ez a géniusz is 
előbb utóbb anyagfölé emeli embert. 

Ezért az örömért mondok köszönetet 
a Művésznek, Tóth Sándor szobrász-al-
kotónak. Nem hagyta veszni a talentu-
mot, melyet mindannyiunk Gazdájától 
kapott. 

Nem minden életmű sugároz olyan 
élet, szeretetet, melynek képviselői itt 
látható alkotások. Gyerek, fi atal, idős 
ember, öröm és fájdalom élettől elvá-
laszthatatlan ihletése gazdagítja a ma-
gyar életrevalóságot. 

Mivel az örökkévalóság Urának szol-
gájaként állok itt is, mint mindig, egész 
életemben. Tanúságot kell tennem arról, 

hogy Tóth Sándor alkotásainak 
nagy része, születésük idején 
nem tehettek tanúságot arról, 
a háttérről, ami szakrális té-
mákban, ma már dómok, temp-
lomok ékessége. Innen ered 
növekvő elismerésem az alkotó 
iránt. A kiállítás válogatása is 
arról beszél, hogy ki nem mon-
dottan ugyanezt hirdeti. 

Köszönöm, a város vezető-
inek és városnapok rendezőinek, hogy 
lehetőséget adtak erre a bemutatásra. 
Köszönöm mindazok a fáradságát, akik 
létrehozásában együttmunkálkodtak. 

Megtiszteltetés számomra, hogy kö-
szönthetem a kiállító művészt, a művé-
szetét becsülő jelenlévőket és a kiállítást. 
Kívánom, hogy a látogatókat is töltse be 
örömmel az emberi szellemiség itt lát-
ható művével való találkozás. Ez mindig 
jövőt ígér. 

Megnyitom a kiállítást és köszönöm 
megtisztelő fi gyelmüket! 

Seregély István 
Elhangzott a Nyíregyházi Városi Galériában 

2010. május 13-án, a kiállítás megnyitóján. 

Tóth Sándor kisplasztikája
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Sebestyén Sándor emlékére

Megrendülten állok itt, a Sebestyén 
Sándor hamvait tartalmazó urna előtt. 
„Memento Homo, quia pulvis est et in 
pulverem reverteris” (Emlékezz, ember, 
aki por vagy és porrá leszel!) Hát ennyi 
marad meg egy emberi életből, ebben 
a mérhetetlen világmindenségben? Hi-
szem, hogy nem. 

Sebestyén Sándor érméi, kisplasz-
tikái szobrai és emlékművei az életről, 
a család tagjairól, a nemzet nagyjairól, 
korunkról szólnak, a plasztika nyelvén 
közérthető formában. Elgondolkoztató, 
hogy míg az irodalom számos magyar 
óriása született e megyében, Kölcsey, 
Krúdy, Móricz, Váci, Ratkó; Sebestyén az 
első szobrász, aki nem csak itt született, 
hanem életét itt élte végig, baloldalán e 
hazának. 

Lónyán született, Vásárosnaményban 
a II. Rákóczi Ferenc gimnáziumban érett-
ségizett, majd a volt NDK-ban, Jénában 
üvegművességet tanult és három évig 
dolgozott. Munka mellett a Rudolstadt 
művészeti szabadiskolájában a szépmű-

vészet alapjainak elsajátításával foglako-
zott. Hazatérve a nyíregyházi Universil 
Üvegtechnikában vállalt állást, ahol napi 
8 órában, két műszakban dolgozott, hol 
huta mellett izzadt, hol laboratóriumi 
eszközöket gyártott. Munkaidő után 
vagy előtt járt a szobrász szakkörbe, ahol 
társaival: Nagy Lajos Imrével, Kerekes 
Elekkel, Simorka Sándorral, Módi Péter-
rel és Kurucz Imrével együtt ismerkedett 
a szakma tanítható műhelytitkaival. Itt 
találkoztam Sebestyén Sándorral a het-
venes évek derekán. Tanítványaim közül 
ő lett először pályatársam 1980-ban. 

A Magyar Népköztársaság Művészeti 
Alapjának tagsága a szabadfoglalko-
zású művészpályát jelentette számára. 
1981-ben a Móricz Zsigmond Színház 
társalgójában készült első köztéri portré 
domborműve Somogyi Gyuláról, melyet 
folyamatos megbízásként 53 kisebb-
nagyobb közösségi feladat követett 
élete során. Készített portrékat, dom-
borműveket, cégéreket, térplasztikákat, 
emlékműveket. A szakmai felkészültsé-

ge, anyagalakító készsége 
biztosította a feladatok 
sikeres teljesítését. Köztéri 
munkái, a megye városait 
és legkisebb falvait egyará-
nt díszítik. 

Számos helyen az ő szob-
ra a maradandó plasztikai 
művészi tett. Nyíregyháza, 
Nagykálló, Ramocsaháza, 
Debrecen, Tiszaszalka, Al-
bertirsa, Mátészalka, Nyír-
bogdány, Nyírbátor, Bu-
dapest, Vásárosnamény, 
Lónya, Csaroda, Hajdú-
nánás, Tarpa, Porcsalma, 
Szakoly, Püspökladány, 
Tiszavasvári, Felnémet, 
Eger, Nyíradony, Újfehér-

tó, Olcsva, Kápolna, Kótaj, Demecser, 
Rózsaszentmárton, Derecske, Vállaj és 

Sebestyén Sándor: A kápolnai csata
(Forrás: szoborlap.hu)
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Baktalórántháza terei, középületei gaz-
dagodtak életművével. Tudni kell, hogy 
ez az életmű örökségre épül, az egész 
emberi élet az egész emberiség történel-
mének örökségére. Belőle alkot újat és 
maradandót. 

Nem minden életmű sugároz azonos 
szellemi kincset. Ez az életmű – beleértve 
a művész érmeit, érméit és kisplasztikáit 
is – az élet mellett áll. Emberről szól, 
gyerekről, életet adó családról, ember-
formáló szeretetéről. 

Sebestyén Sándor pályáját nagy len-
dülettel kezdte. Művésztelepek itthon és 
külföldön, kiállítások és pályázatok az 
ország határain kívül is. Ravenna, Pots-
dam, Ungvár, Colorado Springs, Körmöc-
bánya, London, Helsinki, Berlin tárlatlá-
togatói ismerkedhettek meg alkotásaival, 
miként ő e helyek szobrászi emlékeivel 
nemzetközi kiállításokon a kortársak 
szakmai törekvéseivel. Számos pályadíj, 
jelzi munkásságának elismerését. Ezüst 
Gerely pályázat II. díj, KISZ-díj, Dante 
Biannélé III. díj, a Sóstói Művésztelep 
díjai, 1981–1987; Soproni Biennálé érem 
díja, Kassák- és SZOT-ösztöndíj, vala-
mint Nyíregyháza város egyéves ösztön-
díja. Közgyűjtemények London, British 
Múzeum, Colorado Springs, Air Force 
Akadémia, Nyíregyháza, Jósa András 
Múzeum, Ravenna, Dante Centrum, Bu-

dapest, Nem-
zeti  Galéria, 
Pécs, Hódme-
zővásárhely 
gyűjteményei 
őrzik érmeit, 
kisplasztiká-
it. Sajnálatos, 
hogy Nyíregy-
házán,  ahol 
é l te   é letét , 
csak egy-egy 
domborműve, 
portréja vagy 
cégére,  tér-
plasztikája van. Nincs méretes köztéri 
szobra, mint Kápolnán A kápolnai csata 
emlékműve, a derecskei Szent István-
szobra, vagy a Kis Áron püspök porcsal-
mai szobra. Szerencsés volna felállítani 
posztumusz a könyvtár elé gyermekfi gu-
ráját, melynek kismintáját 1981-ben a 
Sóstói Művésztelepen díjazták. 

Sebestyén Sándor szobrász volt, aki 
életművével a magyar és az egyetemes 
művészet részese lett, a mindenség épí-
tőkövévé vált. 

Isten veled!
Tóth Sándor

Elhangzott 2010. június 19-én, Sebestyén 
Sándor (1949–2010) búcsúztatásán a kertvárosi 
református templomban

A Kállay Gyűjtemény 
cégére

Folyóiratunk szerkesztőségének tagja, dr. Fábián Gergely, a DE Egészségügyi 
Főiskolai Kara élére dékáni kinevezést kapott. E magas hivatali állás elnyeréséhez 
gratulálunk, viseléséhez jó erőt, egészséget kívánunk! (A szerk.) 
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Adatok Bereg és Szabolcs vármegye zsidósága 
történetéhez a letelepedéstől napjainkig

Lassan teljessé válik vármegyéink – Sza-
bolcs, Szatmár, Bereg – zsidósága történe-
tének feltárása. Köszönhető ez a Halmos 
Sándornak is, aki a 2008-ban megjelent A 
Szatmár megyei zsidóság története című 
kötet után, most Szabolcs és Bereg megye 
hasonló forrásait dolgozta fel.

A kötet bevezetőjében – mely az Elő-
szó helyett… címet viseli – az édesapjá-
tól tanult „Alesz, álesz nor der tálesz” 
című dalt idézi. Azt a pillanatot, amikor 
a menyasszony „táleszt”, imakendőt 
ajándékoz a vőlegénynek, mely majd vele 
együtt kerül a sírba. Idézi édesapja sza-
vait is, aki – ha a dalt hallotta – mindig 
megjegyezte: nagy volt a mi táleszünk, 
milliókat kellett egyszerre betakarni!

Nos, a milliók emlékére készült ez 
a kötet, a szerző hitvallása a múltról a 
jelennek. Adatokat ígér a címében, a 
zsidóság történetéhez – jelezve, hogy 
nem a teljességre törekszik. Ugyan-
akkor vármegyéként egy-egy történeti 
összefoglalóval egységes szerkezetbe is 
foglalja azokat.

Igaz, a letelepedéstől napjainkig tartó, 
történeti összefoglaló rövid, jóformán 
csak a jelentősebb eseményekre kon-
centrál, ezeket sorjázza időrendben, de 
nem is ez a kötet igazi értéke. Az igazi 
érték az az adatbázis, amit hangyaszor-
galommal, hihetetlenül színes munkával 
megyénként és településenként össze-
gyűjtött, összeállított.

A Trianon után szétszakított vár-
megyék forrásanyaga nagyobb részt a 
határon túl maradt. Ma is nagyon ne-
hezen kutatható, hozzáférhető. Ezért is 
érdemel külön fi gyelmet és elismerést az, 
hogy az ottani forrásokat is felkutatva, 
felhasználva azokról a településekről, 
ahol nagyobb számban éltek zsidók – Be-

regszász, Munkács – szinte önálló tanul-
mányokat készített. Beemelt a kötetbe 
olyan írásokat, amelyek nem igazán hoz-
záférhetőek, mint a Kopár-Kishíd-végen 
lakó Stern Zoltán életrajza.

A Szabolcs megyei adatbázis még a 
Bereg megyeinél is gazdagabbnak mond-
ható. Teljes értékű történeti összefoglaló-
kat közöl Kisvárda, Balkány, Nagykálló, 
Nyíregyháza, Újfehértó, Dombrád zsidó-
ságáról. Külön tanulmány szentel Sza-
bolcs megye zsidósága iskolaügyének, 
bemutatja a megyében lévő kegyhelyek, 
csodarabbik sírját, emlékhelyeit.

Igen tanulságos az 1941-es népszámlá-
lás adatainak az ismertetése a kötet végén. 
A régi járási beosztások alapján a települé-
sekre bontva közli a lakosok számát és az 
ott élő zsidók számát. Az olvasó, ha akarja, 
összevetheti a kötet segítségével, hogy egy 
adott településen hány zsidó élt 1941-ben 
és hányan élnek most. Ha összeveti, eszébe 
jut Zsoldos Andor költeménye, melyet a 
bevezetőben olvashatott és aminek a címe 
„Huszonnégyen voltak”. 

Az egész faluban / Huszonnégyen 
voltak / Huszonnégyen élők / Huszon-
négyen holtak / Nem jött vissza egy sem 
/ Nem! Egyetlen egy se, / Se asszony, se 
ember / Még csak egy gyerek se...

A kötet képanyaga is rájuk emlékezik. 
A zsinagógák, temetők, kegyhelyek, sír-
kövek szomorú képei őket idézik. Őket, 
akik nem jöttek vissza.

Jó szívvel ajánlom a tisztelt olvasó 
fi gyelmébe Halmos Sándor könyvét.

Halmos Sándor: Adatok Bereg és Szabolcs vár-
megye zsidósága történetéhez a letelepedéstől napja-
inkig. A Barankovics István Alapítvány és a Gondolat 
Kiadó közös kiadványa. Bp., 2009. 303 p.

n. f.
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Fesztivál a határon

2010-ben június18–26. között rendezték 
meg a Magyar Színházak XXII. Kisvárdai 
Fesztiválját. Ez alkalomból jutottam 
hozzá Darvay Nagy Adrienn munká-
jához, amelyet a rendezvény huszadik 
évfordulója tiszteletére jelentetett  meg. 
A kisvárdai fesztivál című kötet több 
mint háromszáz oldalon e két évtized 
történetét nyújtja. 

A szerző, Darvay Nagy Adrienne több 
önálló könyvvel (Köszöntünk, színház, 
szép tündérvilág, 1990, A mesebeli 
szentmadár, 1992, Bohócruhában, 
1998, Színek Kisvárdán, 1998, Szigeti 
József, 1999, Megkönnyezett szabadság, 
2000, Állandóban változékonyan, 2003, 
Címszerepben: Ács Alajos, 2003, A kor 
foglalatjai – Hamlet az ezredfordulón, 
2006) rendelkező színháztörténész-szak-
író, aki 2002–2008 között maga is tagja 
volt a Fesztivál Művészeti Tanácsának:  
testközelből ismeri a rendezvény minden 
rezdülését. 1990-től (egy kivételével) va-
lamennyi találkozón jelen volt. 

A kisvárdai fesztivál – szerzője sajátos 
helyzetének, s ebből következő beszéd-
pozíciójának következtében – nehezen 
meghatározható műfajú írás. Egyszerre 
színháztörténet, napló, műelemzés-cso-
kor, szubjektív refl exió-gyűjtemény, sze-
mélyes élménybeszámoló. Összes erénye 
és problémája éppen ebből fakad. 

Darvay Nagy teljességre törekvő 
munkája nem kerülhette meg a fesztivál 
évtizedei mögött zajló történelmi-poli-
tikai háttér vázolását. Tette ezt abban 
a meggyőződésben, hogy a kisvárdai 
találkozó, amely egyidős a rendszervál-
tással, mindig is érzékenyen képezte le a 
magyarság sorsának alakulását. 2008-
ban így fogalmazott: „… tizenöt eszten-
deje »Határon Túli Magyar Színházak 
Fesztiváljának« elnevezett seregszemlére 
kezdetben Romániából, Csehszlovákiá-

ból, Jugoszláviából és a Szovjetunióból 
vártak résztvevőket, addig 2007-ben Uk-
rajnából, Szerbiából, illetve az Európai 
Unióhoz tartozó Szlovákiából és Romá-
niából jönnek a meghívottak – a szintén 
európai Magyarországra (…) Sajátosan 
bizarr történelmünk eredményeként 
pedig a magyar nyelvközösség  is éppen 
olyan multikulturális Európában, mint 
a német, a francia, vagy az angolszász. 
S miután színházaink már – hála Isten-
nek! – hazájukban nem puszta nemzeti 
identitást őrző, kisebbségi intézmé-
nyek, így anyanyelvük színpadi hasz-
nálata sem cél, csupán eszköz. Tehát 
a rendszerváltáskor született kisvárdai 
kulturális vállalkozás résztvevőinek 
a többsége sikerrel foghatott neki a 
közös – és határtalan – színházi nyelv 
tökéletesítéséhez, amihez a közép-eu-
rópai térség mindenkori pluralitása, az 
interkulturális hatások járulnak hozzá 
előnyösen. A határon túli magyar mű-
vészeti közösségek egyik jellegzetessége 
és értéke a többszörös kötődés mellett, 
tudniillik a különféle hagyományok 
ötvözésében rejlik. Maga a Kisvárdai 
Fesztivál pedig olyan modell-értékű 
európai rendezvénnyé fejlődött, amely 
egyidejűleg  nemzeti és nemzetközi.” A 
kötet számos esetben beszél arról, hogy 
valamely társulat az adott esztendőben  
éppen miért, milyen politikai események 
következtében  nem tudott megjelenni 
Kisvárdán, hogyan szólt bele a történe-
lem a művészi elképzelésekbe. (Másutt 
annak a heroikus magatartásnak állít 
emléket, amellyel egyes színházak a 
háborús borzalmakkal (Újvidék) vagy a 
szegénységgel (Beregszász) szemben sem 
adták fel a hívatást. 

Darvay Nagy Adrienne mindent tud 
választott témájáról. Belülről ismeri a 
határainkon túli magyar együttesek 
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valamennyi gondját-baját. Ez a minden-
tudás vezet ahhoz, hogy könyve – bár 
igyekszik objektívnek maradni, idézete-
inek pontos adatolásával, például – nem 
a külső szemlélő, nem a hűvös krónikás 
írása, hanem  a résztvevőé. 

A kötet kilenc, a fesztiválok történe-
tét egybe fogó fejezetre és egy rendkívül 
hasznos, Radvánszki Ágnes által ös-
szeállított Adattárra tagolódik. A kilenc 
egység évenkénti bontásban követi a 
névváltozásokban is koncepciót tükröző 
találkozók históriáját (I. Nemzetiségi 
Színházak Találkozója, 1989, II. Magyar 
Nemzetiségi Színházak Fesztiválja, 1990,  
Magyar Nemzetiségi Kisebbségi Színhá-
zak III. Fesztiválja 1991, IV. Határon 
Túli Magyar Színházak Fesztiválja, 1992,  
majd a Határon Túli Magyar Színházak 
V. Fesztiváljától (1993)  2007-ig, a tizen-
kilencedik  fesztiválig  ez a címvariáció 
marad meg.) A kötet ívét a kisvárdai kez-
deményezés története alakítja: a „gettó-
fesztiváltól” az egyedülálló európai fesz-
tiválműhelyig tartó szellemi, művészeti, 
színháztörténeti fejlődésmenetet rajzolja 
meg. (Ebbe a rendbe ügyesen ékeli bele 
Kisvárda és az előadásoknak helyszínt 
biztosító vár történetét, bár e  passzusok 
megírásához a Wikipédiánál, illetve a 
városi hivatalnok szavaira támaszkodó 
szövegnél autentikusabb források is 
felhasználhatók lettek volna.)

A magyar színházak ügyének elkö-
telezett szerző munkájának leginkább 
időtálló,  szakírói tevékenységének leg-
színvonalasabb részei a műelemzések. 
Azok az egy-másfél oldalas fejtegetések, 
amelyek a számára meghatározó előadá-
sokat analizálják (például: Isten hozott 
szellő, 1999, Macbeth, 2001, Amadeus, 
2001, Tartuffe, 2002, Sirály, 2003, II. 
József, 2005, Woyzeck, 2005, Othello, a 
velencei mór, 2005.) Ezek a részek győzik 
meg leginkább a befogadót Darvay Nagy 
színházszemléletének tágasságáról, 
esztétikai arányérzékéről, lendületes 
íráskészségéről.)

A kötet sokműfajúságából eredően, 
s szerzője elkötelezettségéből fakadóan 
kaptak helyet a lapokon azok a futa-
mok, amelyek a Kisvárdán megforduló 
művészek magánéletének alakulását 
emlegetik. (Az utókor olvasója számára 
aligha számon tartandó, hogy ki kivel és 
mikor kötött házasságot, s kinek, mikor 
született gyermeke. Az talán hozzátar-
tozhat a témához, hogy melyik művész 
hová szerződött, esetleg melyik magyar-
országi teátrumban folytatja pályáját. A 
fesztivál idején keletkezett  anekdoták 
azonban nyugodt szívvel elhagyhatók 
lettek volna.)

Darvay Nagy Adrienne  ritkán fogal-
maz meg kritikát, bár olykor hangot ad  
a  zsűrikkel való egyet  nem értésének 
is. Gyakran emlegeti viszont azt, hogy 
a magyarországi színházi szakma és a 
média évekig mennyire távol tartotta 
magát az eseményektől, s néha negatí-
van minősítette azt. (A krónikásszerep-
hez hozzátartozik az Országos Színházi 
Találkozókkal, utóbb a POSZT-al való 
összehasonlítás és bírálat is…) 

A kisvárdai fesztivált szerzője a XX., 
jubileumi találkozó alkalmából vetette 
papírra. Az a tény, hogy a szöveg zömmel 
2008-ban keletkezett, több helyütt ref-
lektálódik. A tizenkilencedik fesztivállal, 
2007-tel bezárólag elemez előadásokat, 
az utolsó fejezet (Jubileum-nyitó búcsú) 
Bandor Éva és Demeter András portréját 
nyújtja. 2008-ból visszapillantva idéz 
meg korábbi alkotókat, akiknek későbbi, 
a bemutató idején még nyilván nem sej-
tett,  utóbb azonban már ismert  életútját  
is felvillantja. A vaskos munka olvasható 
Pribula László 1989-es kezdeményezésé-
től – a minden ellentmondásával együtt 
– a  nemzetiségi magyar színházak és 
művészek „olimpiájáig” ívelő sikertör-
ténetként is. Ugyanakkor megható mó-
don a halálozások példatáraként is. A 
sok fájdalmas veszteség között a szerző 
számára a legfájóbb Teplánszky Katalin 
elvesztése: ő volt sokáig a minisztérium 
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Magyar fotók New York-ban

A New York-i Henry Gregg Galériá-
ban május 13–június 27 között tizenöt 
fotóművész fényképeit állították ki, köz-
tük három magyar szerzőét. Egyikük 
a Nyíregyházán alkotó Soltész István, 
akinek nem csak fotói utaztak az ame-
rikai metropolisba, hanem egy saját 
készítésű, egyedi művészkamerája is. A 
kiállítás különösen kedvező időszakban, 
a New York Fotófesztivál ideje alatt volt 
látható, ami az ott szokásoshoz képest is 
nagyobb nyilvánosságot jelentett, arról 
nem is beszélve, hogy kifejezetten rangos 
nemzetközi szerzőgárda képei között sze-
repeltek a magyar fotók. További érde-
kesség, hogy Soltész István édesapjának 
több felvételét is kiállították, amelyek 
az  1956-os forradalom utáni évektől a 
hetvenes évek közepéig ölelik fel a szer-
ző szűkebb környezetének (Tibolddaróc 
és környéke) életét. A különleges ha-
gyatékot az ifjabb Soltész dolgozta fel, 
nagyította. A kiállítás létrejöttét magyar 
kurátorként Turay Balázs fotóművész 

segítette, aki a Cornell Capa által ala-
pított New York-i International Center 
of Photography (Nemzetközi Fotográfi ai 
Központ) ösztöndíjasa volt.   (m. s.)

A New York-i kiállításon szereplő képek 
egyike: Kapcsolataitok a külvilággal I., 

1994 (Soltész István)

főtanácsosa, a kisvárdai fesztivál lelke; 
neki szól a könyv ajánlása is.  (Az ő em-
lékére hozták létre 2000-ben a szervezők 
az évente a „legígéretesebb fi atal mű-
vésznek”  adományozandó  Teplánszky 
Kati-díjat.) S ha már hiányról esett szó, 
említtessék meg a könyvön végigvonuló, 
meg nem valósult álom, a kisvárdai szín-
házépület sorsa is…

Darvay Nagy Adrienne műve, ha 
olykor kissé bőbeszédű, ha időnként 
szlengfordulatokkal él,  ha némely mon-
data átstilizálást igényelne is, érzékeny 
kísérletet tesz arra, hogy személyes 
érintettsége erejénél fogva összegezze 
mindazt, amit a magyar kultúrában 
Kisvárda jelent. Művét abban a hiten tet-

tem le, hogy az általa megfogalmazott ars 
poetica még sokáig igaz lesz a határon 
szervezett fesztiválra vonatkozóan: „… a 
Kisvárdai Fesztivál sokunk számára min-
denekelőtt a találkozás ünnepe, ahol – a 
szó nem csak elsődleges értelmében – egy 
nemzethez tartozó emberek adózhatnak 
a színművészetnek, együtt ünnepelhetik 
a sokszínűséget, az összetartozást és a 
szeretetet.”

Darvay Nagy Adrienne. A kisvárdai fesztivál. 
Várszínház és Művészetek Háza, Kisvárda, é. n. 
(2008), 335 p.

(k. zs.)


