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XI. Kárpát- medencei Keresztkötődések Konferencia



Konferenciánk főbb témakörei: 
–  A. 2011. évi CCVI sz. törvény és 2012. február 10-i módosításában 

kiemelt vallások és a nemzetiségi civil kultúrák kapcsolata 
–  A nemzetrészek és a diaszpóra egyházainak regionális helyi civil 

kapcsolatai 
–  A „haza”, a „hit” és a „vallás” fogalmak összefüggései, ellentmondásai 

és jelentőségük a nemzet életében (Szabó Zoltán nyomában... – a 21. 
század elején) 

–  Civilszervezetek, mint a vallási érzés és magatartásmód kiteljesítői 

Mott ó:
„Népünk lelkének mélyén a kereszténység
a látszat ellenére is erősen és elevenen él.
A zűrös élet sejtelmes suhanásait 
és érzékelhető patt ogásait,
a rejtett  és látható dolgok össze-visszásságát, 
jelentős mozzanatait
vallási képleteink segítségével rendezi.
Az életharcban elbágyadt és megsebesült 
lelkével is erőért és vigasztalásért vallásához menekül.
És akaratához és kedélyéhez ezen úton lehet
a legkönnyebben és leghathatósabban házzá férni.”

Márton Áron, Erdély püspöke, 1937
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Hölvényi György 

A XI. Kárpát-medencei 
Keresztkötődések Konferencia 

megnyitása 
„Az előtt ünk feltáruló és elfogadott  hivatásunk közösségi természetű. Az 

ember lényeges jegye a közösségi dimenzió. Természetes életkerete a közös-
ség, amely együtt működésre, összefogásra, egymásért vállalt felelősségre 
szólítja. Az örök üdvösség és a földi boldogulás szolgálata egyaránt közös-
ségi feladat.” 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim, Tisztelt 
Szervezők! 

Veres Andrásnak, a Szombathelyi 
Egyházmegye megyéspüspökének 
egy teológiai írásából való fenti idézet 
megragadja a közösségi lét lényegét. 
Mi más a Keresztkötődések küldetése, 
ha nem ez? Fontos, hogy nyitott ak le-
gyünk az együtt működésre, arra, hogy 
közösségek szülessenek és erősödjenek 
meg szerte a Kárpát-medencében. Igaz 
ez mind a magyar közösségek eseté-
ben, mind pedig a Kárpát-medencében 
élő más népek és nemzetiségek közös 
cselekvésében. 

Tisztelt Konferencia! 
A magyar kormány egyházi, nemzetiségi és civil kapcsolatokért felelős ál-

lamtitkáraként nagy tisztelett el és szeretett el köszöntöm önöket. Engedjék meg, 
hogy a konferencia megnyitásaként mindhárom területt el összefüggésben szól-
jak Önökhöz. 

Tavaly, a sarkalatos törvények között  fogadta el a Magyar Országgyűlés A 
lelkiismeret és vallásszabadság jogáról valamint az egyházak, vallásfelekezetek 
és vallási közösségek jogállásáról szóló törvényt, amellyel 32 egyházat és vallás-
felekezetet ismert el. 

Az új egyházi törvény alapvetően az együtt működést, a közjó érdekében 
történő állami és egyházi együtt munkálkodást szolgálja, az Alaptörvénnyel 
összhangban. Az oktatással, a kultúrával, a szociális tevékenységgel kapcsola-
tos programok mind ezt az együtt működést jelenítik meg: az egyházak ilyen 
jellegű tevékenységét az állam támogatja. Fontos, hogy ezekkel a programok-
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kal összefüggésben az egész Kárpát-medencére kiterjedően gondolkozzunk, e 
programok végigvitelére ugyanis maximálisan igaz az „Együtt  jobb!” a terveket 
megvalósítani szlogenje. Nem is mehet másként! 

2011-ben – több mint 20 évvel a rendszerváltás után – elérkezett  az ideje an-
nak is, hogy a magyar civil szektor szabályozása is egységes és átlátható, ha 
tetszik, „felhasználóbarát” legyen. 

Fontos, hogy az új szemléletű rendszerben nemcsak az Anyaországban, ha-
nem az egész Kárpát-medencében lévő civil közösségeknek az együtt működé-
séről beszélünk! Létrehoztuk a Nemzeti Együtt működési Alapot, amely részben 
az anyaországi támogatási rendszerre vonatkozik, és részben – reményeink sze-
rint – az anyaország illetve a határon túli közösségeinkben működő civil szerve-
zetek között i együtt működést tudja majd segíteni. 

Az új szabályozás megszületésekor fontos szempont volt a korábbi átláthatat-
lan bürokratizmusnak az átt örése, letörése is. 

A harmadik jogszabály-alkotási munkánk az új nemzetiségi törvény volt. 
Magyarország közjogi rendszere az új Alaptörvény 2011. áprilisi elfogadását 

követően megújult. A rendszerváltoztatás óta eltelt húsz év tapasztalatai alapján 
modernizáljuk az államigazgatás rendszerét, módosítjuk a társadalmi- és közélet 
alapjait meghatározó jogszabályokat, új, ésszerű szabályokat alakítunk ki a vá-
lasztójogi rendszer megújítása érdekében. E kiterjedt folyamat egyik eleme a ha-
zánkban élő nemzetiségek jogait szabályozó sarkalatos törvény megalkotása volt. 

A 2011 decemberében, sokoldalú egyeztetéseket követően elfogadott  új jog-
szabály az 1993 óta hatályban lévő, a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól 
szóló törvényt váltja fel. Az új törvény kidolgozásának elsődleges oka e terü-
leten is az eltelt évek során felhalmozott  tapasztalatok átvezetése, a vonatkozó 
jogszabály rendelkezéseinek pontosítása volt. 

Alapvető fontosságú volt a törvény személyi hatályának újragondolása, a 
nemzetiségi jogok gyakorlása feltételrendszerének az átt ekintése, elsősorban 
a kollektív joggyakorlás feltételeinek a pontosítása, ahogyan a Magyarország 
nemzetiségpolitikáját megalapozó nemzetközi dokumentumok pontos felsoro-
lása is. 

E prioritások mentén az új törvény preambulumában az Alaptörvényre tör-
ténő utalások mellett  megjelennek az ENSZ, az EBESZ, valamint az ET nemze-
tiségi jogokat érintő dokumentumaira, mint hazánk nemzetiségekkel kapcsola-
tos politikáját alakító alapvetésekre történő hivatkozások. A preambulum – az 
Alaptörvényre hivatkozva – kimondja, hogy a nemzetiségek a magyar politikai 
közösség részei, államalkotó tényezők. 

Az új törvény történelmünk hagyományaira építve kimondja azt is, hogy Ma-
gyarország tiszteletben tartja az ország különböző vallási hagyományait, más 
népek szabadságát és kultúráját. Vallja továbbá, hogy az egyéni szabadság csak 
másokkal együtt működve bontakozhat ki. 

A törvény fontos rendelkezése az is, amely kimondja és rögzíti, hogy minden 
valamely nemzetiséghez tartozó magyar állampolgárnak joga van önazonossá-
ga szabad megvallásához és megőrzéséhez. 
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Az állam nem korlátozza a nemzetiségekhez tartozó személyek közéletben 
való részvételét. Külön kiemeli a jogszabály, hogy más állam állampolgárságá-
nak a felvételét Magyarország nem korlátozza. 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 
A fentebbi értékek azok, amelyeket „nyugati értékeknek” is tekinthetünk, és 

amelyek a kommunizmus ellenére nyomokban megmaradtak, itt  a Kárpát-me-
dencében is. Ezeket kell újra erősítenünk, immáron európai dimenzióban, de 
úgy, hogy azok a mi saját értékeink legyenek, úgy, hogy azok a mi közös ha-
gyományainkban gyökerezzenek. Ebben az Európában kell, hogy higgyünk, a 
közösségek Európájában, tudva azt, hogy a közösségeink azok, amelyek meg-
tartanak bennünket, amelyekben önmagunk lehetünk, amelyekben végső soron 
megélhetjük a saját identitásunkat. Beleértve ebbe természetesen a vallási iden-
titást is, a vallási közösségeinket is. E tekintetben tud a vallás nemzetstratégiai 
kérdés lenni, hisz az a nemzetiségi-nemzeti identitás mellett  szintén fontos része 
az ember saját identitásának, amely így, a „többes identitás” révén egyfajta gaz-
dagságot is jelenthet mindannyiunk számára. 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 
A törvények mellett  azonban engedjék meg, hogy egy más megközelítésben 

is szóljak Önökhöz, talán kicsit személyesebb hangon, emberibb nyelven. A sok 
jogszabály és adminisztratív feladat mellett  én ugyanis elsősorban a közössé-
gek államtitkárságának a vezetőjeként gondolok önmagamra. A közösségek 
államtitkárságának a vezetőjeként, ugyanis azok a területek, amelyek hozzám 
tartoznak, elsősorban közösségeket jelenítenek meg: emberek értékes, tiszteletre 
méltó közösségeit. Még akkor is így van ez, ha olykor-olykor úgy érzem, hogy 
a rengeteg feladat és kötelezett ség e meghatározást a „lehetetlen ügyek” állam-
titkárságává akarja változtatni. De nem engedek e kísértésnek. Fontos – és én 
magam is erre bátorítom a kollégáimat –, hogy a papír mögött , a konkrét akta 
mögött  mindig lássuk meg az embert. Ez fontos szemlélet: alázatra és a köteles-
ségeink komolyan vételére indít bennünket! 

Mindebben a keresztény értékrend is segíthet. Továbbá annak biztos tudata, 
hogy a munkánk összmagyar ügyeket, és a velünk élő más nemzetiségek ügyét 
is szolgálja. Felelősséggel tartozunk a külhoni magyarokért is. E tekintetben kü-
lönösen is lényeges a többség-kisebbség kapcsolatának a kérdése, itt  az anyaor-
szágban, és a bennünket körbevevő országokban egyaránt. Kölcsönös tiszteletre 
és párbeszédre van szükség ezeknek az ügyeknek a hathatós képviseletekor. 
Ráadásul közben azt is látnunk kell, hogy egyházainknak e területen is fontos 
küldetése van, lehet. Azoknak az egyházainknak, akik amúgy is túlvállalják ma-
gukat, sokszor erejükön felül teljesítve, úgy, hogy közben az anyagi lehetőségek, 
a különböző források erősen megcsappantak. Ezen próbál segíteni Magyaror-
szág Kormánya, és a mi államtitkárságunk. 



XI. Kárpát-medencei Keresztkötődések Konferencia

9

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 
Önök évtizedek óta, akár szervezett , akár kevésbé szervezett  formában tesznek 

és harcolnak mindezekért az elviekben, „koncepcionálisan” megfogalmazott  cé-
lokért; ezt mutatják a korábbi évek konferenciakötetei, a különböző kiadványok, 
azok az összejövetelek, amelyekkel egymást és mindnyájunkat gazdagított ak. 

Közös célunk, hogy a Kárpát-medencében élő népek lelki és kulturális kötő-
dését feltárjuk, annak vallási, civil és közösségi elemeit bemutassuk, tekintett el 
arra is, hogy a magyar nemzet többfelé többféle kisebbségi helyzetben él. 

Az Önök elkötelezett sége, a komoly kutatómunka, ez a lelki szolgálat és fele-
lős gondolkodás mindenképpen tiszteletet parancsol, és támogatandó. 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 
Kívánom, hogy az idei rendezvényük és annak témái a közös jövőnket épít-

sék, megértésre és elfogadásra sarkallva mindnyájunkat. Segítse elő az egymás 
felé fordulásunkat, a közös tenni akarást, közösségeinknek a megmaradását, sőt, 
gyarapodását. 

A Teremtő Isten áldja meg Önöket! Köszönöm, hogy meghallgatt ak. 
Jó tanácskozást kívánok!

Osztie Zoltán, Hölvényi György, Turcsány Péter
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Ékes Ilona

Nemzeti és családi összetartozás 
az Alaptörvényben 

Tisztelt konferencia, Hölgyeim és Uraim!
„Alakítsátok úgy a jövőtöket, hogy méltó legyen hitetekhez és dicsőséges múltatokhoz.”
Ezt II. János Pál pápa mondta 2001 októberében a magyarok jubileumi za-

rándoklata alkalmával. 10 év telt el azóta, úgy érzem, hogy Alaptörvényünkkel 
sikerült hitünkhöz és múltunkhoz hűségesnek maradni.

Ezt jelezte a Magyarország ellen 
azonnal megnyilvánuló támadások 
sokasága, amit megtapasztalhatt unk 
az európai liberális és baloldali ideo-
lógusok és mediaorgánumok részéről. 
De megtapasztaltuk azt is, hogy nem 
vagyunk egyedül, vannak, akik tudják, 
hogy fontosak az Alaptörvényünkben 
lefektetett  értékek. Ilyen Henri Boulad 
egyiptomi jezsuita szerzetes, aki lelke-
sítő szavakkal állt ki hazánk mellett : 
„Köszönet! Háromszor is bravó a ma-
gyaroknak világos és bátor tett ükért! (...) 
Lelkesen üdvözlöm nemzeti törekvésüket, 

amelynek célja, hogy megvédje országuk értékeit és érdekeit. Önöknek volt bátorságuk e 
határozott  lépéshez, és más nemzetek bizonyára hamarosan követni fogják önöket, mert 
ráébrednek: megtévesztett ék őket” 

2011. április 25-én, húsvétkor fogadta el az Országgyűlés Magyarország új 
Alaptörvényét.

A magyar alkotmány szabályozási elveivel kapcsolatos általános megfontolás 
szerint „az alkotmány Magyarország legfontosabb jogforrása, a jogrend alapja, 
ugyanakkor nemcsak jogszabály, hanem olyan élő keret, amely kifejezi a nemzet 
akaratát, azt a formát, amelyben élni szeretnénk.

Összegyűjtött em az öt legfontosabb, az élet és a családok védelmére vonat-
kozó kitételt. A Magyar Országgyűlésben minden eddiginél nagyobb felha-
talmazással bírnak a nemzeti-konzervatív erők, az új alkotmány mögött  tehát 
az ország kétharmados többsége sorakozik fel, a magyar közvélemény egyes 
formálói, a maguk jól felfogott  érdekei mentén, országon belül is nagy erők-
kel támadták az új Alkotmányt, különösen azokat a pontjait, amelyeket most 
ismertetni fogok. 

Lássuk tehát a konkrét pontokat. 
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1. Magyarország védi a házasság intézményét, mint férfi  és nő 
között , önkéntes elhatározás alapján létrejött  életközösséget, vala-
mint a családot, mint a nemzet fennmaradásának alapját.

A házasságnak, mint egy férfi  és egy nő életközösségének a deklarálásával 
számos, nyugodtan mondjuk ki, szélsőséges ideológiai csoport nem ért egyet 
ma Európában. Folyamatos küzdelem folyik e téren. Pici siker, hogy az ENSZ 
Népesedési és Fejlődési Bizott ságának dokumentumaiban az idén áprilisi, New 
York-i, 45. ülésszak után még hangsúlyosabb lett  az életet és az azt hordozó és 
továbbadó családot védő álláspont. Részben a jól felkészült magyar képviselők-
nek köszönhetően a záródokumentumba be sem kerültek a „gender identitás” 
és a „szexuális orientáció” kifejezések, amelyek a nemek közti különbségeket 
elmosni igyekvő irányzatok kedvenc jelszavai.

Pedig jogunk csak a jóra, az emberhez méltóhoz lehet. 
A házasság és a család alapvető feladata az élet szolgálata, mely a társadalom, 

a nemzet fennmaradásának szolgálata is. A világban eluralkodott  másféle trend 
ellenére is ezért kell megőriznünk a házasságot, a családot, mint értéket.

Fontos tudatosítanunk, hogy az állam van a családért, és nem fordítva. Egyet-
len társadalmi modell sem szakíthatja ki központi helyzetéből a családot. A csa-
lád meghatározó, semmi mással nem helyett esíthető szerepet játszik az élet civi-
lizációjának megteremtésében és segítésében. Fel kell hívni a fi gyelmet a szülők 
példaadásának fontosságára, valamint arra, hogy a férfi akat és nőket közös fele-
lősség terheli a gyermekeik felnevelésében és fejlődésük biztosításában.

2. Az Alaptörvényünk szerint: az emberi méltóság sérthetetlen. 
Minden embernek joga van az élethez és az emberi méltósághoz, a 
magzat életét a fogantatástól kezdve védelem illeti meg.

Tehát az abortusz semmilyen körülmények között  nem használható családter-
vezési módszerként. 

Az ártatlan emberi élet közvetlen és szándékos kioltása mindig súlyosan er-
kölcstelen. Az ember életét fogantatása pillanatától a természetes halálig feltétel 
nélkül tisztelni és védeni kell. Ezt még akkor is fontosnak tartom hangsúlyozni, 
amikor az abortusz, mint lehetőség létezik, élhetnek vele és élnek is vele sokan.

A korrekt kormányzati intézkedések a nők védelmében nem az abortusz 
könnyebbé és partt alanná tételével, a nők testének további tárgyiasításával és 
károsításával érhetők el; szükség van az abortuszok számának leszorítására tö-
rekvő nemzeti stratégia megalkotására. Fontos feladat, hogy a fi úkat és lányokat 
a felelős szexuális magatartásra neveljük.

Az abortuszhoz való jog azon jogi fogalmak közé tartozik, amelyek látszólag 
felszabadítanak, valójában azonban mélységesen egyenlőtlen helyzetbe hozzák, 
és ily módon is veszélybe sodorják a nőket. 

Az ENSZ CEDAW (a nők egyenjogúságának eléréséért létrehozott ) Bizott sá-
ga már 2002-ben a magyarországi abortuszhelyzetről írt jelentésében úgy fogal-
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mazott , hogy a bekövetkezett  csökkenés ellenére is még mindig aggasztó, hogy 
milyen magas arányban kerül sor abortuszra a nők, köztük a gyermektelen fi atal 
nők körében. (...)felszólított a Magyarországot, „hogy vessen be minden alkalmas 
eszközt a felelősségteljes szexuális magatartás kialakítása érdekében és tegyen 
meg mindent azért, hogy ne az abortusz szolgáljon a születésszabályozás eszkö-
zeként.” Az idézetből is világos, hogy a modern, a nők valós érdekeit szem előtt  
tartó „nőbarát” felfogás az abortuszt nem a női szabadság fokmérőjeként kezeli. A 
művi terhességmegszakítás a nők számára testileg és lelkileg egyaránt fájdalmas, 
keserves beavatkozás. Az abortusz, mint „szabad döntés” csak valamiféle hamis 
retorikában létezik, a valós életben nincs olyan nő, aki úgy „döntene”, hogy ő bi-
zony egy abortusz átélésére vágyik. Összességében az ENSZ női jogi bizott ságá-
nak gyakorlatában az abortuszra kerülő nők magas száma egy adott  tagállamban 
a nők kiszolgáltatott ságát és nem jogaik, méltóságuk kiteljesedését tükrözi. 

Az, ami oly természetes és magától értetődő kellene, hogy legyen: az emberi 
élet védelme, az egyes radikális csoportok érvrendszerében egyenesen ostoba-
ságnak tűnik fel. Sajnos van olyan nő- és anya, aki azzal riogatja a magyar közvé-
leményt, hogy az abortusz szigorításának első lépése éppen az eljárási technikai 
szabályok nehezítése lehet majd. Hogy újjáéleszthetik a régmúlt abortuszbizott -
ságait – netán az egyházak képviselőivel kibővítve –, akik majd mögénéznek, 
valóban fennáll-e a „testi-lelki ellehetetlenülés” válsághelyzete. Van, aki még azt 
is elítéli, hogy „édesanyának”, „áldott  állapotban” levőnek nevezzék a 6-8 hetes 
várandós nőt, mert ezzel szerinte „sugalmazzák” a gyermek megtartása mellett  
szóló döntést. 

A posztabortusz-szindróma nem ismeretlen, att ól még létezik, hogy nem 
akarnak tudni róla. A termékenység, mint érték a közgondolkodásban nem je-
lenik meg, miközben sajnos a statisztikák szerint a magyar párok 20 százaléka 
terméketlen. Jelen demográfi ai helyzetben a népességfogyást csak felgyorsítja a 
nők szülési esélyeinek romlása, a szervezetük tönkretétele, az abortusz, a sterili-
záció és a fogamzásgátlás reklámozása.

Reményt adó a családok védelméről szóló törvény megfogalmazása:

3. A család Magyarország legfontosabb nemzeti erőforrása. A 
társadalom alapegységeként a család a nemzet fennmaradásának 
biztosítéka és az emberi személyiség kibontakozásának természe-
tes közege, amit az államnak tiszteletben kell tartania.

Fontos megtanítanunk a fi ataloknak, hogy amikor házasságot kötnek, azzal a 
közösség, a nemzet is gyarapodik egy új alapsejtt el. És ilyen értelemben a polgá-
ri házasságkötés a nemzetalkotás, a nemzetépítés szép aktusa. Öntudatos, bátor 
és felelősségteljes magyaroknak kell lennünk, hogy legyen még sokáig jövőnk 
itt , a Kárpát-medencében. 

„A haza úgy jön létre minden nemzedék életében, ahogy az egyes emberek és 
a belőlük felépülő közösségek összeadják erejüket. Az dönti el sorsunkat, hogy 
részt veszünk-e egymás életében.” írja Hende Csaba.
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A társadalmi szemlélet kedvezőbbé formálása, a nehéz helyzetben lévő szü-
lők anyagi, erkölcsi, egészségügyi és szociális megsegítése az egész társadalom 
javát szolgálja, hiszen növeli a bizalmi tőkét és a szociális érzékenységet. Mind-
ez kedvezően hat vissza a családokra, növeli a gyermekvállalási kedvet, amely 
a társadalom gazdasági érdeke is. Az állam alapvető alkotmányos kötelessége 
az élet és emberi méltóság, valamint a lehető legmagasabb szintű testi és lelki 
egészség, illetőleg a gyermek, az ifj úság és a házasság, a család megfelelő, foko-
zott  védelme, támogatása.

4. A családban történő nevelkedés biztonságosabb minden más 
lehetőséghez képest. A család létrejött ének biztos alapja a házas-
ság, amely az egymás szeretetén és tiszteletén alapuló életközös-
ség, ezért az mindenkor megkülönböztetett  megbecsülést érdemel. 
A család akkor tölti be szerepét, ha az anya és az apa, tartós és 
szilárd kapcsolata a gyermekek iránti felelősségben teljesedik ki.

Ennek fényében nem is lehet értelmezni az UNICEF Magyar Bizott ságától 
kapott  állásfoglalást. Ebben az áll, hogy „az ENSZ Gyermekjogi Egyezménye 
semmiféle különbséget nem tesz a különnemű vagy azonos nemű szülők, 
gyermeket közösen, élett ársi kapcsolatban nevelő felnőtt ek között . A gyermek 
mindenekfelett  álló érdekét hangsúlyozza, és kiemeli, hogy minden gyermeket 
érintő ügyben elsődlegesen a gyermek szükségleteinek és jogainak kell érvé-
nyesülnie és nem pedig a szülők szexuális irányultságával kapcsolatos társa-
dalmi, morális és egyéb fenntartásoknak. A gyermek számára ismert, szeretett  
felnőtt  személy – függetlenül att ól, hogy az a vér szerinti szülőjének azonos 
vagy különböző nemű partnere – örökbefogadási jogosultságai a gyermek 
számára biztosítható teljes családi élet nem hiúsulhat meg olyan jogszabályi 
rendelkezés miatt , amely ellentétes a gyermek jogaival és mindenekfelett  álló 
érdekével.”

Christl Ruth Vonhold asszony (Frankfurt): A kötődés, mint az önazonos-
ság-fejlődés alapvető igénye című előadásában erről így fogalmazott  Sáros-
patakon:

„Létezni” annyit tesz, mint „kapcsolatban lenni”. Az önmeghatározás alapja 
a kapcsolat, a kötődés. Ha nincs „a másik”, az „én” sem létezhet. A gyermek 
az anyjával való kapcsolatában kapja meg az alapvető „Igen”-t a saját létezésé-
re. Egy német verssor ezt a mély pszichológiai és antropológiai igazságot így 
foglalja össze: „Csodálatosnak látván magam szemedben érzem, hogy végre itt  
vagyok létemben”. Ugyanígy a lányoknak és a fi úknak is szükségük van arra 
a tapasztalatra, hogy amikor távolodik az anyától, nem a semmibe lép, hanem 
ott  az apa várja, és segít utat találni a világba. „Az apai szeretet elvezet az anyá-
tól, így megérkezhetünk önmagunkba, és önmagunktól eljuthatunk a világba. 
Utunk az anyától az apához, az apától önmagunkhoz, majd önmagunktól a vi-
lágba vezet.”

Ki-ki döntse el, hogy melyik családban jó felnőni egy gyermeknek.
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Fontos az a megállapítása az Alaptörvénynek, hogy:

5. Gyermekek születése és a családok gyarapodása nélkül nincs 
fenntartható fejlődés és gazdasági növekedés. Harmonikusan mű-
ködő családok nélkül nincs jól működő társadalom. A családok 
életében kitüntetett  jelentőséggel bírnak a nemzedékeken átívelő — 
köztük a nagyszülők és az unokák között i — kapcsolatok.

A társadalom legkisebb alapsejtje a család. Fontosnak tartjuk a nagycsaládot 
is, ahol a generációk egymást segítve, támogatva élnek, adják tovább a családi 
mintákat, a nemzet hagyományait, alakul ki az identitás. Sajnálatos, hogy az élet 
nagy misztériumait a születést és a halált is intézményesített ék. Kikerült a család 
védőhálójából. Ezzel prédává vált, lehetett  törvényt hozni a szabad abortuszról 
és az eutanáziáról. Idegen fogalmak, ezért távol tartják az érzelmet. Nem kell 
belegondolnunk, hogy mit is jelentenek. 

Jó szívvel ajánlom mindenkinek, hogy ismerje meg és gondolkozzon el az 
Alaptörvényünkben foglaltakon. Én büszke vagyok rá.

„Az emberi nem jövője a családtól függ! Szeressük a családot! Az a felada-
tunk, hogy örömteli élett el és meggyőződéssel hirdessük a családról szóló jó 
hírt!” Őrizzük meg az elmúlt évszázad viharaiban részekre szakadt nemzetünk 
szellemi és lelki egységét.

Végül biztatásul és reményként, álljon itt  Nemzeti Hitvallásunk zárógondo-
lata:

„Valljuk, hogy a huszadik század erkölcsi megrendüléshez vezető évtizedei 
után múlhatatlanul szükségünk van a lelki és szellemi megújulásra.

Bízunk a közösen alakított  jövőben, a fi atal nemzedékek elhivatott ságában. 
Hisszük, hogy gyermekeink és unokáink tehetségükkel, kitartásukkal és lelki-
erejükkel ismét naggyá teszik Magyarországot.

Alaptörvényünk, jogrendünk alapja, szerződés a múlt, a jelen és a jövő ma-
gyarjai között . Élő keret, amely kifejezi a nemzet akaratát, azt a formát, amely-
ben élni szeretnénk.”

Mert valljuk, hogy együtt élésünk legfontosabb keretei a család és a nemzet, 
összetartozásunk alapvető értékei a hűség, a hit és a szeretet.
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Osztie Zoltán

„Mélyedjetek el magyarságotokban!”
A Keresztény Értelmiségiek Szövet-
sége országos zarándoklatára, me-
lyet minden évben a hazáért engesz-
telve, imádkozva szervez, 2012-ben 
Máriabesnyőre indult. Nyilvánvaló 
volt, hogy el kell látogatnunk a teme-
tőbe is, tisztelegni gróf Teleki Pál emléke 
előtt . Személyes példája és a tőle szár-
mazó idézetek korunk problémáira ad-
nak megoldást – s ez nem túlzás. Van-
nak ugyanis válaszok a kérdésekre, és 
lehetőség kínálkozik a nehézségekből 
való kilábalásra. Olyan irány ez, amely 
szemben áll bizonyos ideológiai körök-

kel, hatalmi törekvésekkel. Mindebből megérthetjük azt is, hogy idegen szívű, 
magyarul beszélő, de a magyar nemzethez nem tartozó személyek erőszakos, 
gátlástalan kis csoportja miért fordul fröcsögő gyűlölett el Teleki Pál, Prohászka 
Ott okár püspök, Horthy Miklós kormányzó úr, Mindszenty József bíboros, Bethlen 
István miniszterelnök, Klebelsberg Kuno és Hómann Bálint miniszterek, Apor Vil-
mos püspök és mások ellen. Hogy is merik szájukra venni a nevüket?! Az anti-
szemitizmus bélyegét és vádját félelmükben aduként húzzák elő, és ragasztják 
a nekik nem tetszők homlokára. Mikor értik már meg, hogy tőlünk és e nagy, 
keresztény magyarok örökségétől nem kell félniük, csak maguktól, saját hatalmi 
tébolyuktól?! A mi feladatunk viszont, hogy az ő dühöngésük ne tartson vissza 
att ól, hogy az említett  nagyságok előtt  fejet hajtsunk, hagyatékuk örököseinek 
tudjuk és valljuk magunkat, üzenetükből pedig tanuljunk.

Azzal, hogy a nagy államférfi  felé irányult a fi gyelmünk, fölfedezhett ük is-
mét a gondviselő Isten szeretetét nemzetünk iránt. Azok a pusztulással fenye-
gető évtizedek jelentik az említett  nagy államférfi ak tevékenységének idősza-
kát, amikor a trianoni tragédia (1920. június 4.) után Európa halott nak hitt e 
Magyarországot. Egyáltalán nem volt nyilvánvaló, hogy túl lehet élni egy a 
történelemben is páratlan nemzetcsonkítást. Emberileg nem volt esély. Ekkor 
támasztott  az Isten olyan egyházi és államférfi akat, sőt azok közösségét, akik 
képesek voltak a „halott at” Isten segítségével életre kelteni. Csodálatos embe-
rek voltak ők is, akik Isten és a nemzet előtt i történelmi felelősségtudatt al vál-
lalták: „becsületünk előbbre való jólétünknél”. Ők a valódi jó létezést válasz-
tott ák az egyéni jólét önző hajszolása mellett . Föl is emésztődött  mindegyikük 
a haza oltárán. A Trianon utáni elveszett ségből két évtized alatt  Európa kö-
zépvonalába emelték Magyarországot, pedig közben gazdasági világválságot 
is megértek. Köszönjük őket a gondviselő Istennek és Nagyasszonyuknak, a 
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Boldogságos Szűz Máriának! Hallgassuk meg ezzel kapcsolatban magát Teleki 
Pál miniszterelnök urat:

„Csak addig maradhatunk fenn a népek tengerében, amíg történelmi hivatá-
sunkat teljesíteni akarjuk. S amíg e mellett  kitartunk és kiállunk, ne tartson senkitől 
és semmitől az ezeréves nemzet.” Nem volt kétsége afelől, hogy van történelmi 
hivatásunk, olyan hívásunk, amely Istentől való, és a történelem alakítására vo-
natkozik. De nem érezte magát kiváltságos helyen, hiszen „ma tulajdonképpen 
mindenki történelmet csinál, minden munkájával, magatartásával, intézkedése-
ivel” – írta. Ez a hívő lelkület fakadt piarista neveltetéséből, mindvégig megőr-
zött  vallásos magatartásából. Vajha honfi társaink nem percemberekként, hanem 
történelemcsinálóként állnának saját lelkiismeretük és Isten színe előtt !

„A mi feladatunk ezekben a rett enetes időkben a világgal szemben az, hogy 
megtartsunk egy nemzetet a világnak.” De miért van erre szükség? „Mert min-
den ember akkor adja a legtöbbet a köznek, ha a lehető legjobban kiéli egyénisé-
gét. Ez áll a nemzetekre is. Minden nemzet akkor adja a legtöbbet az emberiség-
nek, önmagának és a vele barátságban élő nemzeteknek, mindazoknak, akiknek 
érdekeit szolgálni kívánja, ha legjobban éli ki saját maga nemzeti formáját, saját 
jelleme szerint. Magyarországot magyarul kell vezetni, magyar formák, a ma-
gyar élet formái szerint.”

Ez a szellem olyan emberé, aki nem akar „egyenlőbb lenni az egyenlők kö-
zött ”, hanem valóban komolyan veszi azt, hogy minden egyes személy és min-
den nemzet gazdagság és érték, amire – akire – mindannyiunknak szüksége 
van. Nem akar nemzeteknek és egyeseknek diktálni, nem akarja őket terrorizál-
ni, hanem boldogan szemléli sokszínűségüket, egyéniségüket, melynek kibon-
takozását kívánja, hiszen benne fölfedezi Isten gazdagságát. Az így gondolkodó 
ember azonos akar lenni önmagával, és ezt kívánja mástól is. Erről egy konkrét 
eset kapcsán is meggyőződhetünk. Teleki Pál beszámol arról, hogy francia és 
más tárgyalópartnerei „lépten-nyomon azt kérdezték tőle egyes polgárok felől: 
franciabarát vagy németbarát-e az illető? Egy idő múlva meguntam ezt a kérde-
zősködést és azt mondtam: Ha Magyarországon tisztességes emberrel akarnak 
beszélni, s remélem, ezt akarják, akkor »magyarbarátokat« keressenek.” Nyil-
vánvaló tehát, hogy csak az tartozik a nemzethez, aki a nemzeti feladatot vállalja 
a fentiek szerint.

Napjainkban is vészterhes időket élünk. Elég a magyarellenes támadásokra 
tekintenünk akár belülről, akár kívülről. S bizony lenéznek bennünket, ha ma-
gunkat nem ismerjük és becsüljük. „Az embernek el kell készülnie arra, hogy ha 
bármi veszéllyel találkozik, szembe tudjon nézni vele. Ennek nagyon egyszerű 
módja van: az, hogy magyarok legyünk.” Íme a kulcs, bajaink megoldásának 
a kulcsa. El kell gondolkodnunk, mit kell tennünk, nekünk, értelmiségieknek 
azért, hogy azok legyünk, akiknek az Isten minket akart. Teleki ki meri monda-
ni, hogy a vezetőknek elitnek kell lenniük három területen:

Az erkölcs elitjének: „Csak azok számíthatnak a nemzet elitjéhez, akik erkölcsi-
leg magasabban állnak, illetőleg akik erkölcsileg ott  állnak, ahol minden ember-
nek állnia kellene.”
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A tudás elitjének: azoknak, akik miután analizáltak, a szerzett  információkat, 
tudásanyagot ismét össze tudták fogni egy magasabb szintézisben, és komoly 
gondolatvilágot alakított ak ki sajátjukként magukban.

A feladat elitjének kell lenniük: akikre a nemzet olyan feladatot bízott , amelynek 
teljesítésénél más embereket befolyásolhatnak, akár közvetlenül, akár közvetve.

E három kell ahhoz, hogy az „írástudók felelősségével” rendelkező vezető 
rétege legyen a nemzetnek, s így semmi veszéllyel szemben nem adjuk fel ma-
gyarságunkat.

A magyarság kollektív életformája a kis közösség, mint amilyen a pásztortűz 
vagy a tábortűz – írja Teleki Pál, aki Magyarország főcserkésze is volt. A magyar 
lélek e sajátos vonása igazolja a KÉSZ struktúráját, ami a helyi csoportok kis 
közösségeiből felépülő egységet alkot. S hogy mi hogyan élünk és dolgozunk, 
annak bírája ne más, mint mi magunk legyünk.

A jövőbe tekintve pedig a nagy államférfi  látja: „nemzeti erőnk gyarapodása 
elsősorban a társadalom önéleterejének kifejlesztésétől függ”. E vízió nem ösz-
szeegyeztethető a neki tulajdonított  megoldással, öngyilkosságával. Ezt a meg-
oldást ő sem fogadhatt a el, hiszen tett ei és minden szava ez ellen szól. Talán 
éppen ellenségeink tartott ák jónak ezt a megoldást, mint a legnagyobb magyar 
gróf Széchenyi István esetében is? Teleki Pál mindenesetre örökül hagyja a maga 
ars poeticáját: „Gondozzuk a haza szent tüzét nemzedékről nemzedékre, és pró-
báljuk azt gyarapítani. A múltból így lesz jelen, a jelenből pedig jövő.”
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Fedor Tibor

Külhoni magyar egyházak támogatása

Tisztelt Elnök Úr! Hölgyeim és Uraim!

A 2010-ben megválasztott  kormány egy-
házpolitikájának alapja az a célkitűzés, 
hogy visszaállítsa az egyházakkal a 
bizalmi viszonyt, és egyben stratégi-
ai partnernek is tekinti az egyházakat 
a nemzet érdekében végzett  közös te-
vékenységben. Mind a bizalmi viszony 
helyreállítása, mind a stratégiai partner-
ség a Kárpát-medence egészére értendő, 
annak természetesen részesei a határon 
túli magyar egyházak is. Ennek jegyében 
államtitkárságunk folyamatosan kapcso-

latot tart a határon túli magyar egyházakkal, egyházi szervezetekkel, és igyekszik 
felmérni a támogatási igényeket és ennek hazai lehetőségeit. Ez a segítség egyrészt 
a rendelkezésünkre álló költségvetési forrásokból történő támogatás biztosítását 
jelentett e, amelyet a későbbiek során részletezünk, de azt is, hogy nemzetközi re-
lációban is próbálunk segíteni a határon túl élő magyar nemzett ársainkon. Ennek 
egyik megnyilvánulása az, hogy a kisebbségi vegyes bizott sági üléseken államtit-
kárságunk aktívan képviselteti magát, és ennek során a Nemzetpolitikai Állam-
titkársággal és értelemszerűen a Külügyminisztériummal együtt működve kép-
viseli a határon túli magyar egyházak, illetve civil szervezetek érdekeit. Másrészt 
közvetlen kapcsolatokat is kialakított unk az utódállamok egyházi és nemzetiségi 
ügyekben illetékes állami vezetőivel, illetve nem magyar egyházi vezetőivel is. Pl. 
köztudott , hogy Szlovákiában százezres nagyságrendben élnek magyar ajkú ka-
tolikusok, de nincsen magyar anyanyelvű püspökük. Esetükben szükséges adott  
esetben a szlovák püspökökkel való közvetlen kapcsolat is, annak érdekében, hogy 
pl. lehetővé váljon a Felvidéken is a magyar pasztorációt végző papok számára 
szórványtámogatás nyújtása, de természetesen nem hátrány az ilyen kapcsolat 
bármely más rekonstrukciós vagy egyéb programtámogatások nyújtása esetében 
sem. Ezzel kapcsolatban azonban szeretném arra is felhívni a fi gyelmet, hogy fő-
ként a szlovákiai magyar katolikus hívek vonatkozásában kiemelten fontos szerepe 
van a két ország katolikus egyháza jó kapcsolatának, amelyet Erdő Péter bíboros úr 
kiemelten fontosnak tart, és ezzel összefüggésben annak is, hogy a magyar állami 
támogatások is az egyházzal egyeztetve kerüljenek folyósításra. Utalnék még ezzel 
összefüggésben a kárpátaljai magyar görög katolikusokra is, akiknek szintén nem 
magyar püspökük van, de vele is sikerült olyan korrekt kapcsolatot kialakítani, 
amely biztosítja a megfelelő támogatások eljutt atását. 
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I. Külhoni magyar egyházak 

Mindenekelőtt  tekintsük át azt, hogy mit értünk külhoni magyar egyházak alatt ?

1. Erdély, Partium (Románia)
A romániai (Erdély, Partium) magyar, illetve magyar ajkú híveket magában 

foglaló egyházak a következők szerint oszlanak meg:

Romániai Katolikus Egyház
Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség (Dr. Jakubinyi György érsek)
Nagyváradi Római Katolikus Püspökség (Böcskei László megyés püspök)
Szatmári Római Katolikus Püspökség (Schönberger Jenő megyés püspök)
Temesvári Római Katolikus Püspökség (Martin Roos megyés püspök)

Romániai Görög katolikus Egyház 
A Nagyváradi és Máramarosi Görög katolikus Egyházmegyéknek vannak 

magyar anyanyelvű hívei és magyar esperesei

Romániai Magyar Református Egyház
Erdélyi Református Egyházkerület (Kathó Béla püspök)
Királyhágómelléki Református Egyházkerület (Csűry István püspök)

Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház
(Adorjáni Dezső püspök)

Romániai Unitárius Egyház
(Bálint Benczédi Ferenc püspök)

Romániában a problémák többrétűek. Az erdélyi római katolikus püspöksé-
geken belül nem merül fel gond a magyar anyanyelv egyházi használatát illető-
en, sem az egyházi élet, sem a képzés során (a moldvai csángók vonatkozásában 
viszont annál inkább). Az egyházi hierarchiát illetően viszont probléma, hogy 
a gyulafehérvári érsekség joghatósága nem fedi le az összes erdélyi magyar ka-
tolikus püspökséget, és végső során az egész romániai római katolikus egyház 
a bukaresti érsekség felügyelete alatt  működik. A református, evangélikus és 
unitárius egyházakon belül értelemszerűen szabadon érvényesülhet a magyar 
nyelvhasználat mind az istentiszteletek, mind a teológiai képzés esetében. 

Ingatlanrestitúció – A román kárpótlási folyamat alapvetően a személyi és 
közösségi ingatlanok reprivatizációján alapszik. Sokáig azonban nem szüle-
tett  olyan törvény, amely ezt a kérdést az egyházak vonatkozásában is ren-
dezte volna. Az időközben megszületett  jogszabályok végrehajtása azonban 
– az erdélyi magyar történelmi egyházak vonatkozásában – lassan halad. 
Máig nem rendeződött  teljes mértékben több, magyar egyházi szempontból 
emblematikus ingatlan ügye (gyulafehérvári Batt hyáneum, nagyváradi püs-
pöki palota), az utóbbi időben pedig visszarendeződési tendenciák is látsza-
nak (pl. a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégiummal kapcsolatos per). 
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Egyházi anyakönyvek kérdése – Romániában született  egy törvény az elkob-
zott  egyházi anyakönyvek visszaszolgáltatásáról, amelyet az Alkotmánybí-
róság formai okok miatt  hatályon kívül helyezett . Azóta sem történt meg az 
ügy megnyugtató rendezése. 

2. Felvidék (Szlovákia)

Katolikus Egyház
A felvidéki magyarság sorain belül (2001. évi adatok szerint) 378 700 fő a római 

katolikus, míg a görög rítust 8086 fő követi (1 magyar többségű görög katolikus 
esperesség van, Királyhelmec székhellyel). A magyar görög katolikusok száma 
helyi adatok alapján ennél lényegesen magasabb. 

Szlovákiában nincs magyar többségű egyházmegye, így önálló magyar püs-
pök sem. A 2008-as egyházmegye-rendezés során a magyar ajkú hívek még to-
vább forgácsolódtak. Az új egyházmegyéken belül azonban magyar anyanyelvű 
helynökök kerültek kinevezésre, akik a magyar hívek pasztorációjával foglal-
koznak. A szlovákiai püspöki karban segédpüspöki szinten foglalkoznak a ma-
gyar ajkú hívekkel.

Református Egyház
A 2001-es népszámlálás szerint Szlovákiában 109 735 református élt. A Szlová-

kiai Református Keresztyén Egyház más régióktól eltérő alapvető sajátossága, hogy 
jelentős számban tagjai szlovák ajkú hívők is. (Kb. 90 ezer magyar és 20 ezer 
szlovák tagja van az egyháznak.) A kilenc református felvidéki egyházmegyé-
ből hét magyar és kett ő szlovák. Az egyház püspöke a Komáromban szolgálatot 
teljesítő Fazekas László, főgondnoka Fekete Vince. Lelkészhiány nincs, a lelké-
szek utánpótlását a Selye János Egyetem Református Teológiai Kara biztosítja. 
A rendszerváltást követően kibontakozott  a református szervezeti élet, jelentős 
számban történtek épületfelújítások és építkezések, ugyanakkor a szocializmus 
éveiben elkobzott  református egyházi vagyon visszaszolgáltatása csak részben 
történt meg. 

Evangélikus Egyház
A szlovákiai evangélikusok túlnyomó többsége szlovák nemzetiségű. Szlová-

kiában mintegy 10 000 magyar anyanyelvű evangélikus hívő él. Az országban 
2-3 magyar ajkú evangélikus lelkész van, a szlovák evangélikus teológián nincs 
magyar nyelvű képzés. A magyar és a szlovák evangélikus egyház között  2012 
februárjában kötött  megállapodás remélhetőleg javítani fog a szlovákiai magyar 
ajkú evangélikusok helyzetén is. 

3. Délvidék (Vajdaság, Szerbia)
A Vajdaságban a magyar hívek túlnyomó többségben a katolikus egyházhoz 

tartoznak, és két egyházmegyében összpontosulnak: a szabadkaiban, amelynek 
mintegy ¾-e magyar, ¼-e horvát (megyés püspök Pénzes János), illetve a nagy-
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becskerekiben, amelynek nagy része magyar (megyés püspök Német László). A 
magyar lakosság kisebb része vallásilag református, illetve evangélikus. 

2006-ban Szerbiában elfogadtak egy egyházi ingatlanrendezési törvényt. Ez 
alapján a magyar érdekeltségű egyházak (Szabadkai Rk. Püspökség, Nagybecs-
kereki Rk. Püspökség, a református és az evangélikus egyház) az igényeiket elő-
terjesztett ék. Az ingatlanrendezés azonban meglehetősen vontatott an halad. 

 Ugyancsak nem megoldott  Szerbiában az egyházi oktatási intézmények fi -
nanszírozása sem. 

Az egyházi személyek társadalombiztosításának kérdésével kapcsolatban is 
vannak problémák (főleg katolikus vonatkozásban). 

4. Kárpátalja (Ukrajna)
Kárpátalján a magyar lakosság nagyobb számban református (püspök Zán 

Fábián Sándor), de jelentős számú magyar görög és római katolikus is él ezen a 
területen. A Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye híveinek túlnyomó több-
sége magyar (megyéspüspök Majnek Antal), a Munkácsi Görög katolikus Egy-
házmegyében a magyarok jelentős számban, de kisebbségben élnek, van egy 
magyar többségű esperesi kerület.

Problémák: 
-  Kárpátalján nagyon komoly fi nanciális problémákkal küzdenek az egyházi 

iskolák (ez érinti mind a római katolikus, mind a görög katolikus, mind 
a református intézményeket), mivel jelenleg ki vannak szorítva az állami 
támogatások köréből. Az egyházi líceumok (négy református, két római 
katolikus, egy görög katolikus) fi nanszírozása bizonytalan. Erre tekintett el 
döntően folyamatosan magyar állami költségvetési támogatások felhaszná-
lásával tudnak az egyházi intézmények működni, mert az egyházi iskolát 
igénylő magyar lakosságra további terheket róni már nem lehet. 

-  Az ukrajnai egyházi ingatlanrestitúció kérdése mind a három magyar, illet-
ve magyar érdekeltségű egyházat érinti. Tudomásunk szerint Ukrajnában a 
restitúció nagyon vontatott an, nem kielégítő törvényi feltételek mellett  halad. 
Különös tekintett el érvényes ez a görög katolikusokra, akiknek még a pravo-
szlávokkal is meg kell küzdeniük a restitúció ügyében, hiszen javaikat annak 
idején a pravoszlávok kapták meg (templomok, parókiák, intézmények, stb.). 
Bár több helyen előfordult már ingatlan-visszaszolgáltatás, de a görög katoli-
kusok pl. emblematikus jelentőségű ingatlanokat nem kaptak vissza. 

-  Egyházi anyakönyvek kérdése – A szovjet kommunista hatóságok elkoboz-
ták a magyar egyházi anyakönyveket is, amelyek nagy része máig nem ke-
rült vissza az egyházakhoz. (Több esetben levéltári kutatásuk is problémák-
ba ütközik.) Különösen problémás a görög katolikus egyházi anyakönyvek 
kérdése, amelyek nagy részben a pravoszláv egyházhoz kerültek. Ezek ter-
mészetbeni átadása az ukrán hatóságok szerint törvénybe ütközik, másola-
tok elvileg kérhetők. 
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II. Új programok 
az egyházi költségvetési előirányzatok között 

Ezek után térjünk át annak a részletezésére, hogy milyen költségvetési támo-
gatásokat tudtunk és tudunk a határon túli magyar egyházaknak biztosítani.

Az új kormány már a 2011-es költségvetési törvényjavaslat előkészítése során 
visszaállított a az előző Országgyűlés által megszüntetett  egyházi beruházási és 
rekonstrukciós előirányzatot (1,35 Mrd Ft), illetve új programokat is meghirde-
tett , amelyek a következők: 

 Egyházi kulturális programok támogatása (50 M Ft)
 Egyházi oktatási programok támogatása (Templom és iskola – 200 M Ft)
 Egyházi szórványprogramok támogatása (200 M Ft)
 Hátrányos helyzetű kistelepülések felzárkózása egyházi komplex programjainak tá-

mogatása (Testi és lelki kenyér – 200 M Ft)

Az új programok szakítani kívántak a korábbi automatizmuson alapuló egy-
házi támogatási rendszerrel, igyekeztek hozzájárulni a közjó előmozdítására 
hivatott , az összmagyar társadalom javát szolgáló konkrét egyházi kezdemé-
nyezések állami támogatási lehetőségeihez határon innen és túl. A támogatások 
felhasználhatóak mind működésre, mind felhalmozásra. Támogatási kérelmet 
2011-ben és 2012-ben is benyújthatott  bármely egyházközség, egyházi jogi sze-
mély, a határon túlról is. Valamennyi előirányzat vonatkozásában nagyszámú 
kérelem érkezett  az egész Kárpát-medencéből. Mégis ezen előirányzatok közül 
szeretném kiemelni a beruházást és a rekonstrukciót, amely olvasatunkban 
nem kizárólag a műemlékek helyreállítását, hanem az élő közösségek működé-
sének az elősegítését célozza, illetve a már említett  szórványtámogatást, amely 
– együtt  az alapvetően magyarországi felhasználásra szolgáló kistelepülési lel-
készi támogatás arányos részével – lehetővé teszi, hogy a Kárpát-medence vala-
mennyi magyar pasztorációt végző egyházi személye részesüljön ebből.

A szórványtámogatás által meghatározott  támogatási cél kett ős irányultságú:

1.  A hátrányos és – sok helyütt  már puszta megmaradásukban is – veszélyez-
tetett  jelenlegi szórványközösségek segítése, megerősítése;

2. A szórványosodás további folyamatának megállítása, fékezése.

E célkitűzésekkel összefüggésben az egyházaink szerepvállalása megkerülhetet-
len: egyrészt azért, mert e közösségek valóban a „terepen” vannak, másrészt azért, 
mert a hagyományos, a csak és kizárólag a nemzetállamok szerepét hangsúlyozó 
diplomáciai felfogással ellentétben az egyházak és azok széles kapcsolatrendsze-
re a realitások egy másik dimenziójában képes hatni. Ennek feszültséglevezető, 
feszültségoldó szerepe lehet. Ráadásul, az egyházak kapcsolatot előkészítő vagy 
elmélyítő lehetőséget teremthetnek a hivatalos diplomácia számára is. 
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III. A határon túli magyar egyházak támogatása 
államtitkárságunk részéről

Mit jelent mindez a számok nyelvén? Az újonnan meginduló programokból 
2011-ben kiemelkedően magas összeg jutott  a határon túli magyar egyházak ré-
szére, 240 programra összesen mintegy 521 millió Ft. Ezek megoszlása a következő:

Rekonstrukció: 114 242 747
Templom és Iskola: 43 61 050
Testi és lelki kenyér: 20 72 496
Szórvány: 55 135 500
Kultúra: 8 9 100
Összesen: 240 520 893

Ha az 5 000 fő alatt i településen szolgálatot teljesítő lelkészek jövedelempótló 
támogatására vonatkozó előirányzat határon túlra jutt atott  részét is fi gyelem-
be vesszük – 160 millió Ft –, akkor 2011-ben közel 700 millió Ft egyházi célú 
támogatás került a határon túlra, amely – úgy gondolom – az egész rendszer-
váltás utáni időszakot tekintve egyedülálló nagyságrend. Ehhez hozzájárult az 
is, hogy a 2011 tavaszi ülésszak végén a költségvetési törvény módosítása során 
sikerült az egyházi beruházási és rekonstrukciós előirányzatot 194 millió Ft-tal 
megnövelni, kifejezett en azzal az indokkal, hogy ennek nagyobb része a határon 
túli beruházási és rekonstrukciós célokra kerüljön felhasználásra.

Támogatási előirányzataink 2011. évi mértékét 2012-ben nehezedő költség-
vetési körülmények között  is sikerült megőriznünk. A programtámogatási elő-
irányzatok részletes leírását tartalmazó tájékoztatót és az ennek mellékletét ké-
pező támogatási nyomtatványokat már január végén megjelentett ük a Kormány 
honlapján. Ez a határon túli magyar egyházak, egyházi szervezetek számára is 
lehetővé teszi, hogy kérelmeiket a megadott  határidőn belül be tudják nyújtani. 
A kérelmek száma az előző évhez képest is jelentősen növekedett .

Rekonstrukció: 195 150
Templom és Iskola: 16 050
Testi és lelki kenyér: 21 000
Szórvány: 50 900
Kultúra: 3 500
Összesen: 286 600 

(Az egyházak tevékenységének támogatásához szükséges előirányzat-átcsoportosítás-
ról szóló 1598/2012. [XII. 17.] Korm. határozat alapján további 136 millió Ft támogatást 
nyújtott  az EMMI egyházi kapcsolatokért felelős államtitkársága a külhoni magyar egy-
házaknak, ami az előadásban még értelemszerűen nem jelent meg). 

Természetesen ebben az évben is biztosítani tudtuk a már említett  kistelepü-
lési támogatást a külhoni egyházak részére is (160 millió Ft). 
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Összességében azt láthatjuk, hogy két év alatt  jóval több mint 1 Mrd. Ft támo-
gatást tudott  csak az egyházi államtitkárság folyósítani a határon túlra egyházi 
célokra. Ebben természetesen nincsenek benne a Nemzetpolitikai Államtitkár-
ság rendelkezésére álló keretek, illetve a Bethlen Gábor Alapból pályázható tá-
mogatási források (az utóbbi alapban több mint 10 Mrd. Ft áll rendelkezésre, 
erre természetesen nemcsak az egyházak, de széles körben más szervezetek, ma-
gánszemélyek is pályázhatnak, de azért a határon túli egyházak ezen a címen is 
jelentős támogatási forrásokhoz jutnak). Ezek azonban nem tartoznak a hatáskö-
rünkbe, így ezekről részletes tájékoztatást most nem tudok Önöknek adni. Úgy 
gondolom, megérné azonban a feldolgozást az e forrásokból történő határon túli 
egyházi támogatások kérdése is. 

A következő évi egyházi programtámogatásokkal összefüggő kilátásokat il-
letően annyit tudunk elmondani, hogy az Országgyűlés elé beterjesztett  2013. 
évi költségvetési törvényjavaslatban ismételten tartani tudtuk pozícióinkat. A 
programtámogatásaink változatlan összeggel szerepelnek, ugyanakkor egy be-
adott  módosító javaslat az eddigi öt programtámogatási előirányzatot kett őre 
vonná össze: változatlan formában és összeggel maradna meg a rekonstrukciós 
és beruházási előirányzat – 1,35 Mrd. Ft, ugyanakkor a másik négy program 
összevonásra kerülne, a tervek szerint „Egyházak közösségi célú programjainak 
és beruházásainak támogatása” címmel, 650 millió Ft-os összeggel.* (Hölvényi 
államtitkár úr előadásában külön kiemelte a közösségek jelentőségét az állam-
titkárság munkáját illetően.) Természetesen ehhez is hozzáférhetnek a határon 
túli egyházak, és reméljük, hogy a következő évben is hozzá tudunk járulni a 
magunk szerény eszközeivel hitük és identitásuk fenntartásához. 

Köszönöm, hogy meghallgatt ak!

*Az Országgyűlés időközben a jelzett  módosítással fogadta el a 2013. évi költségvetési törvényt.
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Székely András Bertalan

A Kárpát-medencei Református 
Honismereti Gyermektáborokról 

Egy olyan országban, amelyet a hu-
szadik században kétszer is megcson-
kított ak – elszakítván a történelmi te-
rülete mintegy kétharmadát, a magyar 
ajkú lakosságnak pedig az egyharma-
dát –, ahol a pártállam több mint négy 
évtizedig a proletár internacionaliz-
must előbbre helyezte a nemzet érde-
kénél, ahol az ún. rendszerváltás után 
balliberális oldalról itt hon és külföl-
dön – visszaélvén a szólásszabadság-

gal –, büntetlenül gyalázhatják a hazát, gúnyolódhatnak mindazzal, ami ma-
gyar, ahol a katedráról és a médiából öntudatra nevelés helyett  a gyökereink 
elfűrészelése, a népbutítás zajlott  csak a közelmúltig – kivételt ez alól, sziget-
ként, csak néhány helyszín képezett  –, ahol „az idegen szép”, sőt sokkal in-
kább az, mint a magunk gyönyörűségei, ahol arra biztatt ak nemrégiben még, 
hogy „el lehet menni”, ahol honáruló demagógiával a határon túlra szakadt 
testvéreink magyar állampolgársága ellen sikeres kampányt lehetett  folytatni 
a XXI. században, különös jelentősége van a Kárpát-medencei Keresztkötő-
dések Konferenciáknak. Telitalálatnak érzem Turcsány Péter barátom, Elnök 
Úr témaválasztását, hisz a megmaradásunk, hit és erős civil szféra nélkül 
nemigen lehetséges, azon kívül egy közösség nem egyszer jelentős átfedést 
mutat egy vagy több vallással, ezért isbeszélhetünk sok esetben nemzeti egy-
házakról.

Számunkra a hon, amely nem csupán a mai földrajzi határokkal körülvett  
ország, hanem mindazon területek összessége, ahol a velünk egy nyelven be-
szélők, a velünk egy kultúrába belenőtt ek élnek. A huszadik század tragédiái 
következtében a magyar állam az egyetlen, amely minden égtáj felé önmagával 
határos: nincs olyan utódállam szomszédunk, amely kisebb-nagyobb darabot ne 
kanyarított  volna belőle. 

Bár sajnos sokak mai erkölcsével és felfogásával nem egyezik, egységes, hatá-
rokon átnyúló nemzetben kell gondolkoznunk, amelynek egyes részei is felelő-
sek egymásért s az egészért, a zöm – az anyaországbeli maradék – pedig különö-
sen a szívén kell, hogy viselje az elszakított  nemzetrészek sorsát. Az elmúlt több 
mint két évtizedben voltak olyan periódusok, amikor ez a gondolat zöld utat 
kapott  a magas politika szintjén, ezen időszakokban az emelkedő nemzet érzése 
ölelhetett  körül bennünket. A protestáns történelmi egyházak – különösen mi, 
reformátusok –, nem csupán az említett  ciklusokban, hanem korábban is, azóta 
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is testvéreiknek tekintik a határainkon túlra szakadt hitsorsosaikat, sikeres erő-
feszítéseket tett ek a szervezeti egységesülés felé is.

Ha ez így van, akkor az egy hiten lévők gyülekezeti szinten hasonlóképpen 
kiépíthetik a határokon átnyúló kapcsolataikat. A Budapest Fasori Református 
Egyház – jómagam és feleségem kezdeményezésére, a folyamatos szellemi és 
több ízben a gyakorlati vezetésemmel –, egy évtizedig megszakítás nélkül, min-
den esztendőben megrendezte a Kárpát-medencei Református Honismereti 
Gyermektáborát. 2000-2009 között  a csallóközi Alistál, a kárpátaljai Bene, az er-
délyi Válaszút, Újvidék és a szerémségi Maradék, a drávaszögi Csúza és Vörösmart, 
a muravidéki Szécsiszentlászló és Bécs magyar gyülekezeteinek, egyházi iskolá-
inak a gyermekeivel együtt  erősíthett ük a hit- és nemzetbéli összetartozás tu-
datát. A táborok szinte valamennyi elcsatolt területen megrendezésre kerültek, 
így az ott ani természeti szépségek, műemlékek, história, népi kultúra egyaránt 
nyomot hagyhatott  a részt vevő fi atalokban és kísérőikben. Az első tábort Tahi-
tótfaluban, a másodikat Szovátán, a harmadikat Bácsfeketehegyen, a negyediket a 
felvidéki Élesmarton, az ötödiket Makón, a hatodikat Eszéken, a hetediket a kár-
pátaljai Balazséron, a nyolcadikat Nagyenyeden, a kilencediket pedig Kőszegen 
szerveztük, két ausztriai kirándulással.

Az eredeti elképzelés szerint valamennyi tábort hasonló szerkezetben bo-
nyolított unk le, szem előtt  tartva a hitéleti, honismereti, néprajzi, kézmű-
ves és sport programok igényét, döntően mindig a vendéglátók elképzeléseit 
megvalósítva. A tizedik, jubileumi alkalom a fasori gyülekezet tahitótfalusi Is-
ten tábora konferenciatelepén zajlott . A reggeli áhítatokat Szénási Tamás helyi 
lelkipásztor tartott a az Úr ünnepeiről a 3Mózes23 alapján. Esténként pedig az 
egyes régiókból érkezett  lelkészek vagy hitoktatók, ifi k Jézus találkozásait ele-
venített ék fel Péterrel, Bartimeussal, Zákeussal, a samáriai asszonnyal, a gaz-
dag ifj úval, Saullal. A tábort kirándulások tett ék emlékezetessé. Szentendrére 
(skanzenlátogatással, városnézéssel, a szerb egyházművészeti gyűjtemény meg-
tekintésével). Leányfalura (a helytörténeti múzeumban Móricz Zsigmond uno-
kája, Kolos Virág kalauzolt bennünket, Dr. Szász István Tas orvos-író pedig a 
kolozsvári Hitel c. folyóirat és mozgalom saját házában berendezett  emlékmú-
zeumában tartott  magával ragadó vezetést). Visegrádra (a Salamon-toronyból 
gyönyörködhett ünk a Duna-kanyari táj szépségében, Mátyás király palotájában 
pedig az európai reneszánsz születésének világába csöppenhett ünk bele) és Bu-
dapestre (az Országház a Szent Koronával, a Néprajzi Múzeum, a budai Vár és 
a Hősök tere látványát vihett ék magukkal a gyermekek). 

Az egyes helyszíneken kiváló, a csoport összetételére szabott  ismertetések-
ben volt részünk, szakavatott  vezetők segítségével. A hét folyamán hallott akról a 
gyermekek bibliaismereti és honismereti vetélkedőkön adtak számot – az utób-
bit hagyományosan jómagam állított am össze, döntően a hét folyamán elhang-
zott akról, látott akról, segédanyagul írásos felkészítő anyagot is kézbe kaphatt ak 
a táborozók. Természetesen a kézművesség, a Mokányos zenekar csángó tánc-
háza, a foci, a méta és a fürdőzés sem hiányozhatott  a programból. Jóleső érzés-
sel tapasztalhatt uk, hogy a néhány éve még kicsi táborlakókból szívvel-lélekkel 
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szolgáló ifi k cseperedtek, akikre komoly feladatokat, akár a későbbi szervezés 
oroszlánrészét is lehet immár bízni. Áldásként éltük meg, hogy – többszöri si-
kertelen kísérletünk után –, immár az Őrség Szlovéniához került részéről is be-
kapcsolódhatt ak a Kárpát-medencei vérkeringésünkbe, a „kiöregedett ” bécsiek 
helyébe viszont ezútt al nem tudtak kisebbeket küldeni.

A tábor kezdetén szomorúan emlékeztünk meg az akkor nemrég elhunyt, 
lugosi születésű Mezey Tibor lelkipásztorról, aki a korábbi alkalmak lelki ve-
zetője volt. A hét eseményeiről Dénes Tamásné Szöllősy Emőke táborvezető és 
Dr. Székely András Bertalan a fasori gyülekezet színe előtt  számolt be. Kértük 
az Urat, tegye lehetővé – az egyre nehezedő forráshoz jutás ellenére –, hogy a 
következő évben is dicsérhessük Őt együtt , a mesterségesen emelt határok fölött  
összefogódzkodva, talán a Délvidéken.

Úgy tűnik, a tízedik táborral egy – kis túlzással történelminek is nevezhető – 
korszak lezárult. A válság és más körülmények következtében a források drá-
maian megcsappantak, a valóban isteni csodának tekinthető, évtizedes sorozat 
megszakadt. Testvérgyülekezeti kapcsolatok és személyes keresztkötődések 
azonban alakultak, élnek, működnek, több irányban is. Az Úr csodás műkö-
dése jóvoltából, a bábáskodásunkkal felnőhetett  egy nemzedék, amelybe már 
akkor elültethett ük a hit és a határok fölött i nemzeti összetartozás magvait, 
amikor ez még messze sem volt olyan általános és elfogadott , mint manapság. 
E magvak – nem egy konkrét, kézzel fogható példát tudnék említeni –, leveles, 
virágos bokrokká, fákká cseperedtek, bő termést hoztak, amiért összekulcsolt 
kézzel mondok e helyütt  is hálát a Teremtőnknek. Soli Deo gloria! Egyedül Istené 
a dicsőség!

Nagy Márta

Ohridi Szent Naum magyarországi 
tisztelete, mint az etnikai identitás 

megőrzésének megnyilatkozása
Könyvismertetés

Ohridi Szent Naum működését a 9. században Kirill-Cirill és Metód tanít-
ványaként kezdte. Térítő tevékenységet folytatott  a morvák és a pannóniai 
szlávok között . Részt vett  annak a szláv nyelvű liturgiának a kidolgozásában, 
melyet a keleti és a nyugati liturgikus gyakorlat elemeiből állított ak össze. 
Ezt a szertartási rendet a moravai érsekség területén alkalmazták, ez volt az 
egyetlen szláv nyelvű liturgiát használó érsekség, amelyet a pápa befogadott . 
Magát Naumot 868-ban a pápa, II. Adrián megbízásából Rómában szentelték 
pappá.
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Kirill, majd Metód halálát (885) követő-
en a keleti térnyeréstől idegenkedő német 
papság nyomására Naum és társai mene-
külni kényszerültek. Rövid belgrádi tar-
tózkodás után a bolgár cár, Borisz udva-
rában leltek menedékre. A cári fővárosok-
ban a pliszkai, majd a preszlávi irodalmi 
iskolák irányítójaként Naum nagy szere-
pet vállalt az óbolgár írásbeliség megte-
remtésében. Naum missziós püspökként 
működött  a macedóniai Kutmičevóban, 

monostort – a Balkánon az első koinobita szervezetűt – alapított  az Ohridi-tó 
partján, ahol élete utolsó tíz esztendejét töltött e. Itt  hunyt el 910. december 23-
án. Jelen munkánk kézirata 2010-ben, Ohridi Szent Naum halálának 1100-ik 
évfordulójára született . 

Szent Naum kultusza a középkorban ohridi monostorában és a környékén 
virágzott . A 18. század elején az ohridi térségből – főképpen Moszchopolisz, 
Sziatiszta, Kozáni városokból – a Magyar Királyságba betelepülő macedovlachok 
és görögök a kultuszt magukkal hozták, mely megnyilvánult templomtitulusok-
ban, keresztnév-használatban, de leginkább képzőművészeti megjelenítésekben 
öltött  testet. 

A magyarországi Naum-kultusz a 18. század legelejétől a 19. század elejéig, egy 
évszázadon át virágzott . Szent Naum legtöbb képi ábrázolása két észak-magyar-
országi egyházközségből, a gyöngyösiből és a miskolciból került ki, de a pesti, a 
szentendrei, a hódmezővásárhelyi, a székesfehérvári, a ráckevei, az egri és a tokaji 
egyházközségekből is származnak Naum-ikonok. A művek technikai megoszlása: 
temperával festett  fatáblák, falképek, metszetek és olajképek. A stílus szempontjá-
ból a tárgyak két csoportba rendeződnek: keleti keresztény metabizánci munkák 
(ikonok és falképek), valamint nyugati keresztény szemléletű szentképek (met-
szetek, olajképek). Kompozicionálisan a munkák három csoportot alkotnak. Az 
első csoport tárgyain Ohridi Naum főszereplőként lép elő, a második csoport da-
rabjain Naum főszereplőként és mellékszereplőként is megjelenik, míg a harma-
dik csoporthoz tartozó alkotásokon Naum mellékszereplőként látható. Számunk-
ra negyvenkét Szent Naumot ábrázoló műalkotás ismeretes, melyeken mindösz-
szesen 149 önálló kompozícióban látható az ohridi szent. Ezek egy része először 
kerül publikálásra (például a Hrisztofor Zefar-féle Bikerasz metszet /1743/, vagy a 
miskolci templom karzatának képei – 1810), más részüket korábbi munkáinkban 
közöltük. A magyarországi Naum-ábrázolásokat görög feliratt al látt ák el, kivéve 
két falképet, melyeket egyházi szláv nyelven feliratoztak.

A magyarországi anyag számos új Naum-ikonográfi át-ikonológiát terem-
tett , közülük a két legjelentősebb, a Hrisztofor Zefar-féle monostorát pártfo-
goló, a szülőföldhöz erősen kötődő Szent Naum, valamint a ráckevei festők 
megrendelőkhöz „szóló”, őket pártfogoló Naum alakja, aki által a szülőföld 
védelme terjed ki az idegenbe szakadtakra. 
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Szent Naum újabb kori tiszteletét a világban a magyarországi megrende-
lők számára készített  Zefar-metszetek (1743) indított ák el, kiemelve az Ohridi 
Szent kultuszát a helyi jellegéből. Hrisztofor Zefar munkái nem csak e tekintet-
ben egyedülállóak. Zefar hagiografi kus Naum-metszetei vizuálisan egyesítik 
a kultusz többféle megnyilatkozását, így Naum középkori életírását, a népi le-
gendákat, a monostori anekdotákat a korábbi képi ábrázolásokat, sőt az erek-
lyetiszteletet is. Hrisztofor Zefar mester metszeteinek középképén Naumot 
ereklyekézzel ábrázolja. Az ereklyekezet megjelenítő metszet tisztelete helyet-
tesítheti a valódi ereklyekézhez történő zarándoklatot. 

Zefar metszetei ösztönzőleg hatott ak a korabeli óhazai Naum-tiszteletre is, 
hiszen a Gotounisz-féle Zefar metszetet – mely elkerült az óhazába – másolták 
a Balkánon (ikon a 19. század első feléből a szófi ai Nemzeti Múzeumban, met-
szet 1849-ből az ohridi Műemléki Hivatalban stb).

A magyarországi Naum-kultusz egy olyan sajátossággal is rendelkezik, 
amely a megelőző Naum-kultusznak nem sajátja. Szent Naum korábbi óha-
zai ábrázolásai  – főképpen falképek, nagyméretű ikonok, vagy körmene-
ti ikonok közösségi használatra készültek. A magyarországi anyagban két 
olyan mű (Zefar két hagiografi kus metszete) is föllelhető, amelyek bizonyít-
hatóan a magánáhítat számára készültek. Az ott honi devóció számára készí-
tett  tárgyakkal a magyarországi anyag Szent Naum kultuszának új formáját 
valósított a meg. 

A szentt isztelet szakralizálja az időt. A szent emléknapjának megünneplése 
jelenvalóvá teszi a múltat, hiszen az ünnepben összekapcsolódik a tegnap és 
a ma, s az ünnep egyútt al előrevetíti az általuk determinált jövőt. Szent Naum 
magyarországi tiszteletében az idő három síkjának az összekapcsolódása sok-
kal motiváltabb egy szent emléknapjának általános megünneplésénél. Szent 
Naum kultuszában ugyanis a macedóniai óhaza (a múlt) és a magyarországi 
új haza (a jelen-jövő) összefonódása is benne rejlik. A Naum ábrázolásokban/
típusokban az ó- és újhaza összefonódásának gondolata különféleképpen nyi-
latkozik meg.

1. A térítő-tanító mélyen spirituális lelkületű, monostoralapító szerzetes ál-
talános alakja által, mely emlékeztet az óhazára, azáltal, hogy a festő óhazai 
szentet ábrázol, óhazai ikonográfi ai előképet használ, és esetleg óhazai szentek 
társaságába helyezi őt.

2. A Zefar-féle – az előzőnél konkrétebb – Naum-kép által, mely az ohridi 
monostor pártfogóját mutatja be, ezáltal már inkább fölidézi a szülőföldet, to-
vábbá  azzal is, hogy bemutatja életének az eseményeit, és vedutaszerűen a 
monostorát a tóval, a környező településekkel. Zefarnál tehát az ó- és újhaza 
között i kapcsolat kifejezése Naum személye által határozott abb, mint az előző 
csoport tárgyain.

3. A hagiografi kus ráckevei ikonok (1770-es évek) szélképei szintén a szülő-
földet idézik, de a középképek Naum-alakjainak kifejezett en a magyarországi 
megrendelőkhöz „szóló” pártfogó mozdulata által az óhaza védelme, óvása 
nyilatkozik meg az idegenbe szakadtak számára.
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Ohridi Szent Naum magyarországi képzőművészeti tiszteletében tehát 
„többletként”, csak a magyarországi macedovlachok Naum tiszteletére jel-
lemző sajátosságként jelentkezik a szülőföldhöz kötődés motívuma, másrészt 
a magyarországi macedovlachok szülőföldhöz kötődésének kifejeződésében 
„többletként” nyilvánul meg  egy szent, Ohridi Naum képzőművészeti tiszte-
lete is.

Naum képi kultuszában tett en érhető a magyarországi macedovlachok asz-
szimilációs folyamata is.

A Naum-ikonográfi ában Ohridi Naumot magyarországi megrendelő szá-
mára ábrázolták először – majd ezt követően számos alkalommal nyugati 
típusú tárgyon, metszeten, nyugati formanyelv és nyugati művészeti kor-
stílus segítségével (Zefar metszetei). Utal ez a tény a nyugati környezetbe 
került megrendelők (és művész) megváltozott , az új közeghez alkalmazko-
dott  ízlésvilágára. Ugyanakkor az óhazaitól eltérő tárgytípuson, az óhazai-
tól idegen stílussal óhazai szentet, óhazai környezetben jelenített ek meg. Az 
asszimiláció tehát nem teljes. Sőt, némileg visszafordulni látszik az 1760-as, 
70-es években a ráckevei festők Naum-alakjainak a föltűnésével, melyek ha-
gyományos ortodox tárgytípuson, ikonokon jelentek meg, nem a korabeli 
magyarországi divatos ortodox barokk formanyelvvel, hanem hagyományos 
óhazai késő bizánci festői kifejezésmóddal kerültek megvalósításra. A ma-
gyarországi Naum-kultusz lehanyatlása előtt i 19. század eleji tárgyakon az-
után ismét a nyugati festői nyelvezet és technika nyert teret, de a téma itt  is 
az óhazai szent, Ohridi Naum. 

A képi ábrázolásokon megfi gyelhető asszimiláció azonban – ami az általá-
nos beolvadási folyamat része, mutatója – még ebben a késői korszakban sem 
nevezhető teljesnek, hiszen a tárgyak feliratai ekkor is az óhazát időző görög 
nyelven készültek.

A középkorban a szent kultusza által Naum ohridi monostora nagyon fon-
tos szerepet játszott  a keresztény hit, az etnikai önazonosság megtartásában 
akkor, amikor ez a terület török fennhatóság alatt  állott . Bizonyos tekintetben 
hasonló volt a helyzet Naum magyarországi tiszteletével kapcsolatosan is: ma-
gyar földön a macedovlachok ugyanúgy, mint a török fennhatóság alatt  ide-
gen (bár nem iszlám) környezetben éltek, itt  segített e őket fennmaradásukban 
Szent Naum pártfogó segítsége.

Horváth Endre a magyarországi „görög” telepesekről írott  munkájában ki-
fejti, hogy az idegenben élő közösségek fennmaradásának záloga a nemzeti 
önazonosság megőrzése. Ennek eszközéül az anyanyelv és az ősök vallásának 
a megtartása szolgált. Szent Naum magyarországi kultusza egyaránt szolgálta 
az idegenbe szakadt macedovlachok és görögök számára az óhazai vallás és 
az etnikai önazonosság megőrzését. Jól példázva ezáltal, hogy a különböző 
kultuszformák telítődnek a kultuszhordozó csoportok problémáival, illetve 
ezekre igyekeznek választ találni.
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Szalay László Pál

Zöldhullám az Egyházban – Mitől lesz 
öko egy gyülekezet?

Probléma terítéken

Konrad Lorenz ébresztő jellegű írása, A civilizált emberiség nyolc halálos bűne, a 
társadalom széles rétegét szerett e volna megszólítani üzenetével. A sorok közül 
panaszos sóhajok törnek elő: „A parasztok tudtak valamit, amit úgy látszik a civilizált 
ember már elfelejtett : bolygónkon az élet erőforrásai nem kimeríthetetlenek. Amerikában 
hatalmas területek válnak pusztasággá a rablógazdálkodást követő talajerózió miatt , 
hatalmas területek karsztosodnak el az erdőirtások után, és számos hasznos állatfajta ki is 
halt; […] Ennek ellenére ezek a pusztítások még mindig nem kapnak elég nyilvánosságot, 
nem hatolnak be elég mélyen a köztudatba.”1 A 70-es évek óta a helyzet jelentősen 
megváltozott . A Google keresője az „ecology problems in the world” kifejezésre 
több mint 43 millió találatot dob ki, kevesebb, mint egy perc leforgása alatt . A 
téma nyilvánossága nem vitatható. A problémák iránt érzett  felelősség kérdése 
már nem ilyen egyértelmű. 

Hans Jonas 1985-ben publikált írása a technokrata civilizáció etikai normái 
megítélésének öt nehézségét vázolja fel. 1, Bármennyire jó célokra akarjuk 
használni a technikát, fennáll a veszélye, hogy a beavatkozás hosszú távú 
következménye negatív lesz. Tehát a technikát etikailag nem tekinthetjük 
semlegesnek. 2, A kutatások eredményeit azonnal átültetik a gyakorlatba, és 
hamar elérkezik a hétköznapok szintjére. Megkerülhetetlenné válik, és nem 
dönthetünk róla, hogy élünk-e vele vagy sem. 3, Az új képességek és hatalom 
használata nemcsak az egész glóbuszra terjed ki jelen időben, hanem a távoli jövőre 
is. A saját céljaink és rövid távú előnyök érdekében a jövő nemzedéke kontójára 
veszünk fel hiteleket. 4, A szűkre szabott  látóhatárunkat ki kell tágítanunk. Nem 
elég az embert számba venni, amikor a felelősségünket mérlegeljük. „Szeresd 
felebarátodat.” Az emberközpontú gondolkodás felülvizsgálata kinyithatja a 
kapukat az embert körülvevő élővilág és tágabb értelmezésben a kozmosz 
előtt . 5, A technika használata közben mennyit kockáztathatunk? Az emberi lét 
gyökeres megváltoztatása vagy megsemmisülése is választható útként került 
elénk. Ez a technika apokaliptikus potenciálja.2

Ha politikai pártok, zöld szervezetek, természetvédők, turista szakosztályok, 
faölelők, biológusok, ökológiai szakemberek beszélnek erről a kérdésről, nem 
lepődünk meg. Talán nem túlzás azt állítani, hogy a „farkast kiáltó” állapot 
hatására a társadalom kezd kissé érzéketlenné válni az állandó rémisztgetést 
hallva. Elég csak a 2004-ben bemutatásra került Holnapután című fi lm 
rádióreklámjára gondolnunk. Az emberek percekig abban a hiszemben voltak, 
hogy a valódi híreket hallgatják, és beköszöntött  az ökológiai katasztrófa. 
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Hogyan lehet ebben a közegben új 
hanggal, hiteles módon megszólalni? 
Van-e olyan szegmense a témának, 
aminek nincs még gazdája? Takács-
Sánta András az általa szerkesztett  
szöveggyűjtemény előszavában négy 
területet sorol fel, ami hatásosan képes 
a jelenlegi állapoton változtatni:

1, Kormányzati törvényalkotás
2, Kisközösségi folyamatok
3, Ismerett erjesztés
4, Értékek és alapvető meggyőződés 

megváltoztatása.
A negyedik pont kiegészítésénél 

megemlíti az egyházak szerepét. 
Mivel a világnézet megváltoztatása 
a legnehezebb és leglassúbb feladat, 

ezért a már elkötelezett  hívő csoportokon keresztül lehetne eredményesebben 
képviselni ezt az irányt. „Sokan még tovább mennek, és vallási megoldásokat 
szorgalmaznak a környezeti gondokra: akár egy új, akár egy létező vallás elterjesztését. 
Minden vallási tanítás megadja híveinek az alapvető értékeket, meggyőződéseket és 
viselkedési normákat.”3

Ökológiai kérdések keresztyén szemmel

A vallások és a környezetvédelem kapcsolatát feszegető párbeszéd három 
évtizeddel ezelőtt  még elképzelhetetlen volt. 1986-ban Assisiben azonban 
döntő változás következett  be. Az öt világvallás képviselője a WWF invitálására 
asztalhoz ült és kinyilvánított a, hogy a hívő élet részét képezi a természet 
védelme. Ebben az időszakban jelentek meg Jürgen Moltmann: Isten és 
természet, Matt hew Fox: A kozmikus Krisztus és Thomas Berry: Föld álmában c. 
könyvek, amelyek szintén elindított ak egy párbeszédet.4 

John Stott  1984 óta több kiadást megélt Issues Facing Christians Today c. 
könyve egy etikai bedekker. A harmadik angol nyelvű kiadás előszavában a 
könyv felülvizsgálatának egyik okaként jelöli meg az 1992-es Riói Föld Csúcsot. 
Óvjuk a teremtett  világot c. fejezetben tárgyalja a környezetvédelem mai 
kihívásait. A bibliai alapok kifejtése közben egy nagyon lényeges megállapítást 
tesz, ami a hívő ember és a környezet harmonikus kapcsolatának előfeltétele: 
„Annak köszönhető ez az egyedülálló hatalmunk a föld felett , hogy Istennel is különleges 
kapcsolatban vagyunk.”5

A hit útja sem egyértelmű ebben a kérdésben. Bolyki János ökoteológiai 
tankönyvének bevezetésében négy problémás területet nevez meg. Első 
körben azok a csoportok nehezítik meg a zöld gondolat egyházi talajba 
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történő átültetését, akik a végváradalom sajátos felfogásában élnek. Szerintük 
nincs dolgunk az ökológiai válsággal, mert ezek csak jelzik, hogy Krisztus 
visszajövetele közel van. Az „ökocentristák” és a „mélyzöldek” a bibliai 
igazságok egymással szembeni kĳ átszásával érvelnek. A következő problémát 
azok a harsány hangok szolgáltatják, akik bűnbakképzésben lelik örömüket. 
Ebbe a csoportba tartoznak többek között  Lynn White, Carl Amery és Reinhard 
Maurer. A keresztyénség elleni vádként fogalmazzák meg egyrészt a túlzott  
ég felé fi gyelést, aminek következtében a földi gondokat nem kezelték a helyi 
értékén. Azt is a keresztyénségnek rótt ák fel, hogy a teremtéstörténetben Isten az 
embert uralkodásra hívja. Ebből a felszólításból eredeztetik azt a kizsákmányoló 
felfogását, ami a jelenlegi környezeti válsághoz vezetett . Tovább nehezíti a kérdést, 
hogy a teológiának van-e mondanivalója erről a témáról. A megszólított ság okán 
vesz részt a párbeszédben, vagy azért, mert kinyilatkoztatást kapott  Istentől? 
Képes-e sajátos mondanivalóval megjelenni a keresztyén teológia a környezeti 
kérdést elemzők egyébként színes palett áján? Az utolsó kétséget magának a 
teológiának a krízise veti fel. Kaphat-e elég fi gyelmet a zöld kérdés az egyház 
léte felett  érzett  aggodalom közepett e?6 

Nemzetközi gyakorlat

A kétségek és kérdések ellenére a különböző keresztyén felekezetek a 
lelkiségüknek és a lehetőségeiknek megfelelő cselekvési tervvel álltak elő. 
Afrikában az egyházak újfent holisztikus szemlélett el közelítenek az ökológiai 
problémákhoz. Peter Cunningham ausztrál mezőgazdasági misszionárius 
a Változás vetése Szahelben elnevezésű programot indított a be. Az elképzelés 
lényege, hogy a szavannai ökoszisztémának megfelelő fákat, közéjük pedig 
egynyári növényeket ültetnek. A siker nem váratott  magára, két- háromszoros 
termésátlagot eredményezett . Az ECHO7 olyan felekezethez nem köthető 
keresztyén szervezet, amelyik összegyűjti a legjobb gyakorlatokat és a 
módszerek átadásával próbál segíteni. A fl oridai Fort Myersben hatféle ökológiai 
mintagazdaságot mutatnak be a trópusi monszunvidéktől a városi tetőkertig.8

Az Skót Egyházban klímakoordinátor tisztséget is alapított ak, akinek főbb 
feladatai az állam és a különböző felekezetek között i párbeszéd elősegítése, 
valamint az ökogyülekezeti mozgalom koordinálása. A parlamentben a 
legeredményesebb lobbicsoportként tartják számon őket. Globálisan szemlélik 
a problémákat, ezért Nepálban, Bangladesben, Ghánában és Malawiban is 
tevékenyen részt vállalnak a klímaharcban.9

Az Európai Keresztény Környezetvédelmi Hálózat (ECEN) egyik legfontosabb 
programja a környezett udatos gondolkodásmód és vezetési felfogás terjesztése 
és annak meghonosítása minél több egyházi szervezet szolgálatában. Ennek 
keretében az Öko-Menedzsment munkacsoporton belül kétoldalú part ner kap-
cso latok jött ek és jönnek létre, amelynek a célja az, hogy egy erősebb, fejlett ebb 
környezett udatos programmal rendelkező egyházi szervezet segít egy másik 
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egyházi szervezet öko-programjának kialakításában. Többek között  part ner kap-
cso la tok alakultak már Svédország, Németország, Lengyelország, a Cseh Köz-
tár saság, Románia és az Egyesült Királyság között . A program vezetője Prof. 
Hans Diefenbacher, a Heidelbergi Egyetem közgazdász professzora.10

Ökogyülekezeti program Magyarországon

2010-ben került aláírásra a Magyar Református Egyház és a Skót Egyház között  
az a megállapodás, ami az Ökogyülekezeti tervek alapjait lefektett e. Az elindulás 
anyagi hátt erét az ECEN és a Rajna-Westfáliai Egyház támogatása biztosított a. 
2011 márciusában háromtagú delegáció utazott  ki Skóciába, hogy az ott ani 
gyakorlatot testközelből tanulmányozza. 

A tanulmányút alkalmat teremtett  az Eco-Congregation tevékenységének a 
megismerésére. A program vezetői választ adtak azokra a kérdéseket, amelyek 
közelebb visznek egy sikeres magyarországi projekt megvalósításához. A 
kerekasztal beszélgetésen jelen voltak Aniko Schuetz (Church of Scotland), 
Chris Boles (Roman Chatolic Church), Margaret Warnock (Eco-Congregation), 
Gordon Hudson (Eco-Congregation) és Adrian Shaw (Church of Scotland). 
A tapasztalatcsere magvát az képezte, hogy milyen motivációs rendszer 
segítségével lehet ösztönözni a gyülekezeteket, hogy bekapcsolódjanak az 
ökogyülekezeti láncba. Továbbá annak a kritériumrendszernek és ellenőrző 
hivatalnak a körvonalait beszélték át, aminek a segítségével hosszú távú és 
eredményes működést lehet biztosítani hazánkban a zöld kezdeményezésnek. 

Az Eco-Congregation nagy gondot fordít arra, hogy minél több emberhez, 
közösséghez eljusson a környezett udatos élet keresztyén formája. Tehát a 
kommunikáció mintegy elsődleges fegyver a kezükben, hiszen a körülött ünk 
lévő világ pusztulása egy nagyon érzékeny és fájó pontja a civilizációnak. Ennek 
jegyében Eco-Congregation Scotland Newslett er címen folyóiratot adnak ki. 
Természetesen a világhálón is elérhetőek a programba eddig bekapcsolódott  
különböző nemzetek honlapjai és az ott  folyó munkáról szóló beszámolók 
a www.ecocongregation.org linken. Már kapható a Zöld Biblia (The Green 
Bible), ami újrahasznosított  papírból készült, és 1000 db igevers, amely a 
teremtett  világ védelmét alátámasztja és erre ösztönöz, stílszerűen zölddel 
van szedve a szövegben. Skóciában eddig 280 gyülekezet kapta meg a három 
évre szóló környezett udatos közösség címet. Sőt 19-en már másodszor vívták 
ki ezt az elismerést. A kiválók legkiválóbbjai háromszor is bizonyított ák 
elkötelezett ségüket, klubjuk igen bensőséges, csak öten alkotják. 13 modulon 
keresztül lehet eljutni az áhított  célig. Három csoportba vannak szedve a 
lépcsőfokok: I. Növekedés a hitben és a megértésben II. Tedd Isten házát 
környezetbarátt á III. Változó élet, változó közösség.11

2012 januárjában volt a következő állomása a magyarországi programnak, 
amikor is az Ökogyülekezeti Tanács (ÖT) megalakult. Dr. Bölcskei Gusztáv a 
Zsinat lelkészi elnöke kérte fel azt a tizenegy egyházi és világi szakértőt, akik 
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az elméleti kérdéseken és gyakorlati megvalósításon közösen dolgoznak. Az 
ÖT meghatározó feladata, hogy előkészítse a Zsinat állásfoglalását a környezeti 
kérdésekben, megteremtse az együtt működés feltételét az egyházakkal és civil 
szervezetekkel, valamint segítse a gyülekezeteket az ökotudatos közösségi 
élethez.12 

2012. április 28-án, Budapesten megrendezésre került az első magyarországi 
ökogyülekezeti konferencia. A szakmai fórum névadása egyszerre utalt 
a globális felmelegedésre és az isteni gondviselés megjelenésére. „Az ég 
hajlata” elnevezésű konferencia előadásokat és szekcióbeszélgetéseket foglalt 
magába. Kodácsy-Simon Eszter teológus, Bihari Zita klimatológus, Adrian 
Shaw skót klímakoordinátor és Elison Boyls a dunscori gyülekezet tagja a 
saját tudományterületüket, ill. gyakorlatukat bemutatva szóltak az ökológia 
kérdéseiről. A konferencia zárásaként lett  meghirdetve az Ökogyülekezeti-díj, 
amire keresztyén közösségek pályázatát várja az Ökogyülekezeti Tanács és az 
Ararát Munkacsoport.13 

2012. július 26-án ülésezett  a Coetus Teologorum Sárospatakon, ahol az 
ökoteológia kérdéskörét vitatt ák meg a Kárpát-medencei protestáns teológiák 
tanárai. A témafelvezető előadók Ferencz Árpád (DRHE) és Kodácsy Tamás (KRE) 
voltak. A résztvevők az ökoteológia helyét keresték a teológiai oktatásban. Első 
javaslatuk a tudományterület fogalomhasználatának a tisztázására vonatkozott . 
A jelenlévők egyetértett ek abban, hogy a keresztyénség nem vállalhatja egyedül a 
felelősséget a kialakult globális természeti problémákért. Az elmélyülést viszont 
nem lehet megspórolni, tudni kell a folyamatosan változó világ kihívásaira 
autentikusan, a hit és a tudomány szemszögéből válaszolni. Az ökoteológiának 
részévé kell válnia a teológiai párbeszédnek, de nem válhat bálvánnyá.14 

2012. szeptember 30-án, a Teremtés Ünnepe nyitóünnepségén kiosztásra 
kerültek az első ökogyülekezeti kitüntetések. A jelentkező gyülekezetek 
vállalták, hogy rendezvényeiken mellőzik az eldobható műanyag poharakat és 
tányérokat, nem vásárolnak műanyagfl akonos italokat, ezzel szemben a házi 
készítésű szörpöt és süteményt részesítik előnyben. A hivatali munka során 
újrapapírt használnak, és fi gyelnek arra, hogy a lehetető legkevesebb e-mailt 
nyomtassák ki. Évente legalább két alkalommal szabadtéri istentiszteletet 
tartanak, rendszeresen imádkoznak a teremtett  világért. Megünneplik évente a 
Teremtés Hetét és rendezvényeikről hírt adnak az egyházi sajtóban. Lehetőségeik 
szerint csatlakoznak az Egyháztáji, a Luther Market, Gyümölcsfát a papkertbe 
programokhoz. 

Ebben az évben a szóládi és a torbágyi református gyülekezet kapott  
Ökogyülekezeti-címet, ők most határozták el, hogy csatlakoznak a programhoz. 
A budai, a hajdúnánási és a telkibányai református gyülekezetek pedig 
nem csak az ökogyülekezeti logó használatát vívták ki, hanem elkötelezett  
tevékenységükkel az Ökogyülekezeti-díjat is kiérdemelték. A kitüntetett  
közösségek több éve kiemelkedő munkát végeznek az egyházban a zöld 
gondolkodás meghonosításáért. Az emléklapokat és a kerámiaplakett et 
Steinbach József püspök és Tarr Zoltán zsinati tanácsos adták át. 
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2012. november 14-16. között  ülésezett  a MRE Zsinata. A tanácskozás alatt  
a résztvevők a három díjazott  gyülekezet törekvéseit egy kiállítás keretében 
ismerhett ék meg. A hatalmas posztereken a közösségi élet eseményei és 
azoknak rövid leírása szerepelt. A bemutatót színesített ék azok a brosúrák és 
folyóiratok, amelyek az ökogyülekezeti program állomásait mutatt ák be. A 
Zsinat utolsó napján a tanácskozó atyák meghallgatt ák az Ökogyülekezeti 
Tanács beszámolóját. Az elmúlt két év munkáját megköszönték, a jövőbeni 
tervekhez pedig támogatásukat ígérték. 

A megtett  úton végigtekintve reménység van arra, hogy a Magyarországi 
Református Egyház hazánkban is megtalálja a helyét az ökológiai párbeszédben. 
Fontos látni, hogy nem egy újabb zöld szervezetként kíván, megjeleni az 
amúgy is telített  piacon. A feladat nagy, de a cél szívderítő. Eddington szavait 
kölcsönözve, megőrizni a Földet az univerzum Betlehemének. 
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Tarics Péter

Egyházak a civilekért, 
civilek az egyházakért a felvidéki 
magyar közösség hazafi asságában

„A Hit valami olyan portéka, mely minden kor emberei számára
akképpen jut, adódik, mint a kenyér.” 

Ady Endre

A civil szféra szerepe a hitéletben

Ady Endre csodálatos gondolatával kö-
szöntöm önöket. Valóban, Adynak igaza 
van abban, hogy a hit lehetne mindenna-
pi kenyerünk: természetes hozzátartozója, 
együtt  járója mindennapi életünknek, ma-
gánéletünknek, szakmai törekvéseinknek, 
a barátságnak, az emberi kapcsolatainknak, 
szerelmünknek, áldozatvállalásainknak, 
hazafi ságunknak, magyarságtudatunknak. 
A hit eléggé tág fogalommá vált, s csak 
ritkán tudjuk megfogalmazni lelkünk mé-
lyén, miként is éljük meg hitünket. A hitnek 
különösen fontos szerepe van mai szekula-
rizálódott , elvilágiasodott  életvitelünkben. 
Hit nélkül ugyanis nem lehet élni. A hit 

nemcsak azt jelenti, hogy rendszeresen járunk templomba, imádkozunk, hiszünk 
Istenben és hirdetjük embertársaink körében az Evangéliumot, illetve keresztényi 
életet élünk. Az Istenhívő és Istenfélő ember számára valóban ezt jelenti a hit. A 
világi ember számára azonban többféle hit létezik: hinni a hazában, a magyarság-
ban, a családban, a barátságban, a szerelemben és sorolhatnám. Ezeket kellene ösz-
szekötni a keresztény gondolkodással. Ezek együtt ese, ötvözete lenne igazán az az 
egészséges életvitel, ami szerint élnünk kellene saját közösségünkben.

A Felvidéken gazdag hitélet működik, amelyet természetesen a történelmi egy-
házak képviselnek. Több felvidéki polgári társulás – ha nem is fejt ki primer hitéleti 
tevékenységet – országos, regionális és helyi szinten együtt működik a történelmi 
egyházakkal. Ez nemcsak a keresztényi életvitel, a hazaszeretet és a magyarság-
tudat erősítésében nyilvánul meg, hanem a néphagyományok, a magyar történel-
mi értékek ápolásában, illetve a magyar nemzeti ünnepek közös rendezésében is, 
ahol a legtöbb esetben ökumenikus istentisztelett el kezdődik vagy zárul egy-egy 
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emlékezés. Ezeknek nagyon fontos tudatformáló szerepük van, amelyek nélkü-
lözhetetlenek ahhoz, hogy igaz magyar és igaz keresztény emberek lehessünk. 

Küzdelem az önálló magyar püspökség létrehozásáért 
Komáromban

1990-ben rendezték meg a felvidéki Révkomáromban az első Komáromi Ima-
napot, azzal a céllal, hogy imádkozzanak és kérjék egy önálló magyar katolikus 
püspökség megalakítását Komárom székhellyel, illetve szorgalmazzák magyar 
püspök kinevezését. 1993-ban 53 ezer szlovákiai magyar katolikus hívő aláírásá-
val kérte magyar nemzetiségű püspök kinevezését, s ezt a kérésüket képviselőik 
1995-ben személyesen is eljutt att ák II. János Pál pápához. 

2001-ben, a 12. Komáromi Imanapon Ján Sokol nagyszombati érsek jelenlé-
tében memorandum került felolvasásra, amely a felvidéki magyar katolikusok 
gondjaira kívánt rávilágítani, egyben megoldási javaslatokat vázolt fel. A memo-
randumban többek között  az alábbiak szerepeltek:

1. A Szlovák Püspöki Karnak legyen magyar anyanyelvű tagja, aki bírja a 
szlovákiai magyar katolikus hívek és papok bizalmát, s aki olyan jogkörökkel 
rendelkezik, hogy képes lesz a szlovákiai magyar katolikus közösség gondjait 
megoldani, és a Szlovák Püspöki Kar irányításával koordinálni tudja a szlováki-
ai magyar lelkipásztorokat. 

2. A Kassai Főegyházmegyében és a Rozsnyói Egyházmegyében élő katoli-
kus magyar hívek lelki gondozásának legyen magyar püspöki helynök felelőse. 

3. A Szentszék az új egyházmegyék létrehozatalakor ne aprózza fel a Szlová-
kiában egy tömbben élő katolikus magyarságot. 

4. A Szlovák Püspöki Kar a hatékonyabb lelkipásztorkodás érdekében az 
egyes szakbizott ságok mellett  hozzon létre magyar szekciókat is. 

5. A teológiai képzés során a magyar anyanyelvű kispapok megfelelő szerve-
zeti formák segítségével anyanyelvükön is kaphassanak képzést.

A memorandum megfogalmazása után eltelt időszakban a vázolt pontokban 
érdemi előrelépés nem történt. Felcsillanni látszott  a remény, amikor új segéd-
püspököket nevezett  ki a Szentatya a Pozsony-Nagyszombati Főegyházmegye 
részére. Magyar nemzetiségű püspököt nem neveztek ki. A kinevezett , magyarul 
is beszélő szlovák nemzetiségű új segédpüspök, Orosch János – minden igyeke-
zete ellenére – sem kapott  olyan jogköröket, amelyek révén felvállalhatt a volna a 
magyar katolikusok képviseletét. 2007-ben, a 18. Komáromi Imanapon tehát to-
vábbra is magyar papokért és magyar főpásztorért imádkoztak a felvidéki magyar 
katolikusok, majd több mint 3500 aláírást gyűjtött ek össze alig három hét alatt  
(hosszabb időtartam esetén ennek többszörösét is összegyűjtött ük volna) a Szent-
atyát üdvözlő Nyilatkozathoz, amelyben kérik megfelelő jogkörökkel felruházott  
magyar főpásztor kinevezését is. A 2001-es népszámlálás alkalmával a szlovákiai 
magyarok 65 százaléka, mintegy 372 ezer fő vallott a magát katolikus vallásúnak. 
Nagy részük – mintegy kétharmaduk – a Pozsony-Nagyszombati Főegyházme-
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gyében élt. A régóta esedékes új egyházmegyei felosztásban az eddig 4 egyház-
megye területén élő magyar katolikusok immár 6 egyházmegyében vannak jelen. 
A felosztásnál az állami közigazgatáshoz hasonlóan észak-déli irányban húzták 
meg a határokat. Az eddig nagyrészt egységes tömbben elhelyezkedő magyar 
esperesi kerületek és plébániák most különböző egyházmegyékhez tartoznak. A 
pozsonyi érsekségbe került a somorjai és szenci esperesi kerület, míg a beszterce-
bányai püspökséghez, ahol eddig nem voltak magyar hívek, csak az ipolysági és 
nagykürtösi esperesség néhány magyar ajkú plébániája tartozik. A nagyszombati 
egyházmegyében jelentős maradt a magyar katolikusok száma, hiszen itt  maradt 
a dunaszerdahelyi, galántai, vágsellyei, komáromi és ógyallai esperesség, de ott  
is a szlovák esperesi kerületek vannak többségben. A nyitrai püspökséghez ed-
dig csak néhány zoboraljai magyar egyházközség tartozott , most oda csatolták 
az érsekújvári, párkányi és zselízi esperesség nagyrészt magyar plébániáit, ám 12 
szlovák esperesség mellett , így még a 20 %-ot sem éri el a magyar hívek száma.

A katolikus egyház legfőbb képviselői 2008. február 14-én hirdett ék ki a római 
katolikus egyházmegyék átszervezését, valamint két új egyházmegye megalakí-
tását. Az átszervezési terv kidolgozásánál a Szlovák Püspökkari Konferencia nem 
volt tekintett el arra, hogy megoldásukkal megbomlik az egy tömbben élő magyar 
nemzetiségű hívek természetes egysége. A Felvidéken tehát aggódunk amiatt , 
hogy az egyházmegyei átszervezés felgyorsíthatja a magyar nemzeti kisebbség 
észrevétlen asszimilációját. Nyilván célzatosan választott ák ilyen módon az észak-
déli, nem pedig nyugat-keleti felosztást. Ennek következtében a magyar  nemzeti-
ségű hívek természetes egységét hat egyházmegyébe osztott ák fel. A Pázmaneum 
Polgári Társulás és a Jópásztor Alapítvány a magyar katolikusok többségének óhaját 
szem előtt  tartva továbbra is szorgalmazza, hogy a kinevezett  püspöki helynökök 
munkáját olyan, a magyar katolikusok pasztorációjával megbízott  főpásztor koor-
dinálja, akinek tevékenysége nem korlátozódik csupán valamelyik egyházmegyé-
re, hanem összefogja a felvidéki magyar katolikus papokat és híveket, ezáltal is 
elősegítve a lelki élet fellendülését a különböző egyházmegyék magyarok által is 
lakott  területein.

Magyar nemzetegyesítés – egyházi vonalon (is)

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház (SZRKE) zsinata 2011-ben úgy döntött , 
hogy csatlakozik az egységes Magyar Református Egyházhoz (MRE). Ezzel egy idő-
ben ratifi kációs csatolmányt fogadtak el a zsinati tagok, amely lehetővé teszi, hogy 
a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház a nemzetközi jogban is ismert fenn-
tartás intézményével csatlakozzon a Magyar Református Egyházhoz. A felvidéki 
részegyház a debreceni alkotmányozó zsinat (2009. május 22.) óta vesz részt az 
együtt működésben. Az azóta eltelt időben a felvidéki egyházvezetés hatékonyan 
kereste annak a módját, hogyan történhetne meg a csatlakozás úgy, hogy a szlo-
vák egyháztagság jogai – mintegy 14 százalék – ne sérüljenek. A zsinat közlemé-
nye a következőképpen fogalmaz: „Az SZRKE döntött  a fenntartással való csatlako-
zásról az azonos kálvinista hiten és hitvallásokon, történelmi múlton és liturgiai nyelven 
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alapuló, regionális, határokon átnyúló egyházi közösséghez, szavatolva és védve a szlovák 
reformátusok jogait.” Emellett  a döntés szem előtt  tartja a Szlovákiai Református 
Keresztyén Egyház egységének megőrzését. 

Ennek ellenére a két érintett  szlovák egyházmegye vezetése közös állásfoglalást 
adott  ki, amely szerint velük senki sem konzultált az egyesülésről, és főként att ól 
tartanak, hogy ebből politikai probléma lehet, mert „nagy-magyar kezdeménye-
zésről” van szó. Úgy vélték, mivel az egyházat a szlovák állam anyagilag támo-
gatja, lehet, hogy ezt a támogatást, illetve az egyház bejegyzését, át kell értékelni. 
Az állásfoglalásuk nem különbözteti meg a Magyarországi Református Egyházat a 
kálvinista hiten alapuló, regionális, határon átnyúló egyházi közösségtől, annak 
ugyanis a neve: Magyar Református Egyház. A szlovák hívek azt is kifogásolták, 
hogy a keresztyén egyháznak nem etnikai, illetve nemzetiségi alapon kellene áll-
nia. – Ezzel szemben a Magyar Református Egyház alkotmánya a híveket pont 
ezen az alapon egyesíti – hangzott  a vád. Ez természetesen hibás felfogás, hiszen 
a rendező elv nem a nemzetiség. A reformátusok azt vallják: „Mindnyájan egy nép, 
egy nemzet körébe születünk, ez meghatározza identitásunkat, és saját népünk körében 
élve kapjuk a hit ajándékát, ami egybekapcsol mindenkivel.” 1996-ban éppen a szlovák 
hívek kérésére és örömére – etnikai alapon – hozták létre a Felvidéken a két szlo-
vák ügyviteli nyelvű egyházmegyét. A magyar és szlovák reformátusok egyaránt 
a Kárpát-medencei reformátusok hitbeli és lelki egységén munkálkodnak, függet-
lenül nemzeti hovatartozásuktól. nem beszélve arról, hogy az MRE alkotmánya 
szavatolja a saját liturgiai és ügyviteli nyelv használatát. 

A csatlakozástól való félelem teljesen alaptalan volt, hiszen z csatlakozó egy-
házak nem veszített ék/veszítik el önállóságukat, nem kerültek/kerülnek más 
egyházmegye fennhatósága alá, és nem kell senkinek sem nevet, sem nyelvet 
változtatnia. Szavatolják a teljes függetlenséget. A közös elképzelések az egyhá-
zak életének építésére csak abban az esetben valósulnak meg, ha az illető egy-
ház vezetése jóváhagyja. A határok 1989 előtt  nemcsak elválasztott ak bennünket, 
hanem korlátozták is együtt működésünket és egymáshoz való közeledésünket. 
2009-ben egy határokon átívelő, hitvallási és teológiai alapokon működő, jog-
alanyisággal nem rendelkező tömörülés jött  létre, Magyar Református Egyház 
név alatt , mivel a Kárpát-medencében működő református egyházak túlnyomó 
többsége magyar ajkú. Ez nem azonos a Magyarországi Református Egyházzal, 
mivel az is csupán tagja ennek a közösségnek. A fent említett  csatolmány kife-
jezi a fenntartást a két szlovák ajkú egyházmegye vonatkozásában, ami a csat-
lakozásban semlegességet, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyházon belül 
viszont jogaik teljes körű sérthetetlenségét biztosítja számukra. 

Mindszenty József hercegprímás  
életművének, hitvallásának továbbvitele a Felvidéken

Az elmúlt időszakban a Felvidéken felerősödött  Mindszenty József hercegprímás 
szellemiségének, életművének továbbvitele, országos kiterjedésű népszerűsíté-
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se, amely jelentős mértékben hozzájárul – a magyar fi atalok vallási gondolko-
dása fejlesztése által (is) – a felvidéki magyarság hitéletének gazdagításához. 
Egyrészt azért, mert Magyarország utolsó hercegprímása olyan egyházi szemé-
lyiség, főpap volt, akinek élete, tartása példaértékű minden magyar számára, 
vallási hovatartozástól függetlenül. Másrészt pedig mély emberi meggyőző-
désem, hogy a mai világban szükségünk van történelmi példaképekre, hiszen 
gazdag és példamutató életművükből felbecsülhetetlen értékeket meríthetünk 
az utókor számára. Mindszenty József bíboros, hercegprímás, esztergomi érsek 
ilyen történelmi személyiség volt. A felvidéki Mindszenty-hagyományok ápo-
lása is azt a célt szolgálja, hogy Magyarország egykori hercegprímását minél 
hamarabb boldoggá, illetve szentt é avassák. 

A felvidéki Mindszenty-hagyományok ápolása mindenekelőtt  a révkomáro-
mi Széchenyi István Polgári Társulás és a dunaszerdahelyi Pázmaneum Polgári Tár-
sulás tevékenységéhez fűződik, amely nemcsak a Felvidéken jelentős, hanem az 
egész Kárpát-medencére kiterjed.

2010. május 7-én, Mindszenty József halálának 35. évfordulója tiszteletére 
Révkomáromban a Széchenyi István Polgári Társulás kezdeményezésére be-
mutatt ák e sorok szerzőjének „Állok Istenért, Egyházért, hazáért” című mono-
drámáját, Boráros Imre felvidéki színművész főszereplésével. Az ünnepi előadás 
előtt  Erdő Péter bíboros, prímás, budapest-esztergomi érsek és Róbert Bezák nagy-
szombati érsek mondott  beszédet. Az előadással a művészek vendégszerepel-
tek a Kárpát-medence több, magyarok által lakott  településén, illetve Magyar-
országon és a nyugati magyar diaszpóra közösségeiben, többek között  olyan 
helyeken, ahol egykor Mindszenty bíboros is járt, illetve szentmisét tartott . Az 
előadásnak hatalmas sikere és hatása volt mindenütt , olyannyira, hogy még ma 
is nagy sikert arat a magyar színpadokon. 2012-ben a Pázmaneum Polgári Tár-
sulás meghirdett e Felvidéken a Mindszenty-emlékévet, amely éppen az említett  
Mindszenty-színdarabbal újabb bemutatásával vett e kezdetét Révkomáromban, 
2012. március 28-án, Mindszenty József 120. születésnapján. Mindemellett  a 
Pázmaneum Polgári Társulás több Mindszenty-konferenciát szervezett /szervez 
a Felvidéken, illetve Mindszenty-imafüzetet is kiadott . Emellett  szimpóziumo-
kat, emlékesteket rendeznek a Felvidéken Mindszenty József életéről.

Gróf Esterházy János hatása és üzenete,
keresztényszocialista értékek

Gróf Esterházy János személyében olyan kiváló magyar politiku-egyéniséget 
tisztelhetünk, aki egész életével, tragikus egyéni sorsával, teljes politikusi élet-
művével bizonyított a: erkölcs és politika igenis összeegyeztethető, emberi tisz-
taság és korrekt politikai magatartás nem zárja ki, hanem egyenese, elengedhe-
tetlenül feltételezi egymást.

Gróf Esterházy János keresztényszocialista politikus volt. Mi is az a keresz-
tényszocializmus? A keresztényszocializmus a XIX. század közepén elindult 
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mozgalom az egyház szociális tanításainak terjesztése és megvalósítása céljából 
(a keresztényszocializmus szót először angol reformerek használták: Frederick 
Denison Maurice, Charles Kingsley, John Ludlow). Szemben állt az individualista 
liberalizmussal, illetve az osztályharcot hirdető szocializmussal és kommuniz-
mussal. Az ideológia legfontosabb elvei a perszonalitás (személyesség), a szub-
szidiaritás (kölcsönös segítség) és a szolidaritás voltak. Célja volt azonban a 
munkások munkakörülményeinek javítása és a gyermekmunka elleni harc, és 
természetesnek tartott a a magántulajdont. A marxista ideológiával ellentétben 
egyik fő célja a társadalmi béke megteremése volt. Ennek a legfontosabb felté-
tele a társadalmi igazságosság érvényesülése. Mindezt törvényes keretek között  
kívánta elérni. A magyar történelmi személyiségek közül többé-kevésbé ezt az 
elvet vallott a Prohászka Ott okár, Klebelsberg Kuno, Teleki Pál és gróf Esterházy János.

Ki is volt az 1901. március 14-én, Nyitraújlakon született  Esterházy János? A fel-
vidéki magyarság mártírja, vértanúja. Emberi és politikusi bölcsességgel megáldott  
felvidéki magyar államférfi . 1932-ben az országos Keresztényszocialista Párt, 1936-
ban pedig az Egyesült Magyar Párt elnöke lett . Parlamenti képviselő, hívő ember 
és magyar. Magyar történelmi személyiség, akinek vallomásaiban és tevékenysé-
gében három vonulat jelent meg: a pacifi zmus, a magyarságszolgálat és a Magyar 
Szent Korona népinek testvérsége. Mindenkor nyilvánosan kiállt a felvidéki és az 
egyetemes magyarság jogaiért. Szorgalmazta a felvidéki magyar nemzeti közösség 
önrendelkezésének megvalósítását. Politikai célja a trianoni békeszerződés revízi-
ója és a magyar politikai egység megteremtése volt. Az első bécsi döntést követően 
Esterházy Szlovákiában maradt, jelentős érdemei vannak abban, hogy a magyar 
lakosság nem hódolt be a nemzetiszocialista eszméknek, és sajtóját a magyar ke-
resztény szellemű antifasizmus jellemezte. Többször tárgyalt Jozefl Tisóval, Eduard 
Benešsel és Gustav Husákkal a magyar nemzeti közösség jogairól. 1942-ben Hitler 
felszólított a Tiso elnököt, hogy Szlovákiából deportáltassa az összes zsidót a német 
koncentrációs táborokba. „Szlovákiát teljesen zsidótlanítani kell” – jelentett e ki Hitler, 
s hozzáfűzte: „…ha Szlovákia ezt visszautasítja, a legrosszabbra számíthat részemről.” 
A megfélemlített  szlovák kormány azonnal kidolgoztatott  egy törvényterveze-
tet, amely elrendeli a zsidók deportálását a Reich munkatáboraiba. Ezt a terveze-
tet 1942. május 15-én szavazásra terjesztett ék elő a szlovák nemzetgyűlésben. A 
68/1942-es számú törvényjavaslatot valamennyi képviselő measzavazta, egyedül 
Esterházy János, a Magyar Párt képviselője nem szavazta meg. „Keresztény és demok-
rata lelkiismeretem kategorikusan ellenzi a zsidók deportálását” – jelentett e ki Esterházy. 
1944-ben zsidók, csehek, szlovákok, lengyelek százainak segített  a Gestapo elleni 
szökésben. A Gestapo körözte őt. Esterházyt 1945 nyarán Pozsonyban letartóztat-
ták, majd a titkosszolgálat pincebörtönében kegyetlenül összeverték. A pozsonyi 
Nemzeti Bíróság szenátusa 1947. szeptember 16-án (távollétében) kötél általi halál-
ra ítélte a fasizmussal való együtt működése miatt , majd az ítéletet a Csehszlovák 
Köztársaság elnöke életfogytig tartó fegyházbüntetésre változtatt a. A halálos ítélet 
kimondása idején a Szovjetunióban raboskodott , koholt vádak alapján ugyanis tíz 
év kényszermunkára ítélték, és elküldték Szibériába. 1949 tavaszán élőhalott ként 
hozták vissza Csehszlovákiába, ahol az ország csaknem valamennyi börtönében 



XI. Kárpát-medencei Keresztkötődések Konferencia

43

raboskodott . 1957. március 8-án halt meg a morvaországi Mírov börtönében. Szlo-
vákiában mindmáig nem rehabilitálták, politikai kálváriája folytatódik. 

Ezekre az értékekre épített  Boráros Imre felvidéki színművész, amikor 2007-
ben színpadra vitt e Siposhegyi Péter „Hantjával sem takar” című monodrámáját 
Révkomáromban, majd több mint hatvanszor vendégszerepelt a színművel a 
Kárpát-medencében, illetve a nyugati magyar diaszpóra közösségeiben.

Az Esterházy-hagyományokat ápolja a Felvidéken az Esterházy János Társulás, 
a Magyar Közösség Pártja, illetve civil szervezetek Esterházy-konferenciákat szer-
veznek, Esterházy-emléktáblákat, Esterházy-szobrokat készítt etnek és avatnak. 
Ezeknek a rendezvényeknek elsőrendű rendeltetése, hogy minél közelebb hoz-
zák gróf Esterházy János szellemiségét, egyéniségét, áldozatvállalását, politikai 
és emberi hitvallását a ma emberéhez. 

Mély emberi meggyőződésem, hogy a felvidéki magyaroknak (is) szükségük 
van – elsősorban történelmi – példaképekre, mindenekelőtt  a felvidéki magyar-
ság, de az egyetemes magyarság köréből is, akik életművükkel, hitvallásukkal, 
tartásukkal és mához szóló üzenetükkel példát mutathatnak és mutatnak az 
utókor számára. Ezért létfontosságú jelentőségű az egészséges Mindszenty- és 
Esterházy-kultusz a Felvidéken, amelyhez természetes módon kapcsolódik a 
nemzetépítő gróf Széchenyi István életművének népszerűsítése.

Politika és vallás, kereszténydemokrácia

A keresztény- és a kereszténydemokrata értékeket képviselte és képviseli politikai 
szinten a felvidéki Magyar Kereszténydemokrata Párt, amely az 1989-es rendszervál-
tozás után jött  létre. Kezdetben önálló politikai mozgalomként, majd a Magyar Ko-
alíció Pártján (MKP) belül, de azon kívü, is képviselte, népszerűsített e és erősített e 
a keresztény értékeket, s mindenekelőtt  a magyar keresztény értékrendet. 

Ma is erőteljesen működik az immár Magyar Közösség Pártjának (MKP) ke-
reszténydemokrata szárnya. A közeljövőben megalakul a párt Keresztény és 
Keresztyén Platformja. A Magyar Közösség Pártja új Alapszabálya (amelynek 
legfőbb jellemzője a nyitás) – reagálva a külső és belső körülmények alapos 
megváltozására – teremtett e meg annak lehetőségét, hogy ideológiai irányza-
tú platformok jöhessenek létre a párt berkeiben. Ezzel megszülethet az első 
fecske. 2012. november 8-án, az MKP Nyitrai Járási Konferenciájának egyik 
küldött e, Balkó Ferenc azt javasolta, hogy a párt tevékenységében erőteljeseb-
ben kell megjelennie a keresztény irányzatnak, a párt keresztény arculatát az 
eddigieknél hangsúlyosabban kell kifejezésre jutt atni. Az ötlet nem új keletű, 
hiszen a párton belül már korábban megjelent a keresztény értékek hangsú-
lyosabb képviseletének szándéka. A platform létrehozásához már a Felvidék 
három járása, a nyitrai, a galántai és a komáromi is csatlakozott , úgyhogy tel-
jesültek a párt alapszabályában lefektetett  feltételek, nevezetesen legalább há-
rom járásban csatlakoztak a kezdeményezéshez. Ezzel megalakulhat a Magyar 
Közösség Pártja Keresztény és Keresztyén Platformja. 
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Az ökuménia érvényesülése a Felvidéken

A Felvidéken is egyre erőteljesebben érvényesül az ökuménia. Köztudomású, hogy 
a keresztények között i egység keresése egyike volt a II. Vatikáni Zsinat fő célkitű-
zéseinek. A zsinaton felmerült egy ökumenikus direktórium igénye, mely hama-
rosan két részletben – az első 1967-ben, a második 1970-ben – látott  napvilágot, 
és nagyon jó eszköznek bizonyult az ökumenikus erőfeszítések kibontakoztatá-
sához, irányításához és összehangolásához. A zsinat után fölerősödtek a testvéri 
kapcsolatok azokkal az egyházakkal és egyházi közösségekkel, melyek nincsenek 
teljes közösségben a katolikus Egyházzal. Megkezdődött  tehát és sokféle formát 
öltött  a teológiai dialógus. Az ökumenikus mozgalom – Isten terve szerint, aki az 
emberiséget el akarja vezetni az üdvösségre és az egységre Krisztusban a Szentlé-
lek által – válasz óhajt lenni Istennek az összes keresztényt az Egyház misztériu-
mában a hitre hívó kegyelmi ajándékára. Ez a mozgalom a keresztényeket annak 
reményében hívja, hogy teljesen meg fog valósulni Krisztus imádsága: „…hogy 
mindnyájan egyek legyenek”. A Krisztus új parancsa szerinti szeretetre hívja őket, 
mely a Szentlélek minden hívőt egyesítő ajándéka. A II. Vatikáni Zsinat kifeje-
zett en óhajtott a, hogy a katolikusok olyan szeretett el öleljék át az összes keresz-
tényt, mely az igazságban le akar győzni mindent, ami elválaszt. Reménykedve és 
imádkozva cselekedjenek a keresztények egységének előmozdításáért. Az Egyház 
misztériumába vetett  hitük ösztökélje és világosítsa meg őket úgy, hogy ökume-
nikus tevékenységüket annak az Egyháznak igaz megértése indítsa és vezesse, 
amely Krisztusban mintegy szentsége, azaz jele és eszköze az Istennel való ben-
sőséges egyesülésnek és az egész emberi nem egységének. Az Egyház ökumeniz-
musra vonatkozó tanítása, mint a reményre szóló bátorítás és a szeretetre szóló 
meghívás a II. Vatikáni Zsinat dokumentumaiban, különösen a Lumen gentium-
ban és az Unitatis redintegratio-ban nyert hivatalos kifejezést.

Igen, a reményre való bátorítás és a szeretetre való meghívás. Erre ma óri-
ási szüksége van a felvidéki magyarságnak, amelynek valamennyi tagját meg 
kell erősíteni hitében, magyarságtudatában, annak érdekében, hogy a vállalás 
hűségét és a hűség vállalását magáévá tehesse. Eggyé lenni az imádkozásban, 
elkötelezett nek lenni a keresztények egysége iránt – ezt is meg kell valósítani 
a Felvidéken. Ennek érdekében (is) hirdet rendszeresen a Pázmaneum Polgári 
Társulás Imakilencedet a keresztények egységéért, Imahetet a keresztények egy-
ségéért, a Krisztus-hívők egységéért. Csak reménykedni tudunk abban, hogy a 
mai elvilágiasodott  korunkban az egyház közelebb tud kerülni az emberekhez, 
s az emberek közelebb tudnak kerülni az egyházhoz, hitükhöz. 

A cserkészet nevelő hatása a Felvidéken

A Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség (SZMCS) a szlovákiai magyarok cserkész 
szervezete. Jelenleg közel 50 cserkészcsapatában 1500 cserkész tevékenykedik. A 
mostani szövetségparancsnok (ügyvezető elnök) Csémi Szilárd. Hatékonyan mű-
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ködik a Cserkésztanács (CST), illetve a Magyar Cserkészek Fóruma (MCSF), amelybe 
minden zöld nyakkendővel rendelkező cserkész beletartozik. Az újabb cserkészin-
geken látható az MCSF jelvénye felvarrva az ing bal oldalán. A cserkészek a Felvi-
déken különböző táborokat szerveznek, melyek alkalmával a fi atalok megismerhe-
tik a hiteles magyar őstörténetet, a magyar hitvilágot, a valós magyar történelmet, 
a kereszténység történetét, illetve a keresztény viselkedésforma lényegi elemeit. 
Szerveznek adventi és húsvéti szövetségi lelkigyakorlatot, emlékesteket, emléke-
zéseket, cserkészvezetői konferenciát, tiszti bált, családos cserkészek találkozóját, 
önkéntes munkahetet kompromisszum nélkül, csónakház-építést, betlehemi láng-
osztót. Azt vallják: „A cserkészet az a hely, ahol kipróbálhatsz olyan dolgokat, amiket 
egyébként soha nem tennél.” Kiadják a „Cserkész” c. havilapot, amelyben nemcsak a 
cserkészszövetség időszerű híreit közlik, hanem történeti eszmefutt atásokat, elem-
zéseket is nyilvánosságra hoznak. 

Záróakkord

Előadásom végén – a témához kapcsolódóan – két kedvencemet és szakmai pél-
daképemet, Jókai Mórt és gróf Széchenyi Istvánt idézem.

A hagyomány szerint a híres Pápai Református Kollégium egyik nem kevés-
bé híres diákjától, Jókai Mórtól megkérdezték: Mire való az iskola? A válasz így 
hangzott : „Arra, hogy ISTENNEK, HAZÁNAK, TUDOMÁNYNAK neveljen.” 
E három szó – hatalmas betűkkel felírva – évtizedekig olvasható volt a főépület 
homlokzatán. 1952-ben – az államosítás második lépésekor – a feliratot leverték. 
Az iskola előtt i téren ott  állt a fél város, és sokan hangosan zokogtak. 1994-ben, 
amikor a teljes épületet – csaknem üresen és elhanyagolt állapotban – vissza-
kapta az egyház, ugyanakkora betűkkel visszaírták Jókai szavait. Alig néhányan 
vett ék észre… Mert a négy évtized nem múlt el nyomtalanul. A közömbössé 
váláshoz a tudatos rombolás is hozzájárult. Ezt a rombolást kell megállítanunk 
a Felvidéken is, hogy végre építeni tudjunk: HÁZAT, HAZÁT, TUDOMÁNYT, 
KERESZTÉNY ÉS MAGYAR KÖZÖSSÉGET.

A legnagyobb magyar, gróf Széchenyi István a következőképpen fogalmaz 
imájában: „Mindenható bírája a földnek, a felfoghatatlan világmindenségnek, aki elé 
csodálatt al és imádatt al omlok és csak gyarlóságomnak és szorongva dobogó szívemnek 
vagyok tudatában, engedj olyan erényességre és tökéletességre érlelődnöm, amilyenre 
ember, bűneivel és tomboló szenvedélyével e világon csak érhet! Ajándékozd nekem a 
lélek belső vigaszát és csendes nyugalmát, mely nélkül az ember, földhözragadtan nem 
élhet a Te szemlélésedben s szellemét képtelen ama földöntúli magas lendületben tartani, 
ahová a bensőséges imádság, az ingatag lélek rövid pillanatokra föllebeg. Tisztítsd meg 
lelkemet az előítéletektől és töltsd meg szívemet határtalan gyengédséggel, szeretett el az 
egész emberiség iránt. (…) Gondolkodni és dolgozni akarok éjjel-nappal, életem fogytáig. 
Gyarapítsd, ami jó – tipord el születésekor, ami netán rossz gyümölcsöt teremne. Segíts 
nekem, hogy a világon mindent lelkem igaz alázatával szemlélhessek és kezdhessek… Ez 
imádságom ne mondassék, hanem szüntelen cselekvés által küldessék az égbe.” Marad-
jon számunkra ez az ima korparancs. Köszönöm.
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Előadóinkról
DRAGONITS MÁRTA
Több európai főváros után 2oo7-ben Budapesten is megrendezték a Város-

missziót, melynek keretében Toroczkay Ilonával és Kolek Ildikóval számos 
szakrális művészeti eseményt szerveztek. 2008-ban megalapított ák az Ars Sacra 
Alapítványt, hogy továbbra is felmutathassák a kultúrában lévő remény jele-
it. (Szent Művészet Alapítvány) Ennek érdekében minden év szeptemberének 
harmadik hetében megszervezik az Ars Sacra fesztivált. Az Ars Sacra fesztivál 
két eseménysorozatot foglal magában: a Templomok Éjszakáját és a Szakrális 
Művészetek Hetét. Az Ars Sacra Alapítvány az Európa Tanács által kezdemé-
nyezett  Kulturális Örökség Napjaival szorosan együtt működik 2007 óta. 

2008-ban már országos lett  a rendezvény, 2009-ben már néhány kárpát-me-
dencei helység is bekapcsolódott , melyeknek száma egyre növekszik. Szeret-
nék, ha a Kárpát-medencéből mind többen csatlakoznának ehhez az önkéntesen 
szerveződő programsorozathoz.

Az alapítvány célja a magas szintű művészeti alkotások, produkciók segít-
ségével felemelni a nemzet lelkét, és elősegíteni spirituális egységét. 

Az Ars Sacra fesztiválról az alapítvány honlapján www.ars-sacra.hu lehet tá-
jékozódni, jelentkezni az alábbi email címen lehet: ars-sacra@ars-sacra.hu

A szervezők várják a történelmi egyházak közösségeinek jelentkezését a 
Templomok Éjszakájára, művészek, kórusok, művelődési házak jelentkezését a 
Szakrális Művészetek Hetére.

ÉKES ILONA
1953-ban született  Budapesten. Férjezett , ötgyermekes. Végzett sége: 1971 

Patrona Hungariae Gimnázium érett ségi, 1977 Kecskeméti Óvónőképző Főisko-
la óvónői diploma, 1995 Zsámbéki Tanítóképző Főiskola posztgraduális képzés 
szociális munkás szakosító, 1995 óta önkéntesként dolgozom a civil társadalom 
szervezésében és megerősítésében. 1995-2000-ig a Magyar Katolikus Család-
egyesület alapító tagja és elnökhelyett ese. 2000-től napjainkig a Magyar Asszo-
nyok Érdekszövetsége alapítója és elnöke. A Szövetség 18 női, nőket segítő civil 
szervezet szövetsége. 2002-ben a Fidesz Női Tagozat alapító tagja és az Országos 
Választmány küldött je. 2005-ben ismét megválasztott ak a Női Tagozat O.V. kül-
dött jének. A civil szervezetek részvételét, az ORTT kuratóriumi pályázatán 1996 
óta segítem. 2002-ben az egyik tagszervezetünk delegáltjaként tagja voltam az 
MTV kuratóriumának. Jelenleg a Duna TV kuratóriumának munkájában veszek 
részt. A Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány által működtetett  Civil 
Egyeztető Fórum tagja vagyok a megalakulása óta. A 2006. évi országgyűlési 
választásokon országos listán szerzett  mandátumot. 2006. május 30-tól az Or-
szággyűlés kulturális és sajtóbizott ságának tagja.
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DR. FEDOR TIBOR
1962. augusztus 9-én született  Tiszalökön. Tanulmányait a helyi általános is-

kolában és gimnáziumban végezte, s itt  is érett ségizett  1980-ban. 1985. június 29-
én az ELTE Állam-és Jogtudományi Karán szerzett  cum laude doktori diplomát, 
majd 1992-ben az ELTE BTK-án történészdiplomát jeles eredménnyel. 

1985-től bíróságon dolgozott  fogalmazóként, majd – a jogi szakvizsga letétele 
után - 1988-tól bíróként (polgári vagyonjogi ügyekkel foglalkozott ). 

1992-ben a Művelődési és Közoktatási Minisztérium Egyházi Kapcsolatok Fő-
osztályára került főmunkatársként, ahol kezdetben a főosztály általános jogi te-
endőit látt a el, különös tekintett el a készülődő egyház-fi nanszírozási törvénnyel 
kapcsolatos munkálatokra. 1993. március 1-jei hatállyal kinevezték az Egyházi 
Kapcsolatok Főosztálya helyett es vezetőjévé, s egyidejűleg megbízták az akkor 
a főosztály keretein belül működő Egyházi Tulajdonrendezési Iroda vezetésével. 
1995. július 1-jei hatállyal az akkor az MKM-en belül létrejött  Egyházi Kapcso-
latok Államtitkárságán belül önálló főosztállyá vált Egyházi Tulajdonrendezési 
Iroda vezetőjévé nevezték ki. 

Az egyházi kapcsolatt artásnak a Miniszterelnöki Hivatal hatáskörébe kerülé-
sét követően 1996. április 1-jével ide helyezték át, s kapott  ismételten főosztály-
vezetői megbízást. 

Az 1998-as kormányváltást követően az egyházi ügyek az újonnan létreho-
zott  Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma hatáskörét képezték, így 1999. 
január 1-jén e tárcánál kapott  megbízást az Egyházi Tulajdonrendezési Főosztály 
vezetésére.

2002-ben kormányzati főtisztviselővé nevezték ki. (Ez a cím 2007-ben törvé-
nyileg megszűnt.) 

A 2002. évi kormányváltozást követően az egyházi kapcsolatt artással össze-
függő feladatok ismételten teljes egészében a Miniszterelnöki Hivatalba kerül-
tek. 2002. augusztus 1-jei hatállyal vezetői megbízása fenntartásával ide helyez-
ték át, változatlan feladatkörrel. 2003. április 22-től átmeneti időtartamra – tu-
lajdonrendezési főosztályvezetői megbízása fenntartása mellett  – megbízták az 
Egyházi Kapcsolatok Államtitkársága titkárságának vezetésével is. 

A 2004-es miniszterelnök-váltást követően az egyházi kapcsolatt artás újra a 
Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumához került, ahol továbbra is az Egy-
házi Tulajdonrendezési Főosztályt vezett e 2006 nyaráig. 

A 2006-os kormány megalakulását követően létrejött  az Oktatási és Kulturális 
Minisztérium, amelynek minisztere az egyházi kapcsolatokért is felelős volt. Az 
ezzel kapcsolatos szakmai feladatokat az Egyházi Kapcsolatok Titkársága vé-
gezte, amelyen belül főosztályvezető-helyett esként tevékenykedett .  2010. május 
29-től a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumba, majd 2012. május 19-től – 
kormányzati átszervezés következtében – az Emberi Erőforrások Minisztériuma 
(EMMI) állományába került. 2010. július 6. óta kormánytisztviselő. 2010. október 
1-jei hatállyal kinevezték az Egyházi Kapcsolatt artási és Együtt működési Főosz-
tály vezetőjének, amely jelenleg az EMMI-n belül működik. 
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Családi állapota nős, felesége bíró, három közös gyermekük van (két egyete-
mista, egy gimnazista). Budaörsön laknak önálló családi házban.

Elismerések:
1994-ben az MKM közigazgatási államtitkárának elismerése.
2000. július 1-én - a köztisztviselők napján – szakmai munkája során elért ered-

ményeire, s “a közigazgatásban végzett  magas színvonalú szakmai munkásságá-
ra” tekintett el a kancellária miniszter Magyary Zoltán emlékéremmel tüntett e ki. 

2009. október 23-án OKM miniszteri elismerés.
2010. március 15-én a Karcagi Városi Önkormányzat Karcagért Emlékéremmel 

tüntett e ki „a város volt egyházi ingatlanainak tulajdoni helyzetének rendezése 
s ezzel a közoktatás fejlesztése érdekében végzett  kiemelkedő tevékenységéért”.

2011. március 15-én a Magyar Köztársasági Érdemrend Tiszti keresztje kitün-
tetésben részesült az egyházi ingatlanrendezés érdekében végzett  közel 20 éves 
tevékenysége elismeréseként. 

Publikációk:
Több szakmai tárgyú tanulmánya jelent meg elsősorban az egyházi ingatlan-

rendezés, egyházi iskolák, illetve az állam-egyház viszony témakörében folyóira-
tokban, kiadványokban (Új Pedagógiai Szemle, Acta Humana 2000. No. 39-40., 
52-63.o., Korszerű vezetés, Oktatáspolitika és vallásszabadság – Állam-egyház-
iskola-társadalom a 20. századi Magyarországon, 73-112.o., Budapest 2000., Egy-
házi kapcsolatok 1998-2002, 27-49.o., Budapest 2002., Cultural Assets and the 
Problem of Property – The Case of Central Europe aft er 1989, 131-146. o.,Warsaw 
2005., Magyarországi egyházak, felekezetek, vallási közösségek 2007., Felekeze-
tek, egyházpolitika, identitás Magyarországon és Szlovákiában 1945 után, Buda-
pest 2008., Egyházak és tolerancia Magyarországon – Tudományos konferencia az 
1947. évi XXXIII. évi törvény megszületésének 60. évfordulója alkalmából, 2007. 
dec. 5., 167-175. o., Budapest 2008.,  Religion and Public Authority in European 
Union Countries, 45-55. o., Praha 2009.).

Kiemelten: 
Az egyházi ingatlanrendezés jogpolitikai kérdései (Oktatáspolitika és vallás-

szabadság – Állam-egyház-iskola-társadalom a 20. századi Magyarországon, 73-
112.o., Budapest 2000., Új Mandátum Kiadó).

Az állam és az egyházak kapcsolatai Ausztriában (Acta Humana 2000. No. 39-
40., 52-63.o.)

Sett lement of ownership of the former real properties og Churches in Hunga-
ry (Religion and Public Authority in European Union Countries, 45-55. o., Praha 
2009.)

Egyház-fi nanszírozás Magyarországon (Felekezetek, egyházpolitika, identitás 
Magyarországon és Szlovákiában 1945 után, Kossuth Kiadó, Budapest 2008.)

HÖLVÉNYI GYÖRGY
1962. június 13-án született  Budapesten. Nős, három gyermek édesapja. 

Végzett sége: 1985-1990 ELTE TFK magyar-történelem szakos tanár. Tanulmá-
nyok: 1998-2001 BGF idegenforgalmi szakközgazdász képzés. Külföldi kép-
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zési programok: 1995 Schuman Alapítvány Európai Képzési Program, 1991 
- 1994 Kleinewefers Alapítvány, Közép-európai Hetek Lauterheide, Német-
ország, 1993 Európa Tanács vezetőképzés London, Anglia. Politikai, közéleti 
tevékenység: 2000-2004 Barankovics Akadémia Alapítvány elnök, 2000-2001 
Nemzeti Gyermek és Ifj úsági Közalapítvány elnök, 1995-2000 Barankovics 
Akadémia Alapítvány Kuratóriumának tagja, 1991-1993 Ifj úsági Keresztény-
demokrata Unió alapító elnöke, 1989- Kereszténydemokrata Néppárt alapí-
tó tagja. Korábbi munkahelyek/pozíciók: 2009- Schuman Alapítvány, főtitkár, 
2009- Európai Néppárti Képviselőcsoport, Európai Parlament, tanácsos, Kul-
túrák Között i Párbeszéd program vezetője, 2007-2009 Schuman Alpítvány, fő-
titkárhelyett es, 2003-2009 Európai Néppárti Képviselőcsoport, Európai Parla-
ment, sajtótanácsos, 2000-2003 Duna Televízió Rt. Elnöki Kabinetvezetője, 1999 
Ifj úsági és Sportminisztérium, helyett es államtitkár, 1996-1999 Tihanyi Bencés 
Apátság, Tihany község Önkormányzata, idegenforgalmi igazgató, 1994-1996 
Kereszténydemokrata Néppárt, külügyi titkár, 1991-1994 Népjóléti Miniszté-
rium, Parlamenti Titkárság vezetője, 1990-1991 Szent-Györgyi Albert 12 évfo-
lyamos Iskola, tanár. 2012 júliusa óta az Emberi Erőforrások Minisztériuma 
(EMMI) Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelős 
Államtitkára.

DR. NAGY MÁRTA
A művészett örténeti tudomány kandidátusa, habilitált egyetemi docens. 

Tu do má nyos szakterülete a magyarországi ortodox hitű nemzeti kisebbségek 
(szerbek, macedovlachok, görögök, románok, bolgárok) egyházművészetének 
a kutatása. A magyarországi művészett örténet-írásban a posztbizánci kutatások 
elindítója. Főbb művei: Ortodox ikonosztázionok Magyarországon, Debrecen, 1994., 
Ortodox falképek Magyarországon, Budapest, 1994., A magyarországi görög diaszpóra 
egyházművészeti emlékei, Debrecen, 1998., Ikonfestészet Magyarországon/Icon Painting 
in Hungary, Debrecen, 2000., A bizánci ikontól a nyugati barokkig, Budapest, 2006. 

Az utóbbi években úgy a hazai, mint a nemzetközi kutatásban egyedülálló té-
mával foglalkozik: hogyan nyilvánul meg a nemzeti önmegtartás és az asszimi-
láció a magyarországi ortodox hitű nemzeti kisebbségek egyházművészetében.

      
DR. OSZTIE ZOLTÁN
Született  Budapesten, 1958. augusztus 17., Szentelték Esztergomban, 1981. jú-

nius 20. VI. éves a Bp. Hitt udományi Akadémián 1981-82. Káplán Érsekvadker-
ten 1982-83, Nyergesújfalun 1983-86. Plébános Ásványrárón 1986-88. Spirituális 
a Központi Szemináriumban 1988-90. Plébánoshelyett es Bp.-Belváros főplébá-
nián 1990-92. Plébános Bp.-Tisztviselőtelepen 1992-2000. Bp.-Belváros Nagybol-
dogasszony főplébánián 2000-. 

Teológiatanár Veszprémben 1994-2000. Helyett es esperes 2001-től. A Keresz-
tény Értelmiségiek Szövetségének országos elnöke 1997-től. A Bp.-i Ward Má-
ria Általános Iskola és Gimnázium hitt anára és lelki vezetője 2000-től.
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SZALAY LÁSZLÓ PÁL
1976-ban született  Fehérgyarmaton. Nős, egy leánygyermek édesapja. A Sá-

rospataki Református Teológiai Akadémián szerzett  teológus-lelkipásztor dip-
lomát. 

2004-től feleségével együtt  Telkibányán szolgál, mint református lelkész. 
2005-től dr. Ötvös László meghívására részt vesz a Magyar Református Egyház 
Doktorok Kollégiuma, Irodalmi és nyelvi szekciójának munkájában. Kutatási te-
rülete: Hamvas Béla keresztyénsége, avagy a modern egzisztencializmus. Írásai 
a Polisz, a Tekintet, a Confessio, a Református Egyház, a Református Élet, a Re-
formátusok Lapja, a Zempléni Múzsa, A Vörös Postakocsi, a Sárospataki Refor-
mátus Lapok hasábjain jelennek meg. A Ma és Holnap, fenntartható fejlődéssel 
foglalkozó folyóirat, Litera-tura rovatának ötletgazdája és vezetője. 

Szakmai kapcsolatot ápol a százhalombatt ai Hamvas Béla Szabadegyetem-
mel, a Népi Írók Baráti Körével, és a Nap Alapítvánnyal. Írói munkásságáért és 
példaadó tevékenységéért Fehér Mária-díjban részesült. 

2011-ben az elsők között  kapcsolódott  a Magyar Református Egyházban el-
indított  kísérleti ökogyülekezeti programhoz. Dr. Bölcskei Gusztáv püspök 
úr felkérésére a 2012 januárjában felálló Ökogyülekezeti Tanács tagja. 2012 
őszén, a Telkibányai Református Gyülekezet az országban elsőként nyerte el az 
Ökogyülekezeti címet és díjat. 

DR. SZÉKELY ANDRÁS BERTALAN 
1952. július 7-én született  Budapesten. Négy gyermek édesapja. A Budapesti 

Műszaki Egyetem Építőmérnöki Karán 1977-ben földmérő mérnöki, az ELTE 
BTK-n 1981-ben művelődésszociológusi oklevelet szerzett . Utóbbi intézmény-
ben 1982-ben védte meg böl csészett udományi doktori disszertációját szociál-
pszichológiai témakörben. 

1989 májusától a kisebbségpolitikai rendszerváltozás első tisztviselője; a Mi-
nisztertanács Nemzetiségi Titkárságán kormánytanácsos, majd -főtanácsos, 
1990-1996 között  pedig a Határon Túli Magyarok Hivatala osztályvezetője, majd 
a délvidéki terület főosztályvezetője. Ezt követően két és fél évet a felnőtt okta-
tásban töltött , mint a Szent László Akadémia Kárpát-medencei Régió Tanszéké-
nek vezetője, mely tisztséget külsősként máig is betölt. 1998-2006-ig a Nemzeti 
Kulturális Örökség Minisztériumának Nemzeti és Etnikai Kisebbségek Főosz-
tályán dolgozott , tanácsosi, főtanácsosi, majd vezető főtanácsosi beosztásban. 
A minisztériumok újraegyesítése (2006) óta az OKM Közművelődési Főosztá-
lyán dolgozott , a kulturális szakállamtitkárság egyetlen, a hazai kisebbségekkel 
foglalkozó referenseként. 2008-ban létrejött  a tárca Esélyegyenlőségi Főigazga-
tósága, jelenleg változatlan munkakörrel ott  dolgozik. 2010. május 29-től, a kor-
mányzati struk túra átalakítása következtében, a munkáltatója a Közigazgatási 
és Igazságügyi Minisztérium lett , ahol kormánytisztviselőként dolgozik tovább. 
Ugyanitt  2010. szep tember 16. óta a Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcso-
latok Helyett es Államtitkár ságán a Nemzetiségi Kapcsolatok Főosztálya Kül-
kapcsolati és Nemzetiségi Kulturális Együtt működés Osztályát vezeti.
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A tudomány- és művelődéstörténet, a nemzeti identitás, a magyarság és a 
szomszéd népek múltbeli és jelen viszonya, a Kárpát-medencei nemzetiségi kér-
dés, a nyelvi-kultu rális asszimiláció és integráció, a kisebbségpolitika kérdésé-
ben három évtizede végez tár sadalomkutatásokat, tart tudományos és ismeret-
terjesztő előadásokat és tesz közzé publikáció kat, Magyarországon és külföldön. 
Ez idáig tíz saját kötete jelent meg. Közéleti tevékeny ségét illetően számos Szö-
vetség, Alapítvány Egyesület és Társaság tagja. A Magyar Kultúra Lovagja ki-
tüntető címet 2004-ben a határon túli magyarságért végzett  munkájá ért, a Gyulai 
Pál díjat pedig esszéíró tevékenységéért nyerte el 2006-ban. A Magyar Néprajzi 
Társaság a 2008. évi közgyűlésén Pro Ethnographia Minoritatum emlékéremmel 
ismerte el a Kárpát-medence nemzetiségeinek néprajzi- és társadalomkutatását 
segítő munkásságát. 2009-ben a Magyar Szak- és Szépirodalmi Szerzők és Ki-
adók Reprográfi ai Egyesülete alkotói díjban részesített e. 

TARICS PÉTER
Tarics Péter felvidéki származású külpolitikai újságíró, író, pedagógus, okle-

veles politikai szakértő. A dokumentációs irodalom specialistája. 
Hét könyve jelent meg: Kisebbségi vallomástöredékek (Püski, Budapest, 1992), 

Magyarként a Felvidéken 1918-1993 (Püski, Budapest, 1994), A magyar rovásírás és 
annak elsajátítási módja (Püski, Budapest; Szinnyei József Könyv- és Lapkiadó, 
Révkomárom; Rákóczi Szövetség Komáromi Csoportja, Komárom,1998), A Tűz-
keresztségtől a keresztt űzig – A komáromi magyar színház 45 éve (Rákóczi Szövetség 
Komáromi Csoportja; Szinnyei József Könyv- és Lapkiadó, Révkomárom, 1998), 
Magyar ezredforduló – Tizenöt év Almanachja (Pallas, Gyöngyös, 2005), Egy nép kiál-
tott  – 1956 és a megtorlás (Kairosz, Budapest, 2008), Aki Európából (is) látt a Magyar-
országot – gróf Széchenyi István tekintete (Püski, Budapest, 2010). 

Huszonöt éve foglalkozik Széchenyi István életével, életművével, halálának 
körülményeivel. 

1990-ben egyik kezdeményezője volt a Széchenyi István-emléktáblák és 
-domborművek felállításának a Kárpát-medencében – mindenekelőtt  az elszakí-
tott  magyar nemzetrészek közösségeiben. Szorgalmazója a lendvai (Muravidék 
– 1992. október 31.), az ipolysági (Felvidék – 1993. április 7.) és a révkomáromi 
(Felvidék – 1993. szeptember 21.) Széchenyi-emlékmű felállításának, amelyeket 
többedmagával ő avatott , és ünnepi előadóestet is tartott  az avatóünnepségek 
alkalmával. Több Széchenyi-konferencia és Széchenyi-előadóest rendezője és 
előadója. Az elmúlt tizenöt év alatt  rendszeresen járja a Kárpát-medence és az 
emigrációs magyarság közösségeit, ahol többek között  Széchenyiről és a magyar 
reformkorról tart előadást.

2002-ben megalapított a Révkomáromban a Széchenyi István Polgári Társu-
lást, melynek azóta is elnöke. A társulás a felvidéki Széchenyi-hagyományok 
legerőteljesebb és leghatékonyabb őrzője és népszerűsítője.

Legújabb könyve gróf Széchenyi István halálának 150. évfordulójára jelent 
meg, „AKI EURÓPÁBÓL (IS) LÁTTA MAGYARORSZÁGOT – gróf Széche-
nyi István tekintete” címmel, amelyben tételesen megcáfolja az öngyilkosság 
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elméletét, és bizonyítja, hogy a legnagyobb magyar politikai gyilkosság áldozata 
lett . Eddig számos előadással egybekötött  könyvbemutatót tartott  szerte a Kár-
pát-medencében, és könyve megjelenése kapcsán nagyon sok meghívást kapott , 
különösen 2010-ben, a Széchenyi-emlékév tiszteletére.

Elérhetősége: telefon: (70) 354-6854, tarics.p@gmail.com

TURCSÁNY PÉTER 
1951. március 7-én született  Budapesten. Szociológus, író, műfordító. Hat 

gyermek apja. 1988-tól kis megszakítással a PoLíSz című irodalmi lap főszer-
kesztője, 1991-től a Kráter Műhely Egyesület könyvkiadó-vezetője, 1998-tól el-
nöke. 2006-tól Pomáz képviselője és idegenforgalmi tanácsos. Költői indulását a 
68-as generáció a szelíd tekintetű vadjaival rokonítja (Farmerben lépő szarvas). 
A Fiatal Művészek Klubjában az akkori magyar underground egyik szervezője 
és meghatározó alakja. Fiatalabb kori verseinek kötetei: Tarisznya 1982, Magvető, 
Testamentum 1986, Szépirodalmi, Mázsa és pehely, 1994, Antológia. Újabb költe-
ményeiben az egyéni ség, a közösség, a nemzet és a kereszténység veszélyez-
tetett sége kap hangot, fi lozófi ai és teológiai távlatokkal: Megmentett  tisztásaink 
1998, Kráter, Emelkedj, Atlantisz!, 2003, Kráter, ’56 után – Isten- és tücsök- hangra 
2007, Kráter, Arc és Lélekzet 2011, Kráter, Tisztítótűz fényében 2012, Kráter. Esz-
székötetei: A mérleg közepén I–II., 2000, Kráter – gyermekpedagógiai, verstan-
poétikai, irodalomismereti és közéleti írásokat tartal maz, Hűség a szabadsághoz! 
– Pályaív az irodalom és a közélet tükrében (Tanulmányok, alkalmi írások, kritikák, 
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