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A KÖLTÉSZETRŐL, A VERSÍRÁSRÓL, AZ ŐS-EMBERIRŐL

„Visszanéz a magyar, sóhajtva néz vissza,

Te dicső hajdankor! fényes napjaidra;

Szomorú tallóján ösi hírnevének,

Hej! csak úgy böngész már valamit – mesének.”

(Arany János: Toldi szerelme)
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Kaiser László

Március, benne 15-ével nem 
csupán a '48–49-es for-
radalom és szabadságharc 

indulásának fenséges hónapja, hanem 
Petőfi  Sándor költészetének valósága és 
jelképe is. S innen egy ugrás április, ez 
a hónap pedig, a Költészet Napjával, 
József Attila ünnepe is. Ez a két név 
elegendő lenne, hogy végiggondol-
juk, végiggondoljam a líra, a líraiság 
szerepét és fontosságát, de tágítsuk a 
határokat: a versfaragástól az életen át 
a nagy művekig.

Könyvtárnyi irodalom és prózai meg 
természetesen lírai vallomás foglal-
kozik a költészettel, a költészet lé-
nyegével, az alkotás miértjeivel. Mit 
is lehetne mindehhez egy versszerető 
vagy éppen verset író emberfi ának 
hozzátennie… Körülbelül tudjuk, 
mert tudnunk kell, hogy mi a költé-
szet. Most nem is a verstanok és eszté-
ták, netán a poéták közmegegyezéses 
verbalitásaira gondolok. Inkább arra, 
amit tudástól szinte függetlenül érez-
nünk kell, hogy a versben, a költői 
alkotásban valami ős-emberi van, ez 
pedig nem más, mint a kifejezés vá-
gya, felfokozottság, fűtöttség, első-
sorban talán érzelemben, de gondo-
latiságban is. Emberi természetünk 
tagadhatatlanul transzcendentális, 
szakrális vonatkozású és tendenciájú. 
Vagyis versre, versre is vágyó. Hogy 
a gondolat és az érzés formát öltsön 
szavakban, ez már elhatározás kérdé-
se. Egyik lehetőség a költemény, és 
ehhez evidens módon szükségeltetik 
bizonyos formai kritérium, s hogy ez 
aztán hangzás, ritmus, visszatérés vagy 
más, azon lehet vitatkozni, egy a lé-
nyeg: a vers formájában, ruházatában, 
bőrében is fölismerhető. 

Mindennek a lényege tehát az, hogy 
a vers mint valóság emberré válásunk, 
netán emberré teremtésünk óta ben-
nünk van, sajátunk. Ezért mondunk, 
rögzítünk, írunk. Ám ha nem írunk, 
csak olvasunk, hallgatunk verset, az is 
a bennünk levő költészet rezdülése. To-
vábbmegyek: abban az emberben is ott 
a vers, a költészet, aki nem „fogyaszt” 
verset. Még tovább: az emberi lét maga 
a költészet! Visszatérés, körforgás, 
pulzálás. Visszatérő vágy a jóra a visz-
szatérő gyarlóságok közepette. Egyéni 
vagy közösségi mértékben. Érzések és 
ritmusok dobálnak és szabályoznak 
minket.  A gondolatig és tovább… 

Két kérdés maradt. Miért ír valaki ver-
set, és miért írok én?

Mindezért! Ezért születnek gyatra, 
rossz versek, ezért születnek jók is: 
a szándék ugyanaz. Nagy László írja 
naplójában egyik versének születése 
után, hogy sokadszorra, javítások után 
érezte úgy, végre sikerült megmarkol-
nia a művet. Vagyis késznek és jónak 
tartja. Mindenkit a maga szintje, te-
hetsége (vagy tehetségtelensége) hatá-
roz meg, amikor megmarkoltnak érzi 
irományát. Vajon elment talentuma és 
az adott mű lehetőségének végső ha-
táráig? És ha elment, irodalom lett-e, 
vagy – miként előbb rögzítettem – a 
mindenkiben meglévő költészet ilyen-
olyan megörökítése? Ez bizony lénye-
ges. Lényeges, irodalmi kérdés, de én 
minden költőt, netán rímfaragót be-
csülök, mert még a gyenge művel is 
őrzi az említett ős-emberit, és tettel 
perlekedik valamiért. Ha versben 
az ember és emberben a vers, akkor 
szeretni muszáj! De nem a mű vagy 
az ember gyengeségét!

Ha már ember és a nagyon is gyarló 
ember: mindezeken túl persze vannak 
és lehetnek egyéb fontos megfogható 
szempontok. Nagy mozgató a versírás-
hoz az egészséges és persze az egész-
ségtelen hiúság is. Ösztökélhet esetleg 
némi pénz, már ha egyáltalán szóba jö-
het, pláne manapság, de előfordulhat; 
meg hát a kis hal is hal. Aztán ott van a 
hiúsághoz közel álló, bár mégsem tel-
jesen az… egyszóval a szerepre gondo-
lok. A szerep kell a verset írónak, hogy 
valaki költőnek tartsa magát, vagy ép-
pen költőnek tartsák. Esetleg eltartsák, 
mert ez jár, ez dukál. Bonyolult dol-
gok ezek a gyarlóságok birodalmában. 
Mint ahogy mindenképpen pozitívum 
az, ha az alkotás, a versírás segít vala-
minek a földolgozásában, tehát öngyó-
gyítás, mentálhigiénés folyamat. Ha 
az. Mert lehet, hogy csupán maga a 
tevékenység gyógyít, vagy ha nem gyó-
gyítás, akkor is magával a cselekvéssel 
elkerüljük azt, amit Tolsztoj így defi -
niált: A semmittevés a bűn előszobája. 

Tudom, jól tudom, hogy erősen ki-
tágítottam a költészet, a versírás ha-
tárait. Egyetértek Osvát Ernővel, a 
Nyugat legendás szerkesztőjével, aki 
azt mondta: Vannak a nagy írók, köl-
tők és van az irodalom. Mindaz, amit 
rögzítettem, azokra is érvényes talán, 
akik kívül esnek az irodalmon. Tehát 
nem költők, csak verset, versszerűséget 
létrehozók. És köztük, miként az igazi 
költők között, vannak ilyen-olyan mi-
nőségű emberek. Egyben azonosak: az 
érzés, a kifejezés vágya mindegyikük-
ben megvan, az a szándék, hogy az írás 
segítségével tisztázzanak valamit. Ho-
gyan írta Németh László? Az ember 
akkor használ legjobban a világnak, ha 
rendbe jön önmagával.

És jól tudjuk azt is, hogy legvégül 
úgyis csak a produktum számít, a 
vers. Annak minősége. A művészet, 
az alkotás szinte olyan – horribile 
dictu –, mint a bűnözés. Ahogy a 
bűnözőnek mindegy, milyen módon, 
de vihesse a szajrét, úgy az alkotónál 
messze nem az az elsődleges, hogyan 
jutott el a műhöz, vagy éppen miért, 
mi és ki által. Lehet, sőt kell is be-
szélni, szólni minderről, ám a művész 
„szajréja”, az általa teremtett valóság, 
tehát a mű: az ezt megelőző, azokat is 
magáéban hordozó valóságokat olyan 
fénytörésbe helyezi, ami annál homá-
lyosabb látást enged, minél inkább 
vizsgálódni akarunk. S itt már a művé-
szi tudatosság tagadhatatlan ténye elle-
nére a titoknál, a teremtésnél vagyunk.

És hogy én miért írok verset? 
Egyáltalán miért írok? Mert valamiért 
muszáj. Ha nem írnék, rosszabb lenne. 
Engem megvisel az írás, talán azért 
írok inkább röviden és keveset. De 
szükségem van az írás cselekvésére, 
ezen keresztül a dokumentálásra. A 
bennem levő fájdalmak nálam nem 
csökkennek, ha szólok róluk; érdekes: 
az örömök növekednek. Huszonhat-hu-
szonhét esztendős koromban vesztettem 
el a szüleimet, az azóta eltelt hosszú évek 
során csalódtam hazában, közösségben, 
emberben, nőben, barátban, gyerekben. 
Ha minderről szólok, szemernyit sem 
enyhül a kín. S az elmúlt hosszú esz-
tendők alatt rengeteg fényt és ragyogást 
kaptam, hitet, erőt hazától, közösségtől, 
embertől, nőtől, baráttól, gyerektől. 
Meg a kultúrától és az anyanyelvemtől. 
Ha erre gondolok, vagy ezzel kapcsolat-
ban formálok mondatokat, nagy nyu-
galom fog el, talán boldog vagyok. Ez a 
mérleg nekem bőven elég, ezért is írok…

Arany János 

Nemzetőr-dal

Süvegemen nemzetiszín rózsa,
Ajakamon édes babám csókja;
Ne félj, babám, nem megyek világra:
Nemzetemnek vagyok katonája.

Nem kerestek engemet kötéllel;
Zászló alá magam csaptam én fel:
Szülőanyám, te szép Magyarország,
Hogyne lennék holtig igaz hozzád!

Nem is adtam a lelkemet bérbe;
Négy garajcár úgyse sokat érne;
Van nekem még öt-hat garajcárom…
Azt is, ha kell, hazámnak ajánlom.

Fölnyergelem szürke paripámat;
Fegyveremre senki se tart számot,
Senkié sem, igaz keresményem:
Azt vegye hát el valaki tőlem!

Olyan marsra lábam se billentem,
Hogy azt bántsam, aki nem bánt engem:
De a szabadságért, ha egy íznyi,
Talpon állok mindhalálig víni.

(1848. április)

Utassy József 

Csak éltem!

Ma sem csináltam semmit:
csak éltem ezt a verset.
Ez okozott örömet,
gyötrelmet, keservet.

Mert a verset nem írják:
a verset élve élik.
Ezért időtlenül a szó,
és fénylik, fénylik, fénylik.



Karasszon István professzor úr ószövet-
ségi kutatásait és teológiai tárgyú meg-
állapításait világszerte ismerik. Kedves 
tanáromat az új és szokatlan összefüg-
gések világos rendjéről tanítványaként is 
sokat faggathattam. Kérdéseimre ezúttal 
írásban adta meg válaszait. 

Professzor úr igencsak korán (már gyer-
mekként) megismerhette a tudomány 
vonzásköreit. Milyen volt ez a gyer-
mekkor? Hogyan kapta meg az elhívást 
arra, hogy tudományos munkáival is 
szolgálja az Urat? Mik inspirálták? 

A gyermekkor tényleg formatív perió-
dus, hiszen az ember észre se veszi, hogy 
mennyi jót kapott… Viszont éppen ezért 
egyáltalán nem biztos, hogy már gyer-
mekkorban tudatosul a hatások átvétele. 
Én nyilván sokat profi táltam abból, szü-
leim – bár sokat dolgoztak – mégis ál-
landóan velünk voltak. Én az asztal alatt 
játszottam, de az asztal fölött bibliafordí-
tás, kommentárírás volt; jelentős volt az 
is, hogy apám és anyám együtt végezte 
ezt is, éppúgy, mint a gyülekezeti mun-
kát. Aztán szép lassan kezdett a gyermek 
is belenőni a dolgokba. Élő emlékként az 
marad meg, hogy bárhol megakadtam, 
nem lehetett szüleimtől olyat kérdezni, 
amit ne tudtak volna – hiszen ők már 
régen bejárták azt az utat, amin én botla-
dozva megindultam.

Persze, ott voltak a könyvek, amik 
attraktivitása egészen kiskortól fogva 
elkísért. Már tinédzser korban egy-
szer megkérdeztem apámat: olyan sok 
könyved van, nem gondoltál arra, hogy 
eszkatalogizálni kellene őket? – Apám 
furcsán nézett rám: tudod, hogy mek-
kora butaságot mondtál? S amikor látta, 
hogy mosolygok, akkor nevetett ő is. 
Persze, az eszkhatonnak és a katalógus-
nak semmi köze egymáshoz!

Érdekes, hogy nem csak szüleim, de 
barátaik is jelentős befolyással bírtak: 
akit szüleim sokra tartottak, az nekem 
is fontos lett. Így például a vallástaná-
rom (apám sárospataki diáktársa), Ró-
zsai Tivadar. A tőlük kapottak mellett 
érdekes hatással volt kötelességtudatuk 
is, ami mindmáig elragadtatással tölt el. 
Úgy gondolom, ennek a magatartásnak 
is jelentős szerepe volt abban, hogy szép 
lassan a hivatástudat, majd aztán a tu-
domány iránti érdeklődés is egyre vilá-
gosabban megfogalmazódott bennem.

Istentől kapott ajándékként tekintek 
mindezekre vissza – ezzel együtt egyál-
talán nem tartom emberfölötti dolognak 
a gyermekkoromat. Egyszerűen az egész-
séges társadalmi reprodukció modellje 
volt. S ahogy öregszem, egyre inkább föl-
merül bennem a kérdés: vajon azok, akik 
engem látnak, hogyan és mit vesznek át? 
Én a reprodukció folyamatának haszon-
élvezője voltam – és adok is át elegendőt 
a következő generációnak? A szemé-
lyes vívódáson túl azt kell mondanom, 
hogy saját korom sokkal kevesebbet ad 
át, mint amennyit kapott – és mint ha 
el is felejtkezne arról: egy társadalom, de 
főként egy szűkebb testvéri közösség éle-
tében a legfontosabb ez a reprodukció!

Kik voltak a mesterei, s kik hatottak 
Önre leginkább?

Én inkább úgy fogalmaznék, hogy kik-
nek vagyok hálás… Sokaknak, felsorol-
ni se tudom! Gyakorlatilag minden jó 
tanár befolyása alá kerültem, és sok jó 
tanárom volt. Debrecenben Varga Zsig-
mond (Újszövetség), Czeglédy Sándor 
(gyakorlati teológia), Kocsis Elemér 
(dogmatika), Makkai László (egyház-

történt) számomra mind óriások, de ér-
dekes, hogy diáktársaim közül is sokan 
voltak olyanok, hogy tanárként is elfo-
gadnám őket: Bölcskei Gusztáv, Vladár 
Gábor, és még sokan mások.

Ha a kérdés szándéka az, hogy megpró-
báljon elhelyezni a teológiai tudomány 
széles palettáján, azért hadd említek né-
hány ismert nevet. Óriási hatással volt 
rám újszövetségi tudományokból Oscar 
Cullmann, François Bovon, Bo Reicke 
és Markus Barth – írásaik egy részét ma-
gyarul is olvashatjuk. Rendszeres teoló-
giából Jan M. Lochman, Heinrich Ott, 
vagy a Magyarországon kevésbé ismert 
Uwe Gerber. Egyháztörténetből Bucsay 
Mihály barátja, Wilhelm H. Neuser volt 
a mentorom, de említhetném Olivier 
Fatio vagy Max Geiger nevét is. Filozófi á-
ból a Jaspers-tanítvány Hans Saner, vagy 
a strukturalista Manfred Frank. Katoli-
kus teológiából Christan Duquoc, Hans 
Urs von Balthasar és Jacques Pohier. 
Ökumenikus teológiából természetesen 
Lucas Vischer. Gyakorlati teológiából 
máig felejthetetlen Jean-Marc Chappuis 
és Dietrich Stollberg. A sor persze hosszú 
lenne így is, hiszen miért hagynám ki a 
hettita-tanáromat, Rudolf Wernert?

Nyilván az ószövetségi tanárok a legfon-
tosabbak. Itt egyértelmű Ernst Jenni, 
Hans-Joachim Stoebe, Albert de Pury, 
Th omas Römer, valamint Max Wagner 
és felesége, Ute Lux. És persze azok is, 
akiktől archeológiát tanultam: August 
Strobel, de az időközben professzorok-
ká lett diáktársak, mint pl. Manfred 
Oeming (Heidelberg), Klaus Koenen 
(Köln), Detlef Jericke (Heidelberg), 
vagy Ulrich Hübner (Kiel). A felsorolás 
azért nem egészen fair, hiszen a tanu-
lás azóta is tart. És sokaknak el vagyok 
most is kötelezve – így például a Jörg 
Jeremias neve által fémjelzett iskola tag-
jaira gondolok, vagy Walter Dietrich 
berni professzor körére. Amerikában 
Walter Brueggemannra és barátaira. 
Ahogy mondani szoktuk: ha valami jót 
olvas valaki tőlem, az bizonnyal ezektől 
a kiváló emberektől származik; hanem a 
hibák mind a sajátjaim…

Sorsszerűséget vagy pedig föloldó ke-
gyelmet lát abban, hogy végül Ön is – 
akárcsak több felmenője – elsősorban 
az Ószövetség kutatója lett?

Nem is tudom – talán el kellett volna 
gondolkoznom felőle? Nem, ez egyál-
talán nem előre eldöntött dolog volt; 
legalábbis nem én döntöttem el. Az 
én döntésem mindig csak annyi volt, 
hogy az előttem álló feladatot a lehető 
legjobban végezzem el, és aztán az utat 
magát már inkább felülről rendelték 
el. Az előző felsorolásból talán kitűnik, 
hogy elég széles érdeklődéssel indul-
tam el a lelkészi pályán. Érdekességként 
megjegyezhetem azt is, hogy a Buda-
pesti Református Teológiai Akadémián 
1988-ban akartak tanárrá választani – 
az ökumenika tanszékre. Hízelgő volt 
akkor, hogy Tóth Károly püspök azzal 
válaszolt: nem lehet, mert nekem van rá 
szükségem! Akkor még persze nem tud-
tam, hogy négy év múlva az Ószövetség 
irányába is elindulhatok.

A reformáció korában, állítólag, a hol-
land református hajókra ez a rövid 
mondás volt írva: „teneo quia teneor” 
– tartok, mivel tartatom. Nyilván utalt 
arra, hogy a hajó rakományát hordozza, 
de csak úgy tudja ezt megtenni, hogy őt 
magát pedig a víz tartja. S az is egyértel-
mű, hogy a hajó tulajdonosa is így érez-
te önmagát. Én úgy gondolom, hogy ez 
keresztyén életelvként is jó mondás: ter-

mészetesen én döntök, egész létem mö-
götte áll – de látom azt is, hogy rólam és 
értem már döntöttek.

S nyilván az is érdekes, amikor az em-
ber visszatekint, és egy sor kérdésben 
lát hasonlóságot az elődökhöz; még ér-
dekesebb, amikor lélekben kommuni-
kálhat velük egy-egy nehezebb kérdés 
kapcsán… Óriási ereje is van a családi 
tradíciónak! Érdekességként azért hadd 
említem meg, hogy a II. világháború 
után egy rabbi nagyapámnak valamiért 
(mindegy, hogy miért) köszönetet mon-
dott – amit úgy akart kifejezésre juttat-
ni, hogy a fi át jól megtanítja héberül. 
Hát jól megtanította! Apám ui. addig 
inkább az Újszövetség hatása alatt volt. 
Sokszor gondolok vissza, hogy ha ez az 
eset nem következett volna be, talán az 
egész családi tradíció másként alakul. 
Van providentia!

A mai történeti-kritikai Biblia-ma-
gyarázatnak – hogy az Ön kifejezéseit 
idézzem!- vannak-e új „sugárútjai” 
és vannak-e új „zsákutcái”? Ha igen, 
melyek ezek?

Ha a könyvemre utal ezzel a kérdéssel, 
akkor azt kell mondjam, nyilván nem 
véletlen, ha 1960 körül megáll a kuta-
tástörténet bemutatásával. A végpont 
kiválasztása nem önkényes, s nem csak 
az az oka, hogy általában fél évszázad tá-
volából szoktunk történelemről beszél-
ni. Jelentősebb ennél az, hogy ez volt az 
a pillanat, ahol a tudomány alakulása 
internacionalizálódott: az International 
Organization for the Study of the Old 
Testament 1950-es megalapítása két-
ségkívül mérföldkő volt ebből a szem-
pontból. Igaz azonban, hogy minden-
nek a jelenre is hatása van – és ezért is 
próbáltam meg a végére egy körképben 
bemutatni azokat a fontos személyeket, 
akik ma kutatásukkal és oktatásukkal 
meghatározók. Nyilvánvaló, hogy a 
könyv 2011-es megjelenése óta is lé-
nyeges változtatásokkal írnám meg ezt 
a körképet.
Hogy miképp lesz a mai kutatásból 
kutatástörténet? Erről talán nem egy 
hatvan év fölötti embert kellene meg-
kérdezni… Én mindenesetre két je-
lenségre hívnám föl a fi gyelmet. Egy-
részt a hagyományos teológiai kutatás 
mellett megjelent egy új vonulat is: az 
egyetemeken nem teológiai karokon, 
bölcsészettudományi érdeklődéssel 
igen jelentős bibliakutatás van. Itt el-
sősorban a Sheffi  eldi Egyetem bibliai 
departmentjére gondolok (illetve az 

általa kiadott Journal for the Study of 
the Old Testamentre), de hasonló már 
Németországban is van. Egészséges 
konkurencia-helyzet, ha valaki a teo-
lógiai tradícióktól függetlenül végzi a 
kutatást – és részben jelentős eltérések-
kel! A másik jelentős vonulat az észak-
amerikai college-rendszerben a Bibliát 
mint irodalmat tanító tanárok tevé-
kenysége. Ez azért érdekes, mert ezek 
jó része héberül sem tud (a sheffi  eldiek 
mind jeles hebraisták!), de az irodalmi 
herméneutika jelentős eredményeit al-
kalmazzák a bibliakutatásban.

Talán kicsit amerikai ízű, ha azt mon-
dom: mindez nem jobb és nem rosszabb, 
hanem „más”. Én mindenesetre válto-
zatlanul a hagyományos irányzat mellett 
vagyok, s azt szeretném a legmodernebb 
módon folytatni, de a meggazdagodás 
ígéretével kecsegtet, ha polarizálódik a 
kutatás. Majd valamelyik tanítványom 
megmondja, hogy mindennek mi lesz 
az eredménye!

Professzor úr a Károli Gáspár Refor-
mátus Egyetem Hittudományi Karán 
az Ószövetségi Tanszék vezetője, a Se-
lye János Egyem Református Teológiai 
Karán pedig az Ószövetségi és Újszö-
vetségi Tanszéket vezeti. Hogyan látja 
a két egyetem – leginkább a két teoló-
giai kar – jelenlegi helyzetét? 

Természetesen jelentős különbség, hogy 
a KRE több egyetem mellett kell bizo-
nyítsa a református oktatás-nevelés és 
tudomány létjogosultságát napjaink-
ban, s igen komoly nemzetközi kihívá-
soknak is meg kell feleljen. A SJE ezzel 
szemben a felvidéki magyarság szellemi 
fellegvára, bár a széles körű tudományos 
konkurenciát aligha hagyhatja fi gyel-
men kívül. E különbségeken túl azon-
ban a munkám nagyjából megegyezik 
Komáromban és Budapesten: a Biblia 
jelentőségének hangsúlyozása mind a 
keresztyén bizonyságtételben, mind pe-
dig a művelődésben és a tudományban.
Talán megkockáztathatom még azt a 
szakmai sovinizmust is, hogy a Biblia 
magyarázata az elmúlt évszázadokban 
az európai tudományban élenjáró volt: 
nem tudományos hübrisz által, hanem 
inkább azáltal, hogy az emberek aláza-
tosan keresték a Biblia értelmét, mind 
történetileg, mind pedig saját életükre 
aktualizált formában. Ezzel pedig az 
emberi gondolkodás fejlődését nagyban 
szolgálták, s a szellemtudományoknak 
példát mutattak.

Soha nem akart gyülekezeti szolgálatot?

Mindig azt akartam… Fogalmazzunk 
úgy, hogy nem látok jelentős különbséget 
a gyülekezeti szolgálat és az oktatás között.

Miként vélekedik a második világhá-
ború utáni időszakról? Hogyan látja 
Nagy Imre összetett alakját? Milyen 
személyes élményei vannak 1956-ról? 

Hogy a végén kezdjem: 1956-ban másfél 
évesként nem sok emlékem maradha-
tott, inkább csak a család elbeszélésé-
ből emlékezem a dolgokra. Az viszont 
egyértelmű számomra, hogy azért nem 
tudjuk egyöntetűen megítélni az ese-
ményeket, mert igen sokrétű volt az 
emberek motivációja – el egészen a 
reformkommunistáktól a rendszer által 
elnyomott emberekig. Ezért is volt olyan 
átfogó, az egész társadalmat megmozga-
tó esemény, amelynek során gyakorlati-
lag az egész ország kiállt igaza mellett. A 
sokrétűséget azonban mindmáig érez-
hetjük a megemlékezések során.

Egyáltalán nem lehet csodálkozni, ha 
a magyar társadalom 1956-ban polari-
zált volt: oly sok és oly nagy politikai 
felfordulás előzte meg! Ezeknek a kiér-
tékelésében ma is meglehetősen meg-
osztott egész Magyarország. A politikai 
kiértékelést én is hagyom másokra, de 
egy olyan szempontot hadd említek, 
amelyet viszonylag ritkán hallok, mégis 
talán a legfontosabb! Politikai irányza-
tokon belül is megosztottságot jelen-
tett, hogy voltak olyan politikusaink, 
akik a magyar nemzetet szolgálták – és 
voltak olyanok is szép számmal, akik a 
politikai kalandor kategóriájába tartoz-
tak, s más nem is volt fontos számuk-
ra, mint hogy ideig-óráig hatalomban 
legyenek. A magyar történelem durván 
egy évszázada szenved abban, hogy ka-
landorok egy-egy rövid időszakban élet 
és halál urai – utánuk pedig a vízözön! 
Hogy példát hozzak: a kérdező számá-
ra, ha jól értem az általa megírt drámát, 
Nagy Imre személye igen fontos. Én ezt 
a nézetet ugyan csak részben osztom 
(számomra Nagy Imre is kommunista 
vezető volt), de abban egyetértek, hogy 
ő nem volt kalandor – szemben a Rá-
kosi-kör sok tagjával. Én olyan parasz-
tok között nőttem fel, akiknek padlását 
Nagy Imre beszolgáltatási miniszterként 
kisöpörte, tehát furcsa lenne, ha szeret-
ném őt. Viszont tény, hogy élete végén 
világosan látható volt, mennyire az or-
szág szolgálatára volt elszánva. A kom-
munizmuson belül is ott húzódik tehát 
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a kalandorpolitika és a szolgálatpolitika 
közötti különbség.

Ezt azért tartom nagyon fontos megkü-
lönböztetésnek, mivel ez a kettősség – fáj-
dalom – a mai politikában is megtalálha-
tó. Kérem, itt nézzék el, ha nem vagyok 
hajlandó nevesíteni, kit tartok politikai 
kalandornak és kit tartok a nemzet szol-
gájának! Legyen elég annyi, hogy erre a 
mindenkori választónak kell fi gyelnie…

A rendszerváltozás után vált világossá 

az, hogy Magyarország micsoda adós-

ságspirálba keveredett. Milyen is ez a 

mai gazdaság keresztyén szemmel? Az 

egyre inkább virtualizálódó befektetési 

világban maga a pénz nem válik-e telje-

sen virtuálissá? Milyen veszélyei vannak 

ezeknek az egyre nyomasztóbb jelensé-

geknek? Erkölcsi és gazdasági szempont-

ból mi lehet a legmegfelelőbb megoldás?

Szokás azzal gúnyolódni, hogy a közgaz-
daságtanhoz ma mindenki ért… Ez így 
nyilván nem igaz, de a gúny mégsem jo-
gosult: valamennyiünk dolgáról van szó! 
Magam ugyan folytattam ilyen tanulmá-
nyokat, bár egy kicsit több ismeret biztos 
nekem se ártana; annyit azonban szögez-
zünk le: a közgazdaságtan – társadalom-
tudomány. Általában számokkal szoktak 
dobálózni, de az igazán érdekes kérdés 
mégis az, hogy ezek a számok milyen 
hatással vannak a társadalom tagjaira. 
Ennek fölmérése, még inkább irányítása, 
meglehetős összetett feladat.

Az adósság kérdése Magyarországon elég 
súlyos, még akkor is, ha az utóbbi évek-
ben enyhén csökkenni látszik az ország 
bruttó eladósodása. Én inkább azt hang-
súlyoznám, hogy adósság és adósság kö-
zött óriási különbségek vannak! Ne felejt-
sük el, hogy már a rendszerváltozás pilla-
natában eladósodott országot örököltünk. 
Csakhogy: a kommunista érában egészen 
más funkciója volt a nyugat-európai el-
adósodásnak, hiszen ez gazdasági védel-
met jelentett a radikális balra tolódástól. 
Egy másik szempont: ha az eladósodás az 
ország technológiájának modernizálását 
szolgálná, akkor lehetne pozitív is. Saj-
nos azonban ez Magyarországon se 1990 
előtt, se utána nem így történt: a politikai 
„establishment” önmaga helyzetének sta-
bilizálására használta fel a kölcsönöket. Ez 
súlyos következményekkel járt. – Hogyan 
lehet küzdeni az eladósodás ellen? Ennek 
is különböző stratégiája lehet. Bod Péter 
Ákos az 1990-es évek közepén jó választ 
adott az akkori helyzetre: nem visszafi -
zetni kell az adósságot, hanem „kinőni”, 
tehát az ország bruttó bevételét növelni, 
s akkor százalékarányban csökken az el-
adósodottság. Akkor azt mondta, hogy 
az ezredfordulóra nem lesz gond az állam-
adóssággal – és ez így is volt! Sajnos, azóta 
volt egy nagy visszacsúszás is a rendszer-
váltás előtti időkre; 2010-ben már ugyan-
ez a stratégia nem volt alkalmazható. Jelen 
helyzetben csak erőteljes struktúraváltás, 
növekedést serkentő intézkedések, és 
rendkívül szigorú költségvetési gazdálko-
dás lehet a megoldás – ezek közül sok meg 
is történt, de bőven van lehetőség még fo-
kozni ezek tempóját!

A világgazdasági recesszió? Déjà vu ér-
zésem van: az 1990-es évek végén Ma-
gyarországra látogatott Joong Eun Kim, 
a Koreai Presbiteriánus Egyház elnöke, 
s én is hasonlót kérdeztem tőle az 1997-
es dél-koreai gazdasági krízis kapcsán. 
Meghökkentett, mennyire értett a gaz-
dasághoz… Elmondta, hogy tk. fi nan-
ciális krízisről volt szó, aminek az oka 

az ingatlanok túlértékelése volt (nyilván 
azért, hogy hitelt lehessen rájuk fölven-
ni). Maguk a bankok értékelték messze 
áron fölül azokat az ingatlanokat, ame-
lyeket hitelek fedezetéül mutattak nekik. 
Aztán néhány hitel „bedőlt” – az ingatla-
nok pedig nem fedezték a hitelezők ká-
rát. Ekkor indult be a „dominó eff ektus”, 
hiszen minél több ingatlan jelent meg a 
piacon, azok értéke még tovább zuhant, s 
magával rántotta az egész bankrendszert.

Nem hittem volna akkor, hogy világmé-
retben megismétlődik ugyanaz a prob-
léma: a pénzpiac nincs egyensúlyban a 
világban megjelenő értékekkel, hogy 
úgy mondjuk elszakadt a valós gazda-
ságtól. Ez azért probléma, mert a II. vi-
lágháború utáni fejlődésben a minőségi 
fejlesztés éppúgy hangsúlyos volt, mint 
a mennyiségi gyarapodás. Mindkettő ki-
fejezhető pénzben – de a pénz maga nem 
ismer minőségi fejlődést, hanem csak 
számokat. Ha jól látom, világméretek-
ben próbálják is kezelni ezt a problémát: 
a Fed, az Egyesült Államok jegybankja 
pénznyomtatással hígítja a világgazda-
ságban meghatározó dollár értékét, s 
ezzel egyenletesen elosztja a terheket a 
gazdaság valamennyi részvevője között. 
Persze, ennek az az ára, hogy a középosz-
tály fi zeti meg világméretben az elit által 
okozott károkat.

A recesszió szokatlanul hosszú ideig 
elhúzódik – végső soron már szűk év-
tizede tart, s a végét még mindig nem 
látjuk. Amikor e sorokat írom, éppen 
az olasz bankrendszer van nagy bajban. 
Az okot abban látom, hogy a válságra 
nincs általános recept: ahogy mond-
tam, a közgazdaságtan nem egyszerűen 
a számok tudománya, hanem a számok 
hatása a társadalmakra, emberekre. Hi-
ába dolgozott ki például Németország 
jó megoldást a fi skális megszorításokra, 
költségvetési szigorra (ami egyébként 
egész jól működik is Németországban): 
ugyanez a módszer Görögországban már 
látványosan nem vált be. Az azért min-
denkinek fel kellene tűnjön, hogy mió-
ta az egész világ „segít” a görögöknek, 
az államadósságuk megduplázódott! A 
megszorítások ellentétje a gazdaság ösz-
tönzése, engedményekkel, talán kölcsö-
nökkel; ez se biztos, hogy minden eset-
ben működik. A gazdaságtan tehát pa-
tikamérleg: minden országnak magának 
kell megtalálnia, hogy milyen mértékig 
használja az egyik vagy másik módszert, 
vagy esetleg több módszer kombináci-
óját – nemzetközi szinten ebbe aligha 
lehet beleszólni! Relatíve jó hír azonban, 
hogy a közép-európai államok, ugyan 
jóval szegényebbek, mint nyugat-eu-
rópai partnereik, mégis viszonylag jól 
tudnak manőverezni e veszélyes vizeken.

Korunk egyik nagy morális problé-

mája a homoszexualitás kérdése. Ez-

zel kapcsolatosan szokás idézni Pál 

apostolt, akinek a rómaiakhoz írott 

levelében ezt olvashatjuk: „Ezért Isten 

gyalázatos szenvedélyeknek szolgál-

tatta ki őket. Mint ahogy asszonyaik 

felcserélték a természetes érintkezést 

a természetellenessel, ugyanúgy a fér-

fi ak is elhagyták a női nemmel való 

természetes érintkezést, és egymás 

iránt gerjedtek fel kívánságukban; 

férfi ak férfi akkal fajtalankodtak, de 

el is veszik tévelygésük méltó jutalmát 

önmagukban. És mivel nem méltatták 

Istent arra, hogy megtartsák ismere-

tükben, Isten kiszolgáltatta őket az 

erkölcsi ítéletre képtelen gondolkodás-

nak, hogy azt tegyék, ami nem illik.” 

(Róm 1, 26–28) Professzor úr hogyan 

vélekedik erről? Vajon belátásból kö-

tött alku-e az, ha nem a bűn kérdéskö-

re felől, hanem emberi esendőségeink 

függönyét széthúzva közelítünk ehhez 

a témához? 

Az említett bibliai passzus kapcsán 
először a nagy német kommentátor, P. 
Stuhlmacher szavait hadd idézem: nem 
szabad ezt a néhány verset refl ektálatla-
nul idézni! Ha jól értem Pál apostolt, itt 
a homoszexualitás nem maga a bűn, ha-
nem inkább a büntetés. Háttérben nem 
is annyira az áll, hogy némelyeknek már 
az ókorban olyan volt a hormonális ösz-
szetétele, hogy saját nemüket kívánták – 
inkább a homoszexualitás dicsérete (ami 
hellenista körökben gyakori volt) vívja 
ki az apostol ellenszenvét.

A homoszexualitásról általában válto-
zatlanul nehéz nyilatkozni! Gondolom, 
legtöbben egyetértenek azzal, hogy ha 
valakivel találkozunk, akkor az ember 
érdekel bennünket – s nem azzal fog-
lalkozunk, hogy az illető éppen hetero- 
vagy homoszexuális. Persze, emberi 
létünknek a szexualitás is része, viszont 
ilyen szempontból meg azt kell mond-
juk, hogy a homoszexualitás messze 
nem egységes módon jelentkezik az 
érintettekben: vannak, akik szenvednek 
tőle, vannak, akik fel tudták dolgozni 
ezt a tulajdonságukat, és vannak olya-
nok is, akik szívesen állítják közszemlé-
re. Bizonnyal többen megtapasztalhat-
tuk ezek közül valamennyit! 

Divatos szóval élve, a homoszexualitás 
valamilyen „másság” – bár ez defi níció-
nak még igen kevés, és a saját nemhez 
vonzódás mibenlétét még mindig nem 
sikerült megnyugtató módon meghatá-
rozni. Annyi bizonyos, hogy ha valaki 
szexuális szempontból más, akkor foko-
zott fi gyelmet kell fordítani arra, hogy 
ebből semmilyen hátránya ne származ-
zék. Sőt nem csak az esélyegyenlőséget 
kell garantálni, hanem még különös 
fi gyelmet igényel az is, hogy érzelmileg 
se sérüljön, hiszen csak így lehet teljes 
jogú tagja a társadalomnak. Röviden: 
a homoszexuális ember személyi jogait 
körültekintő módon kell védeni.

A személyi jogoktól persze megkülön-
böztetendők a közösségi jogok. Itt nem 
látom, hogy a homoszexualitás olyan 
„másság” lenne, ami a homoszexuálisok 
közösségének külön jogosítványokat biz-
tosíthatna. Az elmúlt években újra vehe-
menciával jelentkezik a homoszexuáli-
sok házasságkötésének, családalapításá-
nak kérdése, ami talán Magyarországon 
nem, de Nyugat-Európában napirenden 
van. Nos, tény, hogy a heteroszexuális 
házasság és család a társadalom különös 
védelmére tarthat igényt – nem azért, 
mert két ember együttléte ezt indokolná 
(ez élettársi viszonyként is elképzelhető), 
hanem azért, mert a család a társadalom 
alapsejtje, s a társadalom reprodukciójá-
nak letéteményese. Hogy milyen védel-
met nyújt a mindenkori családnak egy 
társadalom, arról nehéz általánosságban 
szólni, hiszen ezt maga a társadalom 
dönti el, a társadalom igényei alapján. 
Ezt a közösségi védelmet homoszexuális 
személyek esetében nem látom indokolt-
nak, s az igény bejelentését éppenséggel 
a már úgyis megtépázott család védelme 
elleni támadásként értem.

Tudom, hogy ez a vélemény egyrészt az 
ún. konzervatívak és az ún. progresszí-
vek részéről is kritizált; viszont éppen az 

erősít meg benne, hogy mindkét szélső-
séges vélemény ellentmondását váltja ki.

Európa két nagy kihívása most: az Isz-

lám és a menekültkérdés. Professzor úr-

nak mi a véleménye ezekről?

Valóban, az elmúlt két év során soha 
nem látott problémákkal szembesül-
tünk. Szabadjon legnagyobb probléma-
ként azt említeni, hogy magát Európát 
is megosztotta ez a világméretű krízis, 
így nagyon kevés esély maradt a közös 
megoldás megtalálására. Már maga az 
elnevezés is mutatja ezt: migráció, me-
nekülthullám vagy iszlám hódítás? Hogy 
ki mit mond, az nyilván azt is elárulja, 
hogyan vélekedik a jelenségről. Nem-
régiben egy német kollégám járt Ma-
gyarországon, s meghökkenve mondta: 
érdekes, hogy itt menekültekről senki 
nem beszél, csak migránsokról, jóllehet 
azért háborús területről jött emberekről 
beszélhetünk – miért? Válaszomban azt 
mondtam, hogy talán azért, mert mi ezt 
tapasztaltuk meg: nem menedéket ké-
rők érkeztek százezrével, hanem egy ha-
talmas tömeg vonult át rajtunk Német-
ország irányába. Persze, Németország-
ban ugyanezek az emberek menekültek 
voltak, de itt migránsok.

Nyilván olyan világméretű problémák-
ról van szó, amelyek megoldásához ki-
csik vagyunk. Mégis fontos tisztán látni 
a helyzetet: mi váltotta ki ezt a humani-
tárius krízist? Egyrészt nyilván az, hogy 
a közel-keleten évtizedek óta háborús 
helyzet van, s ezért jórészt az európai 
és észak-amerikai politikai érdekek ösz-
szeütközése a felelős. Az iszlám radiká-
lisok megjelenése, vagy a muszlimok 
negatív érzései Európával kapcsolatban 
ezzel magyarázható. Ugyanakkor azt is 
látnunk kell, hogy a közel-keleti társa-
dalmak demográfi ai robbanása is okol-
ható a krízisért: óriási tömegek nőttek 
fel az elmúlt generáció során, s tagjaik 
saját kultúrájukban sincsenek integrál-
va – joggal mondják sokan, hogy azok a 
jelenségek (merényletek, nők zaklatása) 
az iszlám világában se számítanak tole-
rálható viselkedésnek. Jegyezzük meg, 
hogy Magyarországon sok muszlim él, 
jórészt 20-30 évvel ezelőtti menekültek, 
akik szinte problémamentesen integrá-
lódtak az országban, s gyermekeik ma 
már alig különböztethetők meg az átlag 
magyar embertől.

Mindehhez én csak két megjegyzést 
szeretnék fűzni. Az egyik az érkezők 
befogadása (nevezzük őket bárhogyan). 
Akár menekült, akár migráns az illető, 
nyitottnak kell maradnunk – viszont a 
nyitottságot meg is kell követelnünk. 
Csak az fogadható be, aki maga is az eu-
rópai társadalomban akar élni. Kulturá-
lis és vallási kérdésekben természetesen 
folytathatja további hagyományait, de a 
társadalomba beilleszkedésnél alkalmaz-
kodnia kell, s a sokszor megtapasztalt 
hübriszt le kell vetkőzze. A befogadó 
társadalom vezetőinek nyilván van fele-
lősségük a helyben lakók iránt is, nem 
csak a messziről érkezettekkel kell szo-
lidárisnak lenni. – A másik magát az 
Iszlámot érinti. Látnunk kell, hogy az 
európai Felvilágosodás, főként az állam 
és az egyház, a szekuláris és vallásos élet 
szétválasztása az Iszlámban nem történt 
meg. Mai európai szekuláris emberek 
vegyék tudomásul, hogy ők az Iszlám 
felől nézve – keresztyén emberek, hi-
szen a szekularizáció a keresztyén hit 
önértelmezését is tartalmazza: ha te 
nem kaptad meg Isten ajándékát, a hi-

tet, akkor nem vagy keresztyén, s nem 
követelhetjük meg rajtad a keresztyén 
hitet. Az Iszlámot azonban nem érdekli 
személyes hited; hogy személyese meg-
győződésből, vagy kényszer alatt tértél 
meg, vagy esetleg egyáltalán nem tértél 
meg, az érdektelen: az iszlám sárí’a rád 
is vonatkozik. Aki ebben a kérdésben te-
hát a keresztyén európai tradíciót meg-
tagadja, önmaga alatt vágja a fát.

Mi a megoldás? Tény, hogy csak hosz-
szútávon képzelhető el, miként maga 
a probléma is durván egy évszázadig 
halmozódott. Nyilván politikai rende-
zés szükséges a közel-keleti térségben, 
amihez mi ugyan keveset tudunk hozzá-
tenni, de a követelés nem hallgathat el. 
Érdekes, hogy a közel-keleti demográfi a 
kérdésében még nem hangzott el megol-
dást követelő javaslat. Ha Kína meg tud-
ta oldani a problémát (legalábbis jelentős 
lépéseket tudott tenni ez ügyben), akkor 
másutt is lehet megoldást keresni! Végül 
hangsúlyoznám a kultúra szerepét a tár-
sadalmak életében, hiszen jelenleg nem 
az iszlám és a keresztyén kultúra összeüt-
közéséről van szó, hanem a merényletek-
kel és egyéb társadalmi visszásságokkal a 
kultúra és a kulturálatlanság összeütkö-
zésének tanúi lehetünk. Ami pedig ez 
utóbbit, a kultúrafelejtést illeti, mi itt 
Európában is tehetnénk valamit ellene!

Nekünk, keresztyéneknek milyen 

konkrét teendőink vannak? 

Hogy úgy tegyünk, mint ha semmi se 
történt volna. Hogy keresztyén létün-
ket minden változás ellenére őrizzük, s 
mint ahogy a Maria Laach-kolostorban 
a szerzetesek a rózsafüzért morzsolgat-
ják, úgy mi is a saját mondanivalónkat 
ismételgessük.

Értő szem rögtön látja: ezek voltak 
Barth Károly gondolatai 1933-ban, a 
Th eologische Existenz heute! című füzet-
ben, közvetlen Hitler hatalomra jutása 
után. Ma talán másként fogalmaznánk, 
de az változatlanul megmaradt, hogy 
nem az eseményeknek kell diktálniuk 
véleményünket, hanem a keresztyén lét-
nek kell meghatároznia, hogyan orientá-
lódjunk a mai világban.

Én mindenekelőtt a hitelképességet hang-
súlyoznám mai közéleti megnyilvánu-
lásainkban. A vélemények ui. gyorsan 
változnak, új alkuk születnek az érdekek 
mentén, s az igazságérzetet mindig nagy-
ban befolyásolja, hogy ki milyen ered-
ményt szeretne elérni. Ezzel szemben 
világosnak kell lennie, hogy a keresztyén 
beszéd alapja nem az önérdek, hanem a 
Krisztusról szóló bizonyságtétel – adott 
esetben még a saját érdekek ellenében is. 
Meggyőződésem, hogy egy ilyen beszéd 
ma is felszabadító erejű!

Ha pedig a mai világ helyzetéről szólunk, 
akkor mindig a teljes igazságot kell mond-
juk. Elvek és nézetek hangoztatásából 
ugyan ma sincs hiány, de elég gyakori, 
hogy ezek a valóságnak csak kis szeletét 
fogják át, más részeket pedig szándéko-
san fi gyelmen kívül hagynak. A pesti 
szleng „csúsztatásnak” nevezi az ilyen 
beszédet. Világos, hogy ez esetben a fél-
igazság is azt a célt szolgálja, hogy a kije-
lentés másik felét igazolja az illető – ami 
mögött mindig az érdek sanda pillantása 
mered ránk. Ilyen helyzetben üdítően 
hathat, ha valaki az Ige fényében a teljes 
valóságot tárja fel, s nem önmagát akarja 
előtérbe helyezni, hanem azt az üzenetet, 
amit ő is kegyelemből kapott.
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E rövid tanulmány a Komáromi 
Protestáns Nőegylet, Reformá-
tus Ifj úsági Egyesület és a Ko-

máromi Református leányegylet törté-
netéhez kíván hozzájárulni. Amint a 
címben is szerepel, csupán adalékokat 
tartalmaz, hiszen néhány oldal erejéig 
nem lehet egy átfogó történeti ismer-
tetőt készíteni. A munka részleteket 
tár fel és mutat be az egyesületek lét-
rejöttéből és megszüntetésükből vala-
mint az egylet szellemiségéhez köthető 
munkákból. Az eddig feltárt korabeli 
egyházi dokumentumokban igencsak 
szerény mértékben fordulnak elő az 
egyesületekkel kapcsolatos anyagok, 
úgymint: jegyzőkönyvek —nyomtat-
va, vagy kéziratos formában—, leve-
lezések, meghívók, éves elszámolások, 
tagnévsorok. A legtöbb korabeli forrást 
a Komáromi Lapok cikkei adják. An-
nak ellenére, hogy e helyi sajtótermék 
tudósításainak egy része csupán má-
sodlagos forrásnak tekinthető, mégis 
alapvető forrásbázisát jelenti az egy-
házmegyei, egyházközségi, s így az 
egyletek történeti kutatásában. 

A Komáromi Protestáns Jótékony 
Nőegylet

Az egyesület létrejöttében több ese-
mény is közrejátszott, egyrészt 1880 
telére a református egyházközség pres-
bitériuma az elszegényedett iskolás 
gyermekek számára rendezett ado-
mánygyűjtési akciója már nem fedezte 
a szükséges összeget, és látták, hogy 
az ekkora és az ennél nagyobb gyűj-
tésekhez már egy szervezet szükségel-
tetik. Továbbá ekkorra mind a római 
katolikusoknak, mind az izraelitáknak 
működött már a felekezeti segélyező 
egylete. 1880 végére tehát megérett 
az idő egy református segélyező egylet 
létrehozására a presbitérium részéről. A 
presbiterek felkérték Pap Gábor püspö-
köt és egyben helybeli lelkészt, valamit 
Molnár Ádám főgondnokot, hogy te-
gyenek felhívást a komáromi nők kö-
rében. A felhívás meghallgatásra talált, 
és a következő év január 9-ére értekez-
letet hívtak össze.1

Az első értekezleten megjelent höl-
gyek az eszmét, melyet Antal Gábor 
elhangzott beszédében vázolt fel ma-

gukévá tették és a nagy lelkesedéstől 
felbuzdulva gyűjtést szerveztek. A 
protestáns nőegylet alakuló közgyű-
lését 1881. február 13 án tartotta meg 
a református egyház tanácstermében, 
Molnár Ádám főgondnok és Pap 
Gábor lelkész kettős elnöklete alatt. 
Közfelkiáltással választattak meg, el-
nöknek: Konkoly Th ege Balázsnét, 
alelnöknek: Pap Gábornét, pénztár-
noknak: Berinkey Antalnét, számve-
vőnek: Mihályi Ferencznét. Továbbá 
gondozónak: id. Bese Jánosnét, ruha-
tárosnak: Gulyás Ferencznét, titkár-
nak: Kossár Dezsőt, jegyzőnek: Tuba 
Jánost, orvosnak: Penthe Boldizsárt. 
Tiszteletbeli jegyzőnek pedig Pap 
Eleket nevezték ki. Ezután a 40 tagú 
választmányra adtak be összesen 164 
szavazat; melynek megválasztásával az 
egylet megalakult.2 

Az alapító közgyűlésen elfogadták 
az egylet alapszabályzatát, melyben 
önmagukat “Révkomáromi Protestáns 
Jótékony Nőegylet”3 néven határozzák 
meg.

Az egylet céljai között a következők 
fogalmazódtak meg: “ Rév-komáromi 
szegénysorsú protestáns gyermekeknek 
iskoláztathatására, felruházásra, azok-
nak valláserkölcsi s szügséghez képest 
más tankönyvekkel s egyéb tanszerekkel 
ellátása[…].”4 Egy egylet működésé-
ben a legfontosabb szerepe az egylet 
tagjainak van. 

Ahogyan az 1931-es jubileumi jegyző-
könyv írja, „az egyesület fennállásának 
megszilárdítását és biztos alapokra való 
fektetést célozta”5 gróf Tisza Kálmán-
né szül. Dégenfeld-Schomburg Ilona 
grófnőhöz 1881 április 24.-én intézett 
kérelem az egyesület védnökségének 
elfogadása ügyében. Gróf Tisza Kál-
mánné elfogadta a felkérést és 1882 
április 24.-én 100 forinttal az alapító 
tagok sorába lépett.6 Ezzel a lépéssel 
a KPJN biztosította azt a nívót mely 
biztosíték volt egyrészt arra, hogy az 
adományok jó kezekbe kerülnek, más-
rész Komárom környékén nem tudni 
olyan egyesületről, amelynek védnöke 
Magyarország miniszterelnökének fe-
lesége lett volna. A jelenlegi kutatások 
nem bizonyítják azt, hogy a grófné 

egyszer is személyesen megjelent vol-
na a KPJN egyik-másik rendezvényén, 
ennek ellenére folyamatosan egészen 
haláláig 1913 nyaráig küldte a pénz-
beli és természetbeni adományokat 
egyaránt. Az egyletnek 1912-re 40 
választmányi és 116 rendes tagja lett, 
az egylet vagyona pedig 61720 Koro-
nára növekedett.7 A háborút követő 
politikai viszonyok rendeződése után 
a nőegylet 1921 tavaszán özv. Liszkay 
Jenőné elnök rendkívüli közgyűlést 
hívott össze, az alapszabályok mó-
dosítására. A közgyűlés az elkészített 
alapszabály módosításokat elfogadta 
és az egyes pontokat az adott kor vi-
szonyaihoz képest megváltoztatta.8 A 
szlovák tejhatalmú minisztérium ki-
adott egy rendeletet ( 569/1921. odd. 
admin. II.) amely 1921. április végéig 
kötelezi az egyesületeket az alapsza-
bályzatuk módosítására.9 Az 1921-es 
alapszabályzat módosítást illetve a 
megváltoztatott és egynéhány pontjá-
ban kiegészített alapszabályzatot nem 
ismerjük.10 

Az egyesület működése 1938-ig ugyan-
olyan formai keretek között történt, 
mint a többi egylet esetében. Minden 
egyes egyesületnek minden programját 
előre be kellett jelenteni a főszolgabí-
rói hivatalhoz engedélyeztetés céljából. 
A kérvény tartalmazta, hogy az adott 
programot ki, mikor, mit, milyen 
célból fogja tartani. A főszolgabíró a 
kérvényre egy formanyomtatványban 
válaszolt, amely tartalmazta a kérvényt 
benyújtó adatait.11  Az 1938-as esemé-
nyek után a nőegylet élete annyiban 
változik meg, hogy újra használhatják 
a programjaikon a magyar nemzeti 
színeket illetve énekelhették a him-
nuszt, továbbá felvették a kapcsolato-
kat a magyarországi testvéregyletekkel, 
úgymint a pécsi Regnum Cristiánum12 
nevű nőegylet és a Kispesti Ref. Nő-
egylet.13 A KPJN utolsó közgyűlése, 
amelyről adataink vannak, azt 1943 
június 20.-ra, vasárnapra hívták össze, 
ahol a programpontok között többek 
között az előző év értékelése, az 1943-
as költésgvetése és a tiszti kar válasz-
tása szerepelt.14 A KPJN háború utáni 
megszüntetéséről a Szlovák Nemzeti 
Tanács az egyesületek feloszlatásáról és 

alapításáról szóló 1945. évi 51. számú 
rendeletének 1. §-a rendelkezik, mely 
szerint “A Magyarországtól visszakapott 
területeken az összes, a társulásokról szóló 
általános rendelkezések alapján alapított 
egyesület és bárminemű társulás feloszla-
tásra kerül.”15 Az egyesület vagyonáról, 
pedig a fennemlített rendeletnek az 5. 
§-ának 1. bekezdése rendelkezik, még 
pedig a következő képpen: “(1) A fel-
oszlatott egyesületek vagyona az államra 
száll át, mégpedig a Kulturális - Szociális 
Alapba, amely az 1939. évi 125. számú  
a kormányrendelettel lett kialakítva.”16

A nőegylet segélyezési rendszere

A szabályzatban megfogalmazott célok 
érdekében, valamint a segélyre szoru-
lók könnyebb és szakszerűbb ellátása 
érdekében a nőegylet választmánya 
1881 februárjában a várost 10 szegény-
ügyi kerületre osztotta fel,17 melyek 
mindegyikében 4 - 4 választmányi tag 
lett megbízva az egylet által segélye-
zendő szegények feletti felügyelettel 
és azok nyilvántartásával.18 A rászoru-
lók támogatását a KPJN a következő 
anyagi forrásokból fedezte: az alaptőke 
kamatai; rendes és pártoló tagok befi -
zetései; tiszteletbeli tagok adományai; 
pénzben, öltözetben, termékek vagy 
egyéb tárgyakban nyerendő adomá-
nyok és végrendeleti adományok; az 
egylet által rendezendő estélyek, tánc-
vigalmak, hangversenyek, műkedvelői 
előadások, sorsjátékok stb. jövedelmei; 
a kereset nélküliek; az egylettől kapott 
anyagok feldolgozásával előállított ter-
mékek árusításából befolyt összeg.19 Az 
egyesület vagyonát kilenc pénzügyi 
alap képezte. Ebből három időközben 
megszűnt, mégpedig a felsőbb leány-
iskola alap, mely az 1895-ben létesülő 
felsőbb leányiskola céljaira lett alapít-
va.20 Azonban az iskola 10 éven belül 
nem jött létre, ezért ezt az alapot 1904-
ben felosztották.21 Továbbá a kézimun-
ka alap,22 melyet az elaggott szegények 
segélyezési alapjába olvasztottak. A 
harmadikba - az időközben megszűnt 
koszorú alapba - azok fi zettek be bizo-
nyos összeget, akik valamilyen oknál 
fogva nem tudtak koszorút venni a kü-
lönböző alkalmakra, így annak össze-
gét a koszorú alapba fi zették be.23 Volt 
még egy keserű alap, ide azok fi zettek 
be 10 koronát büntetésként, akik nem 
jelentek meg a gyűléseken.24 A mara-
dék öt pénzalap közé tartozott az alap-
tőke, melynek alapja az első alakuló 
gyűlésen a tagoknál lévő mindössze 36 
forint volt. Ehhez jött hozzá az alapí-
tó tagok által az évek során befi zetett 
hozzájárulás.25 A harmadik forrás az 
1895-ben létrehozott elaggott szegé-
nyek segélyezési alapja, melyet részben 
a női kézimunka alapból hoztak létre. 
A segélyezési alapot évenként gyarapít-
tatva a tagsági díjak egynegyed részé-
vel az évenként megtartott “kóstoló” 
mulatságok jövedelmével, kamataival 
az egylet vezetőinek belátása szerint a 
megfelelő segélyezésekre fordították.26 
A negyedik pénzalap Baross Gáborné 
az KPJN egykori alelnökének 2000 
koronás alapítványa.27 A következő is-
kolai alapítványt, Antal Gábor püspök 
és komáromi lelkész, az egylet díszel-

nökének az 1909. évben tartott tanári 
és lelkészi negyvenéves jubileumából 
az egyesület az ünnepelt főpap nevé-
re tett 2300 koronás iskolai ösztöndíj 
alapítványt hozta létre.28 Ezeknek az 
alapítványoknak a kamataival az egye-
sület folyamatosan tudta segíteni a rá-
szorulókat. Az utolsó alapot 1935-ben 
hozta létre Pap Kovách Elemérné egye-
sületi elnök. 

A segélyezésre szánt keretösszeg két 
alkalommal is jelentősebb összeg-
gel bővül. Először 1890-ben az XIV. 
jótékony célú állami sorsjáték jöve-
delmének egytized részét a király az 
egyletnek adományozta köszönhetően 
az egylet védnöknőjének, Tisza Kál-
mánné közbenjárásával.29 Másodszor 
az egyesület vagyona 1926-ban gyara-
podott jelentős összeggel, ugyanis Pati 
Nagy Sándorné szül. Dely Julianna az 
egyesület céljaira végrendeletileg 3000 
koronát hagyott.30

1895-től indult az elaggott szegények 
segélyezése. Ekkor a segélyezést úgy 
oldották meg, hogy az adott év jöve-
delméből 5-5 forint pénzbeli segélyt 
nyújtottak a rászorulóknak.31 Ennek 
a pénzbeli segélyezésnek a rendsze-
rességét nem tudták biztosítani, ezért 
a következő év közgyűlésein egy má-
sik megoldást javasoltak. Az általános 
segélyezés mellett nagyobb fi gyelmet 
fordítanak a téli hónapokra, amikor 
kevesebb az alkalmi munka. 

A segélyezések feltételezhetően folya-
matosak voltak egészen az I. v ilághá-
borúig. A világháború évei alatt a nő-
egylet tevékenységéről mindösszesen 
két közgyűlés erejéig vannak érdemle-
ges információink, amelyben leírják, 
hogy a nőegylet a szegények segélyezése 
mellett aktív részt vállal a háborús jó-
tékonykodásban is.32 A két világháború 
közötti időszakban 1922-ban még csak 
2470 Korona, a következő évben már ez 
az összeg 4650 Koronára emelkedik és 
ez a keretösszeg 1934-re eléri a 10 000 
Koronát. Az első évek bizonytalansága 
után gyors ütemben kezd emelkedni a 
segélyként kiosztott pénz mennyisége, 
illetve azoknak a  gyermekek a száma is 
szinte egyik évről a másikra a duplájára 
emelkedik, akik ruha, illetve könyvse-
gélyben33 részesültek. Egy 1926-os je-
lentés szerint az egylet állandó jelleggel 
30-40 szegényt látott el havi segéllyel.34 
A forrásokból továbbá az is kiderül, 
hogy az egylet már nemcsak azokat 
támogatta, akik az alapszabályzat 2. 
§-ban35 szerepelnek. A református sze-
gényház lakóit ebéddel láttták el, részt 
vesznek a Népjóléti Központ ember-
baráti mozgalmaiban,36 gyűjtöttek a 
november 1-jén megtartott „szegény-
napon” a Tüdőbetegetek Szanatóriuma 
javára. 

A két legfontosabb adománygyűjtő, il-
letve a segélyezéshez felhasznált pénz-
alapok forrását jelentő rendezvények a 
Kóstoló és a Szeretetvendégség Komá-
rom város egyik legszélesebb körben 
elismert eseményévé nőtte ki magát. 
Sajnálatosan a második világháború és 
az azt követő vészterhes évek, valamint 
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a majd 40 évnyi egyházellenes kom-
munista rendszer nem engedte, hogy 
ismételten fel tudja venni a nőegylet 
annak a sok évtizedes munkának a 
fonalát, mely kiemelte a többi városi 
egyesület közül.

A Református Ifj úsági Egyesület 
megalakulása és feloszlatása

A KRIE egyike azon ifj úsági és ön-
képző egyesületeknek, mely még az 
Osztrák-Magyar Monarchia idején, 
de időben a legkésőbb alakultak meg 
Komáromban. Egy protestáns ifj úsági 
egylet gondolata Pongrácz Sándor, Ta-
kács Pál és Berinkey János között fo-
galmazódott meg és ezt az ötletet An-
tal Gábor püspökkel és komáromi ref. 
lelkésszel, valamint az akkori segédlel-
késszel Tóth Jánossal is megosztották 
akik támogatásukról biztosították.37 
Az egyesületet 1897. január 24-én az 
alakuló értekezletet követő héten janu-
ár 31-én alapították meg. A komáromi 
református kollégium nagytermében 
összegyűlt ifj úságot, Antal Gábor a 
Dunáninneni Egyházkerület püspöke 
és a komáromi református gyülekezet 
lelkésze felkérte, „hogy nyilatkozzanak 
aziránt, hogy óhajták-e a komáromi pro-
testáns ifj úsági egyesület megalakulását 
és abba belépni hajlandók-e lesznek?”38 
Ezután a jelenlévők éljenzése közepet-
te a püspök megalapítottnak tekinti 
az egyesületet, s kinyilvánítja, hogy az 
„egylet a komáromi két protestáns egyház 
védnöksége alatt álljon és abba a tagok 
felekezeti külömbség nélkül felvehetők 
lesznek.”39 Ugyan ezen az értekezleten 
létrehoznak egy bizottságot amely az 
alapszabályzat megfogalmazására és 
az egyesületi klubhelység kialakítására 
hivatott, valamint kijelölik az egyesü-
let első vezetőségi tagokat. A KRIE 
tisztikarának első tagjai: Antal Gábor 
püspök díszelnök, Konkoly Th ege Béla 
elnök, Osváld Kálmán titkár Tárnok 

Gyula jegyző, Keszegh István pénz-
tárnok, Jókay Lajos ellenőr; Takács Pál 
háznagy, Választmányi tagok: Berin-
key Bálint, ifj . Tárnok Dezső, Mórocz 
Lajos, Csonka János, Pongrácz Sándor, 
Csukás Sándor, Tóth Lőrincz, Hegyi 
István. Konkoly Th ege Béla elnök 20 
forinttal nyomban az alakuló ülésen az 
alapító tagok sorozatát is megnyitot-
ta. A rendes tagok pedig már az 1897. 
január 24-ei alakuló közgyűlésen 63-
an voltak.40 Az eredeti szabályrendelet 
hiányában csak az 1906-os módosított 
alapszabályokból ismerjük az egyes 
tagsági szinteket. A tagok közötti eff éle 
megkülönböztetés nem járt semmi féle 
hátránnyal, mert mindegyikük részt 
vehetett a közgyűléseken valamint bírt 
szavazati joggal továbbá választhattak 
és választhatók is voltak.41  

1897. január 30-án Fábián Sándor 
hitoktató lelkész bejelentése nyomán, 
miszerint az evangélikus testvéregy-
házban is hasonló egyesület van szü-
letőben, az egyesület vezetősége úgy 
határozott, hogy kiveszi az egyesület 
nevéből a „protestáns” szót és helyette 
a „református” kifejezéssel fogja he-
lyettesíteni.42 Mivel az egyesület ere-
deti és teljes szabályrendelete jelenleg 
nem ismeretes ezért az egyesület céljait 
közvetve lehet megfogalmazni. Az el-
nök kijelenti, „hogy ezen egyesület meg-
alakulásának nincs és nem is lehet más 
célja, mint az ifj úságnak a rendelkezésre 
álló eszközök segítségével hazafi as és er-
kölcsös irányban önképző útján való mű-
velődése.”43 Az egyesület a komáromi 
református egyházközség fennhatósága 
alatt működött ezért az egyházközség 
presbitériuma felajánlotta a kollégium 
kis-és nagy termét az egyesületi alkal-
mak megtartására.

Az egyesület zászlaját 1909. június 
8-á avatták fel a református kollégium 
udvarán. A zászlóanyai tisztet Antal 

Gáborné, Antal Gábor püspök fele-
sége töltötte be. Az egyesület az első 
világháború kezdetével függesztette 
fel a tevékenységét, mikor az egyesület 
egyes tagjait katonai szolgálatra hív-
ták be. Az első világháborút követő 
első közgyűlésre 1920. május 2-án ke-
rült sor. Az új államkeretbe létrejövő 
egyesületet szinte az alapjaiból kellett 
újjárendezni, az alapszabályzatot is 
módosítani kellett. A módosítás foly-
tán a választmányi tagok közé nőket is 
felvettek, noha ez soha sem volt tiltva, 
ennek ellenére az első női választmá-
nyi tagok csak 1924-ben lettek meg-
választva, valamint 12 helyett 20 tagot 
választottak.44 A következő évekről 
az egyes választmányi ülések jegyző-
könyveiről készült sajtóhírekben a fo-
lyó ügyek, választások, az egyes alkal-
mak beterjesztése és azok lefolyásának 
jelentése, vagyongazdálkodási kimuta-
tások eredményei szerepelnek. Az utol-
só közgyűlésről eddig megtalált forrás 
egy 1938-as bejegyzés mely nem tér el 
a szokásos közgyűlések leírásától. A 
KRIE háború utáni megszüntetéséről 
ugyan az a rendelet határozott, amely 
a nőegylet esetében már említve volt. 

Az egyesület megalapításától kezdve 
kettős működési szerepkört töltött be a 
református fi atalok körében. Egyrészt 
a református egyház szelleméhez hűen 
ragaszkodó egyesületi életet folytatott, 
mely bővelkedett evangelizációs és hit-
mélyítő programokban. Másrészt az 
egyesület világi tevékenységi köre is 
jelentékeny helyet foglalt el az egye-
sület életében. A kettős szerep abból is 
adódik, hogy egyrészt ez egy felekezeti 
alapon szerveződő egyesület, melynek 
igen nagy szerepe volt Komáromban a 
második világháború előtti egyházi if-
júságnevelésben. Másrészt a felekezeti 
szerepvállaláson kívül volt az egyletnek 
egy világi, polgári szerepköre is, amely 
nem tért el a város más polgári egyesü-
leteinek tevékenységétől. Az egyesület 
egyházi szerepköre az egyesület által 
szervezett vallásos estélyek, ifj úsági 
napok, ifj úsági találkozók. A polgári 
szerepkör a színjátszásban, oktató jel-
legű szabadelőadások szervezésében és 
egyéb reprezentatív tevékenységekben 
merült ki.

Az egyesület tevékenységét két részre 
kell osztanunk, mégpedig az első vi-
lágháború előtti és a két világháború 
közötti időszakra. Az első világháború 
előtt a legtöbb alkalom a valláserköl-
csi élet javítását szolgálta, így a fellel-
hető források alapján vallásos, bibliai, 
házi estélyei, ismeretterjesztő előadásai 
rendszeresek voltak, míg az egyesület 
megalakulásával egy időben létrejött 
műkedvelői csoport szereplése csak 
egy-egy esemény részét képezte. Önál-
ló estről, teljes színdarab bemutatásáról 
csak egyszer tesznek említést, még-
pedig Géczy István Az ördög mátkája 
című három felvonásos darabjáról. A 
világháború után ez a helyzet annyiban 
változott meg, hogy a régi alkalmak 
mellé hozzákapcsolódtak ifj úsági na-
pok, énekestélyek, szabadelőadások és 
vitaestek. Továbbá nagyobb hangsúlyt 
kaptak a műkedvelő előadások, ame-
lyek a magyar nemzettudat ápolását és 
a kulturált szórakozást tűzték ki célul, 
ugyanis az 1938-as államfordulatig 
Csehszlovákiában a magyar nemzeti 
szimbólumok, úgymint a magyar triko-
lor, Himnusz stb. használata, valamint 
a magyar nemzeti ünnepek tiltottak 
voltak.45

A Komáromi Református Egyház 
leányköre

A Komáromi Református Ifj úsági 
Egyesület az első világháború megin-
dulása előtt már felkarolta a leányifj ú-
ság egy részét is. Mivel eddig nem sike-
rült megfelelő forrásokhoz jutni, csak 
valószínűsíthető, hogy az első években 
a leányok az KRIE ünnepélyeken sze-
repeltek, segédkeztek a levezénylésben. 
Elsőként Vargha Sándor az Ifj úsági 
Egyesület alcsoportjaként szervezte kö-
zösségbe azokat a leányokat, akik sze-
rették volna, ha külön ifj úsági csopor-
tot hoznak létre számukra.46 Az 1925. 
január 24-ei első közgyűlésen a Ref. 
Ifj úsági Egyesület Leányköre alcsoportja 
nevet kapták, majd 1925. március 21-
ei közgyűlésen A Komáromi Ref. Ifj úsá-
gi Egyesület Leányköri Alosztálya névre 
változtatták.47 Az utolsó névváltoztatás 
1926. október 23-án volt, amikor is 
a leánykör megnevezését Református 
Leányok Konfi rmandus Egyesülete név 
alatt jegyezték be.48  1924-ben Vargha 
Sándor halála után a leányköri munka 
vezetését Zsemlye Lajos helyettes lel-
kész és Galambos Zoltán káplán vet-
ték át.49 A leánykör vezetése lassan, de 
folyamatosan kikerült Galambos Zol-
tán lelkipásztor szolgálatából. 1928. 
január 21-től kezdve már nem írta alá a 
jegyzőkönyveket. Ezek után a leánykör 
mindjobban a lelkész felesége, vagy a 
diakonisszák vezetése alá került.

A leánykör 1925-től az Ifj úsági Egyesü-
let példáját követve, saját tisztikart ne-
vezett ki. Az első elnökség tagjai 1925 
januárjában a következők voltak: elnök 
Salamon Juliska, jegyző Fürjes Jolán, 
pénztárnok Kossár Tinka. Elnökségi 
tagok voltak még Csukás Tinka, Kele-
men Juliska, és Göttl Erzsébet. 

Az Ifj úsági Egyesülettől eltérően egy 
fegyelmi bizottságot is létrehoztak. 

1926 októberétől az egyesületbe való 
belépéskor a lányok fogadalmat tettek, 
amellyel a következőket fogadták meg: 

Alulírottak kötelezzük magunkat, 
arra, hogy a komáromi református le-
ányok konfi rmandus egyesületnek hű-
séges tagjai leszünk, az órákat rendesen 
látogatjuk, templomba szorgalmasan 
eljárunk, komoly vallásos életet élünk, 
s tagdíjat rendszeresen megfi zetjük. 
Önként ki nem lépünk az egyesületből, 
sőt másokat is igyekszünk megnyerni 
tagokul. Isten minket úgy segéljen!50

A leánykör alkalmain ének és ima, 
utána bibliamagyarázat volt, amelyet 
az egyik leányköri tag tartott. A bib-
liamagyarázathoz hozzászóltak, majd 
szavalat, felolvasás, ének vagy zene-
szám hangzott el. Az alkalmak végén 
imádság és éneklés zárta be a minden 
szombat délután sorra kerülő leány-
köri összejövetelt. Minden összejöve-
tel végén összeállították a következő 
összejövetel programját.51 A leányköri 
munkát templomi szolgálat, karitatív 
munka és a leányköri tagok vallásos hi-
tének megerősítése képezte. A leánykö-
ri tagok száma 70-80 közé esik, pontos 
névsorok sajnos nem állnak rendelke-
zésre. A tagok nagy létszáma folytán 
kénytelenek voltak két részre osztani. 
1925. október 5-én tartott közgyűlé-
sen az „első számú alosztályba” kerül-
tek a 18 éven aluliak, az azon felüliek 
pedig a „második számú alosztályba”. 
A kisebb leányok csoportját Bátyay 

Mihályné és Antal Gabriella vezette 
1925-ben és 1926-ban. 1926-tól a le-
ánykör két csoportja eggyé olvadt, és 
a lelkipásztor vezetése alá került. He-
tente egyszer jöttek össze, eleinte a kol-
légium kistermében, később a püspöki 
lakás kapu alatti sarokszobájában. A 
lelki foglalkozás mellett kézimun-
káztak,52 valamint több szeretetven-
dégséget és vallásos estélyt rendeztek, 
ahol maguk látták el a szolgálatokat; 
a vallásos estélyekre azonban vendég-
előadókat is hívtak. Ezeknek az össze-
jöveteleknek a jövedelmét a leánykör 
nagyobbrészt a karitatív munkára for-
dította. Minden évben az adventi idő-
szakban karácsonyi bazárt53 rendeztek, 
melynek jövedelmét a szegényházban 
lakók és a szegény családban élő gyer-
mekek megsegítésére szánták. 

A leánykör belső lelki építése céljá-
ból Szentistváni Margitot, a kassai 
evangélikus ébredési mozgalom egyik 
vezetőjét hívták maguk közé, aki Ga-
lambos Zoltán lelkipásztor losonci 
teológián évi három hónapos előadói 
szolgálata idején az első évben vezette 
a leánykör összejöveteleit.54  Galambos 
Zoltán megfogalmazásában, a leány-
kör alkalmain 

csomó világi felfogást kellett kikor-
rigálni pl.: műveltség fogalmát, a ba-
rátság kérdését, a nemzeti öntudatot, 
stb, kellett keresztyén átállításon át-
engedni. Mert szomorú valóságokat 
tapasztalhattunk e téren. Hogy csak 
egy példát hozzak fel: lányok között 
egyesek hajlandók voltak a műveltség 
színvonalára emelkedettségnek betud-
ni azt, ha manikűrözte a körmeit és 
megtanult késsel, villával enni, vagy 
ha egy-két regényt elolvasott, akkor 
már „olvasottnak” gondolta magát. 
Ugyanilyen fogalma volt több egyház 
tagunknak a hitéletről is. Azt gondol-
ták, hogy egy-két templomi megje-
lenés, esti-reggeli ima elmondás már 
kiegyensúlyozott, megérett lelki életet 
jelentett.55 

Az olvasottság mértékének és minő-
ségének javítása érdekében jelentős 
fi gyelmet kapott a könyvtár. A vallá-
sos művek mellett a magyar irodalom 
klasszikusai is helyet kaptak. 

A komáromi leánykör állandó leve-
lezésben állott a huszti, nagyszőllösi, 
kassai, losonci, lévai, rimaszombati, 
rétei, kissárói, hetényi, marcelházi, 
dunaradványi és több falusi leánykör-
rel is.

A leánykör 1926 nyarán szervezte meg 
első leánykonferenciáját. A konferen-
ciának kb. 800 leány résztvevője volt, 
Dél-Szlovenszkó egész területéről. A 
napi program reggeli áhítattal kez-
dődött, délelőtt pedig két-három elő-
adás hangzott el, majd a délután két 
előadással folytatódott.56  1928. július 
4-8. között leányköri vezetőképzőt 
rendezett a leányegylet a szlovenszkói 
leányegyletek vezetőinek. Ezen a le-
ányköri vezetői továbbképző tanfolya-
mon Szilassy Béláné és Victor Erzsébet 
voltak a fő előadók. Ezenfelül előadott 
még Söröss Béla losonci, Zsemlye La-
jos hetényi, Söröss Béláné és Galambos 
Zoltán komáromi lelkipásztor.57 Az or-
szág egész területről érkeztek leányköri 
vezetők, ám a vezetőképző nem érte el 
a kívánt eredményt.  Galambos Zol-
tán a következőképpen értékelte a ve-
zetőképzőt: „Ennek a vezetőképző tan-
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folyamnak nem lett nagyobb horderejű 
következménye, […] Victor Erzsébetnek 
és még egy előadónak nem sikerült ellen-
súlyozni a világi gondolkozást az evan-
gélium előtérbe állításával.”58

Nagy hatással volt a leányok lelki 
életére a komáromi gyülekezetben 
szolgálatot teljesítő diakonisszák mű-
ködése, elsősorban Leskovits (Farkas) 
Mária, aki 1934-ben lépett a komá-
romi református gyülekezet szolgá-
latába. A diakonisszamunkát először 
a leányok között végezte, „ahol olyan 
óriási megtérési láz kezdődött el, hogy 
volt idő, amikor a leányok közül kb. 
60-an megtértnek mondották magu-
kat.”59 Ez a nagy megtérési láz ellen-
szenvet váltott ki egyes körökben. A 
lelkészértekezleteken fölszólaltak a 
megtérési „divat” ellen, és követelték 
ennek kivizsgálását. A komáromi lel-
kipásztor meg is kérte, hogy lehetőleg 
minél több lelkipásztor menjen el a 
komáromi ébredési mozgalom meg-
vizsgálásra.60 Ebből a vizsgálatból 
végezetül nem lett semmi. Galambos 
Zoltán szerint a Leskovits Mária-féle 
nagy ébredés ott hibázta el, „amikor a 
futótűzként terjedő lelki megmozdulást 
nem bírta beterelni a Szentlélek udva-
rába így aztán az emberi vonatkozások 
csakhamar ki tudódtak, sőt káros mó-
don kezdtek érvényesülnie.”61 A „ha-
mis” megtérések és a megtérési divat 
visszaesése után a leánykörben csak 
egy komoly réteg maradt meg a Biblia 
és az élő hit mellett. „Maga Leskovits 
Mária is nem egészen közmegnyugvással 
itt hagyta a gyülekezetet a lelkipásztor 

szabadságának idején, amivel a szemé-
lyéhez ragadt, kissé érzelgős leánylelkek, 
vele együtt elveszítették a lelki egyensú-
lyukat is.”62 

Másik ilyen komoly megmozdulás, 
amely nem kapott negatív felhangot, 
1939-től indult meg, amikor a gyü-
lekezetbe két diakonissza, Bárkányi 
Júlia63 és Imreh Ilona64 érkezett a Ma-
gyar Gyülekezeti Evangelizáló Baráti 
Társaságától. A diakonisszai teendőik 
már nemcsak a leányokra terjedtek ki, 
mint Leskovits Máriáé, hanem az asz-
szonyokra és családokra is. 

Az 1939-től 1944-ig terjedő időszakot 
a krónika így foglalja össze: 

Amíg a mi vidékünk Magyarország-
hoz tartozott leányaink ugyancsak 
részt vettek több országos és vidéki 
konferencián, ébredési mozgalmi ösz-
szejövetelen. És különösen erős kap-
csolat fejlődött ki a dél-komáromi 
református Leánykörrel, a tagjaival 
melynek áldott vezetője dr. Márkus 
Jenő b. e. lelkipásztor az ő messzelátó 
hitével erős kapcsolatot kért és kötött 
is velünk. Leánykörünk a környékbeli 
gyülekezetek leánymunkájára is jóté-
kony hatással volt és nem egy tagjával 
vett részt egy-egy kedves kis gyüleke-
zet leányköri ünnepén. 1939-től a le-
ányköri munka régi szervezett formája 
mindinkább felengedett és a leányok 
között inkább csak bibliaköri, kimon-
dottan lelki kapcsok fejlődtek ki. A 
komoly diakonisszák e kérdésben is 
nagy segítségére voltak a leányoknak 

és annak az átfogó gyülekezeti mun-
katervnek, mely a lelkipásztor kezébe 
futott össze.65

Galambos Zoltán a leánykör műkö-
désének 20 évét a következőképpen 
összegzi: 

[…] Bibliai látókörbe helyeződött 
előttük a műveltség fogalma, a divat, 
jó ízlés, az irodalom, a nemzetiségi 
problémák és az a kultúrélet, amely 
azelőtt csak a testi embert nézte és 
külső formákra adott. Az értelmesebb 
tanultabb leányok szép részén észre le-
het venni még ma is ennek a magasabb 
rendű műveltségi gondolkodásnak a 
hasznos hatását. […] Amikor egy le-
ány meg tudta magának magyarázni, 
hogy ö miért nem mehet el bálba, 
vagy miért nem mehet más vallásúhoz 
férjhez, vagy miért nem maradhat el 
egy vasárnap a templomból, az már 
olyan szellemi nívó emelkedést muta-
tott, hatalmas eredményre vall. Minél 
jobban hozzá idomult egy kegyes lelkű 
leány a kálvinista világnézethez, annál 
hasznosabb munkásává vált, még több 
gyermekének a nevelése közben is, az 
egyházi egészséges gondolkodásnak.66  
[…] Ugyanis a leánykörből kerültek 
ki a legértékesebb asszonyok, anyák, a 
női munka hűséges felkarolói. A bibli-
ás leányból bibliás asszony lett, bibliás 
anya és vele együtt a Biblia bevonult a 
családba, nem egyszer a férfi  életébe és 
így az egész gyülekezetbe. „Jótékony 
Nőegyletünk” nem egy ilyen komoly 
leányköri tagon át kapott kiváló mun-
katársat, hűséges segítőt.67
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A felvételi jelentkezési lap beadásának határideje: 
2017. március 31. – nappali tagozat (Bc. képzésre)
2017. június 30. – nappali tagozat (Mgr.) valamint nappali és levelező tagozat ( PhD képzés)

A felvételi vizsgák időpontja: 
2017. július 7. – nappali tagozatra ( Bc. képzésre)
2017. július 7. – nappali tagozatra (Mgr. képzés)
2017. augusztus 21 - nappali és levelező tagozatra ( PhD képzés)

Nyílt napok: 2017. február 14
Akkreditált tanulmányi program:       TM           T            R            PP
Bakalár képzés
– missziológia, diakónia és szociális gondoskodás      N            Bc.         3            40
Magiszteri képzés
– missziológia, diakónia és szociális gondoskodás      N           Mgr.        2            20
Összevont magiszteri képzés
– református teológia          N            Mgr.        5           15
Doktoranduszi képzés
– teológia           N, L          PhD.       3/4     4/45

A felvétel feltételei:
A 131/2002 főiskolákról szóló törvény és ennek módosításai, valamint a kar belső előírásai 
értelmében a felvétel feltételei a következők:

• érettségivel sikeresen befejezett középiskolai tanulmányok,
• kitöltött és határidőn belül leadott jelentkezési lap főiskolai tanulmányokra,
• a felvételi vizsga sikeres teljesítése.

A kar kéri az egészségi alkalmasságról szóló orvosi igazolást a felsőoktatásban való képzéshez 
és az adott tanulmányi programban való későbbi elhelyezkedéshez. 
A külföldi hallgatók felvételének feltétele megegyezik a Szlovák Köztársaság 
állampolgárainak felvételi feltételeivel. A külföldi középfokú végzettséget honosíttatni kell a 
Szlovák Köztársaságban, s ezeket az iratokat határidőn belül leadni a tanulmányi osztályon.
A képzésre való felvételnél fi gyelembe vétetik a középiskolai tanulmányi előmenetel, az 
érettségi eredménye, és a szak olimpiászain és tanulmányi versenyein elért eredmények.

Felvételi vizsga a bakalár (Bc.) képzésre – Missziológia, diakónia, szociális gondoskodás: 
A felvételi vizsga tartalma: 

• szóbeli beszélgetés alkalmasság-felmérése céljából
A végleges kiértékelésbe beszámítódnak az érettségi és az adott év bizonyítványának 
előmeneteli érdemjegyei.
A felvételi vizsga kiértékelése:
A szóbeli vizsga teljesítménye vizsgáztató testület által pontozódik és értékelődik ki. Az 
eredmények vezetve vannak a felvételi vizsga protokoll lapjain. A felvételről/nem felvételről 
szóló döntés hozzáférhető az egyetem internetes oldalán.

Felvételi vizsga a magiszteri (Mgr.) képzésre – Missziológia, diakónia, szociális gondoskodás: 
A felvételi vizsga tartalma: 

• szóbeli beszélgetés alkalmasság-felmérése céljából
A felvételi vizsga kiértékelése:
A szóbeli vizsga teljesítménye vizsgáztató testület által pontozódik és értékelődik ki. Az 
eredmények vezetve vannak a felvételi vizsga protokoll lapjain. A felvételről/nem felvételről 
szóló döntés hozzáférhető az egyetem internetes oldalán.

Felvételi vizsga az osztatlan magiszteri (Mgr.) képzésre – Református teológia: 
A felvételi vizsga tartalma: 

• írásbeli teszt az általános középiskolai tudásból, a Szentírás ismeretéből,   
 egyháztörténetből és idegen nyelvből,
• szóbeli beszélgetés alkalmasság-felmérése céljából, idegen nyelv és egyházi ének   
 tárgyismerete.

A végleges kiértékelésbe beszámítódnak az érettségi és az adott év bizonyítványának 
előmeneteli érdemjegyei.
 
A felvételi vizsga kiértékelése:
Az írásbeli vizsga és a szóbeli vizsga teljesítménye is a vizsgáztató testület által pontozódik 
és értékelődik ki. Az eredmények vezetve vannak a felvételi vizsga protokoll lapjain. A 
felvételről/nem felvételről szóló döntés hozzáférhető az egyetem internetes oldalán.

Felvételi vizsga a doktori (PhD.) képzésre: 
A felvételi vizsga tartalma: 

• szóbeli beszélgetés alkalmasság-felmérése céljából
A felvételi vizsga kiértékelése:
A szóbeli vizsga teljesítménye vizsgáztató testület által pontozódik és értékelődik ki. Az 
eredmények vezetve vannak a felvételi vizsga protokoll lapjain. A felvételről/nem felvételről 
szóló döntés hozzáférhető az egyetem internetes oldalán.
Általános tények a felvételi eljárásról: 
A felsőoktatási intézménybe való jelentkezési lapnak tartalmaznia kell, vagy csatolni kell 
hozzá a következőket:

• az egészségi alkalmasságról szóló orvosi igazolást a felsőoktatásban való képzéshez és az  
 adott tanulmányi programban való későbbi elhelyezkedéshez (orvosi igazolást),
• életrajz,
• akik az abszolutórium után lelkészi szolgálatba kívánnak lépni: lelkészi ajánlás,   
 presbitériumi ajánlás (külföldiek esetében püspöki ajánlás), konfi rmációi emléklap,
• abban az esetben, ha a középiskolai tanulmányi eredményekről szóló igazolást nem az  
 illetékes középiskola állította ki, vagy hitelesítette, úgy a jelentkezési laphoz csatolni kell  
 ezek hitelesített másolatait,
• illetékes hivatal által hitelesített fénymásolat a végzős évről és az érettségi  
 bizonyítványról; azon hallgatók, akik a 2016/2017-es évben érettségiznek ezen   
 bizonyítványok fénymásolatait legkésőbb a felvételi napján adhatják le.
• A doktori programra jelentkezők esetében csatolni kell még: publikációs jegyzék,  
 az egyetemi diploma hitelesített másolata, igazolás az egyetemi tanulmányok súlyozott  
 tanulmányi átlagáról (nem lehet több, mint 1,5), a választott téma indoklása írásban  
 max: 3 oldal terjedelemben.

A kar a jelentkezés lapok beadásának határideje után legkésőbb 30 napon belül írásban 
igazolja a tanulmányi programra való jelentkezést, s ugyanakkor a jelentkezőnek részleges 
információt ad a felvételi vizsga menetéről és tartalmáról. Szükség esetén meghatározza a 
jelentkező számára hiánypótlásra rendelkezésre álló határidőt.

Rövidítések jelentése: 
TM – tanulmányok módja,
T – akadémiai rang,
Bc. – „bakalár” akadémiai rang,
Mgr. – „magister” akadémiai rang,
PhD. – „philosophiae doctor” akadémiai rang,
R – a tanulmányok időtartama években,
PP – tervezett felvételi szám az adott tanulmányi programra,
N – nappali tagozatos képzés,
L – levelező tagozatos képzés.

1   KPJN évkönyve 1931… i.m. 11-12.
2   Komáromi Lapok. 1881, 2. évf. 8. sz. 2. o.
3   A Révkomáromi Protestáns Jótékony Nőegylet Alapszabályai. Jókai-könyv-
 nyomda. 1912. 3. o.
4   A Révkomáromi Protestáns Jótékony Nőegylet Alapszabályai. Jókai-
könyv-  nyomda. 1912. 3. o.
5   KPJN Évkönyve az 1931. évről. Spitzer Sándor könyvnyomda, Komá-
rom.   1932. 14. o.
6   KPJN Évkönyve az 1931. évről. Spitzer Sándor könyvnyomda, Komá-
rom.   1932. 14. o.
7   KPJN Évkönyve az 1912. évről. Jókai-könyvnyomda részvénytársaság,  
 Komárom. 1913. 6-12. o.
8   Komáromi Lapok. 1921, 42. évf. 35. sz. 6. o.
9   Borsody István (szerk.): Magyarok Csehszlovákiában. I. kiadás, Méry Ratio, 
 reprint, Somorja, 2002. 90. o.
10 Az 1921-es alapszabályzatot 1940 május 26-ai közgyűlésen módosítják.  
 Sajnálatosan nincsenek forrásaink arról, hogy milyen módosításokat hajtottak
 végre. Ld.: Komáromi Lapok. 1940, 61. évf. 22. sz. 3. o.
10 A KPJN-től származó kérvényt nem sikerült találni, de Komárom 
 vármegyéhez tartozó néhány település nőegyletétől igen. amely mintaként  
 szolgálhat, mint például a csallóközaranyosi nőegylet kérvénye: Ministerstvo 
 vnútra Slovenskej republiky štátny archív v Nitre 
pobočka Komárno, fond   H l a v n o s l ú ž n o v s k ý 
úrad Komárno, 41/13/1940 admin. A nagymegyeri 
 nőegylet kérvénye: fond HSÚ Kn. /5/2/1939 admin., 5/3/1939 admin.
12 A Regnum Cristiánum látogatásáról ld.: Komáromi Lapok, 1938. 59. évf.  
 47. sz. 8. o.
13 A Kispesti Ref. Nőegylet látogatásáról ld.: Komáromi Lapok, 1938. 59. 
évf.   52. sz. 14. o.
14 Komáromi Lapok. 1943, 64. évf. 25. sz. 6. o.
15 Szarka László (szerk.): Jogfosztó Jogszabályok Csehszlovákiában, 1944-1949.
 Elnöki dekrétumok, törvények, rende-
letek, szerződések. MTA Etnikai-nemzeti 
 Kisebbségkutató Intézet; Kecskés László Társaság, Komárom, 2005. 187. o.
16 Szarka László (szerk.): Jogfosztó Jogszabályok i. m. 187. o.
17 A várost 9 kerületre osztották fel, a 10. kerület Új-Szőny volt. Ez a beosz-
tás   pár év múlva megszűnt.  KPJN évkönyve 1931… i.m. 
14.
18  Komáromi Lapok, 1881, 2. évf., 9. sz., 3.
19  KPJN alapszabályai 4. §.
20  KPJN évkönyve 1931… i.m. 16.
21  A Komáromi Protestáns Jótékony Nőegylet 1904. április 4-én tartott 
 közgyűlésén elfogadták a felosztásról szóló indítványt, mely szerint a felsőbb
 leányiskola alapból 2000 koronát az alaptőkéhez csatoltak, míg a fennmaradt
 mintegy 1000 korona felerészben a rendelkezési alapra s felerészben az elaggott
 szegények segélyezési alapjára lett fordítva. Komáromi Lapok, 1904, 25. évf., 
 15. sz., 5.
22 1895-ben a női kézimunka alap 234 frt. 87 kr. tőkéje a forgó tőkéből 260  
 frt.-ra kiegészítve az elaggott szegény sorsúak gyámolítására szolgáló alapban 
 kezelték tovább. Komáromi Lapok, 1895, 16. évf., 18. sz., 5.
23  Tuba: A révkomáromi… i.m. 139.
24  Tuba: A révkomáromi… i.m. 139.
25  KPJN évkönyve 1931… i.m. 16.
26  Komáromi Lapok, 1895, 16. évf., 18. sz., 5.
27  KPJN évkönyve 1931… i.m. 17.
28  Komáromi Lapok, 1910, 31. évf., 40. sz., 4.
29  Komáromi Lapok, 1890, 11. évf. 21. sz., 1.
30  Komáromi Lapok, 1926, 47. évf. 29. sz., 3.
31  Komáromi Lapok, 1896, 17. évf. 10. sz., 5.
32 „..Igyekezett részt venni a háborús jótékony akciókban is, amennyiben a 
 Kollégiumban elhelyezett lábadozó katonák jólété nek emeléséhez — erejéhez  
 mérten — hozzá járult. Számukra karácsonyi ünnepélyt rendezett, mely 
 alkalommal a katonákat megvendégelte és egy kis füstölni valóval látta el...”  
 Komáromi Lapok, 1917, 38. évf., 27. sz., 4.
33  A könyvsegélyek mellett kölcsönkönyveket is jutattak a rászoruló diákoknak. 
 Az 1924/1925-ös tanévre 10 zsoltárt, 24 bibliatörténtet, 8 egyháztörténetet, 
 16 Fecskék, 30 Virradat c. tankönyvet vásárolt. Komáromi Lapok, 1924, 
 45. évf. 116. sz., 3.
34 Komáromi Lapok, 1926, 47. évf., 128. sz., 3.

35  RPJN alapszabályai… i.m. 3.
36  A Népjóléti Központnak gyermekkonyháját pedig az 1923/1924-es isko-
lai   év alatt havi 50 korona segélyben részesítette. Komá-
romi Lapok, 1924, 45. évf., 82. sz., 2.
37  KRIE jegyzőkönyve, 1907. február 3. 2. bekezdés. 1 pont o. n.
38 A Komáromi Református Ifj úsági Egyesület jegyzőkönyve, továbbiakban  
 KRIE. I. jegyzőkönyv, 1897. január 24, 2. pont. o. n.
39  A KRIE jegyzőkönyve. I. jegyzőkönyv, 1897. január 24, 2. pont. o. n.
40  Komáromi Lapok. 1897, 18. évf., 6. szám, 5. o.
41  KRIE jegyzőkönyve, 1906. szeptember 22, 3. bekezdés. o. n.
42  KRIE jegyzőkönyve. II. jegyzőkönyv, 1897. január 30, 4. bekezdés, 1-2.  
 pont. o. n.
43 KRIE jegyzőkönyve. IV. jegyzőkönyv, 1897. február 16, 1. bekezdés. o. n.
44 Az 1924 május 25-ei választásokon a következőket választották meg:  
 Csukás Krisztina, Göttl Erzsike, Sebestyén Mariska, Bajkay János,   
 Bihary László, Csukás József, Csukás Sándor, Füssy Kálmán,  Fekete Gyula,
 Hegyi Zsigmond, Kecskés Béla, Lelkes Rudolf, Mórocz Péter, Nagy Lajos  
 (kántor), P. Nagy Mihály, Pongrátz Sándor, Tóth József, Töltéssy Imre,  
 Vargha János, Vály Lajos. Komáromi Lapok. 1924, 45. évf., 64-65 szám, 4. o.
45 vö. Simon Attila: A csehszlovákiai magyar kisebbség helyzete. In: Bárdi Nándor
  - Fedinec Csilla - Szarka László (szerk.): Kisebbségi magyar közösségek a 20. 
 században. Gondolat kiadó, Budapest, 2008, 103.
46 Galambos Zoltán: A Komáromi Református Keresztyén Egyház Leánykörének
  története. In: Uő. Komáromi kálvinista krónika. Kézirat, Komárom, 1961, 3.
47  Komáromi Ref. Leánykör jegyzőkönyve 1925-1927. 1925. március 21-én  
 tartott közgyűlés.
48 Komáromi Ref. Leánykör jegyzőkönyve 1925-1927. 1926. október 23-án  
 tartott közgyűlés.
49  Galambos: Komáromi krónika… i. m. 3.
50  Komáromi Ref. Leánykör jegyzőkönyve 1925-1927. 1926. október 23-án  
 tartott közgyűlés, 4 pont.
51 Komáromi Ref. Leánykör jegyzőkönyve 1925-1927. 1925. január 24-én  
 tartott közgyűlés 5. pont.
52 1926-ban a leánykör elkészítette az úrasztali új terítőket és az úrasztala körüli
 párkányzat, valamint a szószék és Mózes-szék bársonyborítását. A bársony  
 anyagot Füssy Kálmán országgyűlési képviselő és presbiter ajánlotta fel az  
 egyháznak. Az úrasztala terítőjén a „TE BENNED BÍZTUNK ELEITŐL  
 FOGVA.” idézetet olvashatjuk. A munka nagyobbik részét Mike Ida és 
 Mike Jolán végezte. Galambos: Komáromi krónika… i. m. 7.
53 „Ruhaanyagot kézimunka kellékeket vásároltak s azokat kiadták egymás között
 megcsinálásra. Az egyik leányka ruhát, a másik díványpárnát, a harmadik  
 szép kézimunkát vállalt elkészíteni és így tovább. A leányköri órákon, sőt külön  
 munkaórákon is közösen dolgoztak a kelléken. Rongybabákat, kitömött állatokat
 készítettek. Mikulási virgácsokat, kosarakat és papiros tárgyakat formáltak eladásra.
 Azonkívül szép bibliajelzőket, bibliamondásos faliképekét talált ki a leleményes 
 sok fi atal, érdekesnél érdekesebb tárgyakat és mindenféle hasznos háztartási  
 cikket fabrikáltak, csakhogy bevételhez jussanak. Közkedveltek voltak a konyhai 
 kivarrott falvédők, a közismert kiskötények, a fi nom kézimunkás selyem 
 zsebkendők stb.” Galambos: Komáromi krónika… i. m. 26.
54  Komáromi Ref. Leánykör jegyzőkönyve 1925-1927. 1926. december 18-án 
 tartott közgyűlés 4. pont.
55  Galambos: Komáromi krónika… i. m. 12-13.
56 Galambos: Komáromi krónika… i. m. 9. A leánykonferenciáról részletesebben:
 Komáromi Lapok, 1926, 47. évf., 104. sz., 1-3.
57  Komáromi Lapok, 1928, 49. évf., 81. sz., 3.
58  Galambos: Komáromi krónika… i. m. 16.
59  Galambos: Komáromi krónika… i. m.23.
60  Galambos: Komáromi krónika… i. m. 24.
61  Galambos: Komáromi krónika… i. m. 24.
62  Galambos: Komáromi krónika… i. m. 24.
63 „Bárkányi Juliska házi látogató volt, családi viszályok, személyi ellentétek  
 és lelkek megroskadásának a küldetésszerű gyógyítója.” Galambos: Komáromi 
 krónika… i. m. 25.
64  „Imreh Ilona inkább a meditáló, az Imádságok útján igen nagy messzeségbe 
 elmenni tudó lélek volt, a négyszemközötti beszélgetések nagy mestere” 
 Galambos: Komáromi krónika… i. m. 25.
65  Galambos: Komáromi krónika… i. m. 25.
66  Galambos: komáromi krónika… i. m. 33.
67  Galambos: Komáromi krónika… i. m. 35.

Lábjegyzet
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IMÁDKOZUNK ÉS DOLGOZUNK
Beszélgetés Mgr. Lévai Attilával, a Selye János Egyetem Református Teológiai Kara dékánjával

Fazekas István  
Ebben az új évszázadban az emberi 
kapcsolatok közvetlensége az érté-
kek megőrzése tekintetében megúju-
lást hoz, s ez a mi egyházunkban is 
reformot eredményezhet. Több fon-
tos gondolata között ezt nyilatkoz-
ta a Stádiumnak Mgr. Lévai Attila 
PhD. református lelkész, egyetemi 
tanár, a révkomáromi Selye János 
Egyetem Református Teológiai Ka-
rának dékánja.

Dékán úr, hogyan értékeli a Református 
Teológiai Kar utóbbi években elért eredmé-
nyeit? Ezek közül melyek a legfontosabbak? 

Legalapvetőbb eredményünk az, hogy 
minden korábbi tanulmányi progra-
munkat sikerült megvédenünk a komp-
lex akkreditációban. Tegyük hozzá 
máris: minden meglévő tanulmányi 
programunk mellett sikerült egy újat 
is akkreditáltatnunk! Ez nevezetesen 
a missziológia, diakónia és szociális 
gondoskodás mesterszintű képzése. A 
református teológia összevont alap- és 
mesterszintű tanulmányi programon 
ugyancsak folyik a képzés: ez a teoló-
gusoktatásnak a programja. A lelkipász-
torképzés és az említett programok mel-
lett még nappali és levelező tagozaton 
folyik a doktori képzés is. Ez nappali 
tagozaton az új akkreditációs program 
szerint hároméves, míg levelező tagoza-
ton négyéves tanulmányi időt jelent. 

Jelenleg a missziológia–diakónia–szoci-
ális gondoskodás szakon alap- és mes-
terszinten is tudunk képzést adni. Ha 
sikernek lehet ezt nevezni, nevezzük 
annak! Hála Istennek, a tudományos 
mutatók tekintetében is jó értékeléseket 
kaptunk. Ezek feljogosítanak bennün-
ket arra, hogy beadjuk a kar habilitáci-
ós és inaugurációs kérvényét, valamint 
más szükséges kérvényeit, amelyek a 
docensi, a habilitált doktori eljárással, 
illetve a professzorok kinevezésével 
függnek össze. Amióta az egyetem mű-
ködik, fokozatosan látni azt a fejlődést 
karunk szintjén is, ahonnét indultunk s 
ahol jelen pillanatban tartunk. Emögött 
nagyon-nagyon sok munka van! 

A kiegyensúlyozottság ára az a folya-
matos szakmai cselekvés és megtartó 
küzdelem, amely mindig is jellemezte 
egyetemünket és ezen belül a karunkat: 
különösen a kezdeti időkben, amikor 
meg kellett teremtenünk az alapokat, 
amikor akkreditáltatni kellett a prog-
ramokat, meg kellett teremtenünk azt 
a hátteret, amely szükséges ezeknek 
a programoknak a megvalósításához. 
Nagyon fontos volt a megfelelő szakmai 
háttér szavatolása. Magyarán: olyan ok-
tatóink legyenek, akiknek személye ele-

ve garantálta, hogy a tudományossági 
mutatókban is jó eredményeket érjünk 
el. A Jóisten kegyelmén kívül mindezek 
szükségeltettek ahhoz, hogy mindez így 
összeálljon, és ha fejlődésünkről ejtünk 
szót, az ne elvont okoskodás, hanem 
konkrét tény legyen. Ez az örvende-
tesebb rész. A kevésbé örvendetes az, 
amivel minden egyes felsőoktatási in-
tézmény szerte Európában küzd: a hall-
gatói létszám esetenkénti csökkenése. 

Ez a kar a többi magyar nyelvű reformá-
tus teológiai karhoz képest – azonkívül, 
hogy állami keretek között működik – 
mennyiben más? Van-e megkülönböztető 
sajátossága?

Az előadói gárdának az összetétele lé-
nyegesen sokszínűbb, mint bármelyik 
más protestáns teológiai főiskola vagy 
egyetem esetében. Vannak tanáraink 
Budapestről (például Kocsev Miklós és 
Karasszon István professzor urak), itt ta-
nít Debrecenből Kókai Nagy Viktor do-
cens úr, Németországból Bernhard Ka-
iser professzor úr, és van oktatónk Dél-
Koreából is. Tanáraink többsége – akár 
főállású, akár óraadó oktatóként – a Szlo-
vákiai Református Keresztyén Egyház 
kebelében még lelkipásztori szolgálatot is 
teljesít.  Talán ezek miatt a szellemiség, a 
tudományos nézetek és nézőpontok sok-
kal összetettebbek és sokrétűbbek, mint 
más felsőoktatási intézményben. Egyik 
praktikus kínálatunk, hogy a nappali 
tagozatos képzés mellett az individuális 
képzési terv lehetővé tételével lehetővé 
tesszük hallgatóink számára, hogy ún. 
individuális konzultációs rend szerint 
végezzék tanulmányaikat. Ezeket a kon-
zultációkat vagy pénteken és szombaton, 
vagy csak szombaton tartjuk. Az indi-
viduális tanrendet választók is nappali 
tagozatos diákok lesznek, s nem levele-
zős hallgatók. Ez azért is előnyös, mert 
Szlovákiában a levelező tagozat minden 
esetben költségtérítéses. 

Mi azoknak a hallgatóknak, akik ide 
felvételiznek, kevés kivételtől eltekintve, 
ingyen szavatoljuk a képzést mindegyik 
tanulmányi programunkban. Persze itt is 
vannak kitételek és kivételek: aki ugyanis 
Szlovákiában már elvégzett egy felsőok-
tatási intézményt, ugyancsak költségté-
rítéses lesz. Az esetek nagy többségében 
azonban a hallgatóinknak jókora hányada 
ingyen tanulhat egy kvázi levelező típu-
sú oktatási rendszerben, amely úgy tartja 
számon a hallgatóit, mint nappali tago-
zatos diákot, és ebből következően óriási 
további jogosultságokat és juttatásokat 
élvezhet az, aki ide jelentkezik. A tanul-
mányi és egyéb ösztöndíjakon kívül akár 
még szociális ösztöndíjra is jogosult lehet. 
Nincs kizárva azokból a lehetőségekből 

sem, amelyek a képzéssel csak másod-
lagos összefüggésben vannak. Például a 
mobilitási programokban, a tudományos 
rendezvényeken való részvételből. Tudo-
mányos versenyeken és szakmai konfe-
renciákon vehetnek részt, ha van kedvük 
hozzá, s élnek ezekkel a lehetőségekkel. 

A végzett hallgatóink szolgálatba ál-
lása és a szolgálathoz való viszonyu-
lása végett a mi református teológiai 
tanulmányi programunk a lelkipász-
torképzés vonatkozásában egyre elfo-
gadottabb mindenütt. Még Magyar-
országon is, ahonnan – sajnálatos mó-
don – esetenként kaptunk álkritikai 
aspektusból előkapott megjegyzéseket.

Milyen a kapcsolat a Kárpát-medencében 
működő többi református teológiai karral?

Jónak, korrektnek, kiegyensúlyozott-
nak mondható mindegyikkel. Elsősor-
ban a négy magyarországi református 
teológiát értjük ezen: a budapesti Ká-
rolit, a Pápai Református Akadémiát, a 
Sárospataki Református Teológiai Aka-
démiát, illetve a Debreceni Református 
Hittudományi Egyetemet. Az ötödik, 
ami ugyancsak határon túli, Erdély-
ben van, a Protestáns Teológiai Intézet, 
Kolozsvárott. Mindegyik intézménnyel 
megvan az együttműködési megálla-
podásunk az Erasmus-programban, a 
hallgatói és az oktatói mobilitás lehető-
vé van téve. Ezen túl a debreceniekkel 
már aláírt szerződésünk van, a többiek-
kel pedig folyamatban van a szerződé-
seknek a megkötése az újra megindult 
Makovecz-ösztöndíj-programban. 

Mindezeken kívül – a Pápai Teológiai 
Akadémia kivételével – mindegyikkel 
aláírtuk azokat a kölcsönös együttmű-
ködési megállapodásokat is, amelyek 
kari tekintetben rögzítik azokat a lehető-
ségeket, azokat a kapcsolódási pontokat, 
amelyek egy Erasmus-programban nem 
valósíthatók meg, vagy akár a Makovecz-
programban sem. Nem feltétlenül a 
mobilitásra gondolok (vagy a vendég-
oktatói, vendéghallgatói státuszokra), 
sokkal inkább a kutatási területek össze-
hangolására. Azokra a pontokra tehát, 
amelyek valamely módon a tudományos 
előrehaladás és a tudományos kapcsolat-
teremtés szempontjából fontosak. Ezen 
túlmenően nemcsak a magyarországi 
teológiákkal vannak együttműködési 
megállapodásaink, hanem hasonlóak 
vannak a Nagyváradi Partiumi Keresz-
tény Egyetemmel és a Kolozsvári Babeș–
Bolyai Tudományegyetemmel is.

Milyen lehetőségeik vannak az itt tanu-
ló diákoknak más egyetemeken eltölteni 
egy-egy szemesztert: akár tudományos 
kutatások, akár nyelvtanulás céljából?

Az Erasmus-programban jelenleg élő 
Erasmus-szerződésünk van a hollan-
diai Kampeni Egyetemmel és a prágai 
Károlyi Egyetem Huszita Teológiai Ka-
rával. A Wittenbergiekkel most írtuk 
alá januárban ugyanezt a szerződést. 
Itt a hallgatóink számára az említett 
lehetőségek elérhetőek. Kari sajátosság, 
hogy a liechtensteini Filozófi ai Inté-
zettel van aláírt együttműködési meg-
állapodásunk, amely akár féléves idő-
tartalommal is tud ösztöndíjat adni az 
érdeklődő hallgatóknak. Jelenleg ezek 
a megállapodások vannak, s intenzíven 
dolgozunk további megállapodáso-
kon. Hamarosan az egyik amszterda-
mi egyetem teológiai karával írunk alá 
együttműködési megállapodást.

Nemcsak magyarországi és szlovákiai di-
ákok járnak ide, hanem számos külföldi 
diák is. Ők milyen nyelven részesülnek az 
oktatásból?

Jelenleg vannak hallgatóink Ausztri-
ából, van diákunk Svájcból, aki szár-
mazását tekintve brit, van hallgatónk 
PhD-képzésben Finnországból, vannak 
Erdélyből. A korábbi években voltak 
hallgatóink Horvátországból, Kárpátal-
járól, Hollandiából, doktoranduszunk 
Ausztráliából, szóval rendkívül széles ez 
a paletta – a levelező tagozaton még az 
Amerikai Egyesült Államokból is akadt 
diákunk. Tanáraink többsége – a ma-
gyaron és a szlovákon kívül –legalább 
két idegen nyelven beszél. Nem okoz 
gondot a külföldi diákok képzése sem: 
a legtöbb esetben anyanyelvükön vizs-
gázhatnak.

A Teológiai Kar hivatalosan is kinyílva 
a Calvin J. Akadémiából nagy utat tett 
meg idáig. Egyedülálló módon itt állami 
támogatású a teológiai oktatás. Hogyan 
valósulhatott ez meg?

1991-ben megalakult a Katechetikai 
Szeminárium, az transzformálódott át 
egy olyan képzési móddá, mely 1993-tól 
már nemcsak hitoktatókat nevelt, hanem 
felvállalta a Szlovákiai Református Ke-
resztyén Egyház számára a lévitaképzést 
is.  Ezt követően döntött úgy az akkori 
egyházi vezetés, hogy ezt az intézményt 
(ismételt névváltoztatással) 1994-től 
Calvin J. Teológiai Akadémia elnevezés-
sel működteti tovább, és már akkor meg-
hirdette a lelkészképzést. 1995-től elin-
dultak azok a tárgyalások, melyek ezt az 
állam által nem támogatott intézményt 
szerették volna betagolni valamely álla-
mi felsőoktatási intézménybe. 

Az akkreditáltatásnak és betagoltatás-
nak a folyamata ’94-től 2004-ig tartott. 
Az Akadémia fordult a nyitrai, a nagy-
szombati, majd a kassai egyetemhez 

(felmerült egy időben az is, hogy esetleg 
a budapesti Károli kihelyezett karaként 
működhetünk), ám egyik sem járt si-
kerrel. Mint az első évfolyam végzőse, 
’99-től az akkori dékánunknak, Molnár 
János professzor úrnak lettem a titkára. 
Így a folyamatokat látnom, az ezekkel 
kapcsolatos ügyeket pedig intéznem 
is kellett. Minden egyes betagolódási 
szándék rendkívül kecsegtetően indult, 
s mégis az utolsó pillanatokban kútba 
esett. 2002-ben az éppen alakulóban 
lévő második Dzurinda-kormány és az 
akkori Magyar Koalíció Pártja politikai 
tárgyalásainak hatására létrejöhetett a 
Selye János Egyetem. Ennek megala-
kulásakor az új egyetem lényegében egy 
kész teológiai kart kapott. Ehhez jött 
hozzá a Gazdaságtudományi Kar és a 
Tanárképző kar akkreditációs anyaga. 
 
Karunk az állami törvényekhez alkal-
mazkodik; a minimális 300 kredit és 
az 5 tanév az, amiben különbözik az 
egyházi fenntartású intézményektől, 
amelyekben a minimális 360 kredit és 
6 tanulmányi év az előírás. Diplomá-
inkat mindenütt elfogadják, a lelkész-
képzés vonatkozásában azonban van 
még egyes magyarországi egyházke-
rületek elnökségével mit tisztáznunk, 
mert a múltban bizony elhangzottak 
igazságérzetünket áttüzesítő monda-
tok. Rendkívül jó kapcsolatot igyek-
szünk ápolni a saját egyházunkkal, 
a Szlovákiai Református Keresztyén 
Egyházzal, és igyekszünk azzal min-
denben intenzíven együttműködni. 
Egyházunk püspöke tagja a tudomá-
nyos tanácsnak, s a teológiai kar min-
denkori dékánja teljes jogú, szavazati 
joggal felruházott zsinati tag. Egy do-
logba szól csak bele az egyház: annak 
Zsinati Tanácsa hagyja jóvá a teológiai 
karon oktatók személyét. 

A végzősöknek milyen arányú a szolgálat-
ba való befogadásuk?

A Szlovákiai Református Keresztyén 
Egyház teológusait illetően, akik a mi 
gyülekezeteinkből indultak és szeretné-
nek is oda visszatérni, nincs probléma. 
Itt az egyház az államvizsgát elfogad-
ja majdnem teljes első lelkészképesítő 
vizsgaként, a második lelkészképesí-
tő vizsgát pedig két év gyakorlat után 
abszolválhatják, és utána állhatnak 
szolgálatba. Addig segédlelkészként 
minden további nélkül dolgozhatnak. 
A számunkra külföldi hallgatóknak 
számító teológusaink esetében egyház-
megyénként változnak a feltételek. 

Határozott a véleményem abban: fel-
tétlenül indokolt lenne egy olyan ke-
rekasztal-tárgyalás megrendezése, mely 
a lelkészek szolgálatba állítására vonat-
kozó elvek alapján a jövőbeli megújulás 
közös nevezőjére hozhat bennünket. 
Mi ötéves képzést tudunk adni, s en-
nek folyamán legalább 300 kreditet 
kell szerezni ahhoz, hogy a hallgató 
államvizsgázhasson, és ha mindez si-
került, megkapja az oklevelét, amely 
magiszteri diploma lesz. Ezt a bolognai 
rendszernek megfelelően honosíttat-
hatja. A diploma azonban önmagában 
ipso iure még nem jogosítja föl arra, 
hogy lelkészi munkát végezzen. En-
nek a kérdésnek a megnyugtató ren-
dezése lehetséges, s ennek rendezése 
elkerülhetetlen! Nem tévedek, ha azt 
mondom, összmagyar érdek. Fon-
tos azt is megemlíteni, ha valaki nem 
szeretne lelkipásztor lenni, azonban 
teológiát kíván tanulni, és a teológiai 
tudományokban óhajt elmélyülni,
jelenleg itt van a legjobb helye!
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A rendszerváltoztatás egyik kedve-
ző hozadéka az volt, hogy utá-
na az emberek mertek álmodni 

olyasmiről is, amire azelőtt gondolni sem 
mertek. Így volt ez a Szlovákiai Refor-
mátus Keresztyén Egyház vezetésében is. 
Negyven éven át – durván számítva 1950-
től –, amikor már Csehszlovákiában le-
hetett magyar református lelkészeket is 
képezni, az akkori kommunista rezsim 
szigorúan meghatározta, mennyi diák ta-
nulhat teológiát. Ez hosszú ideig évente 
legfeljebb 5-6 személyt jelentett. Persze 
azt is csak néhány évfolyamban sikerült 
elérni. Mindez megfelelt az akkori kom-
munista ideológiának, amely szerint az 
egyház a múlt csökevénye, s amely előbb, 
vagy utóbb, de biztosan meg fog szűnni. 
Így aztán ez a néhány teológus évente a 
több mint 300 gyülekezetet számláló egy-
ház elsorvasztására méltányos szám volt. 

Teológusaink képzéséhez még azt is hozzá 
kell tenni, hogy az Prágában volt, tehát 
gyülekezeteinktől több száz kilométerre, 
egy idegen nagyvárosban. Az is csak egy 
adag szerencsével, amit Varga Imre püs-
pöknek sikerült elérnie. Mert a szlovákiai 
evangélikus egyház szerette volna, ha az 
ő pozsonyi teológiájukon tanulnak di-
ákjaink. Ez viszont azzal a veszéllyel járt 
volna, hogy az itt tanult teológusaink – jó 
barátságot kötvén evangélikus testvéreik-
kel – egyszer majd úgy döntenek, hogy 
egyesülnek az evangélikusokkal, amint azt 
már annak idején Csehországban 1918-
ban meg is tették, sőt Németországban is 
együtt van az evangélikus és református 
egyház. Ezzel viszont elveszítettük volna 
hitbeli és nemzeti identitásunkat, s be-
olvadtunk volna egy szlovák protestáns 
egyházba, amelyben az evangélikusok 
több mint 90 százaléka szlovák anya-
nyelvű. Ráadásul majd’ négyszer annyi-
an vannak, mint mi. Tehát teológusaink 
negyven éven át Prágában tanultak cse-
hül. Magyarul csak a magyar református 
egyháztörténetet, homiletikát, liturgikát, 
lelkigondozást és Kálvin teológiát tanul-
tunk. Ez viszont nem járt azzal a veszély-
lyel, hogy elveszítjük önazonosságunkat.

A rendszerváltozás után viszont derengett 
annak a lehetősége, hogy talán saját lel-
készképzésünk is lehetne, ami megoldaná 
a krónikus lelkészhiányt is.  Sőt, mivel a 
rendszerváltozás után már a hitoktatás is 
teljes jogú tantárgy lett az iskolákban, s 
hirtelen megsokasodtak a keresztyének, 
köztük a reformátusok is, akik szerették 
volna, ha gyermekeik vallási nevelésben 
részesülnek, hitoktatókat is kellett ga-
rantálni. A lelkészek ugyanis a megnöve-
kedett érdeklődés miatt már képtelenek 
voltak ellátni az alapfokú és középfokú 
iskolai képzésben a diákság hitoktatását. 
Egyházunk akkori vezetősége, Mikó Jenő 

püspökkel az élen, először a hitoktatók 
képzését szerette volna megoldani. Ezért 
1991-ben létrehozta Komáromban a há-
rom évfolyamos Katechetikai Intézetet. 
Három évre rá, 1994-ben pedig a hazai 
lelkészképzést is. Azzal az elképzeléssel, 
hogy teológiát ugyan bárhol lehet tanul-
ni, ahol arra alkalmas oktatók vannak, de 
hazai református gyülekezeteink gondo-
zása olyan lelkészeket igényel, akik teljes 
mértékben ismerik az itteni körülménye-
ket. Ezt viszont csak hazai környezetben 
lehet elsajátítani. A komáromi teológia a 
Calvin János Teológiai Akadémia nevet 
kapta. Teológia létrehozására akkor már 
törvényes lehetőség volt, noha mind a 
felsőfokú vallástanári, mind pedig a lel-
készképzés állami akkreditációt igényelt. 
Ez viszont ennek az intézetnek nem volt 
meg, az egyház viszont maga dönthette 
el, hogy lelkészként, vagy akár hitoktató-
ként is kit alkalmaz, így egyházunk a Cal-
vin János Teológiai Akadémia végzettjeit 
is teljes jogú lelkészeinek, illetve hitokta-
tóknak tekintette.

Az intézet létrehozásához meg kellett te-
remteni az anyagi és a személyi – oktatói 
– feltételeket. A komáromi református 
egyházközség az intézet rendelkezésére 
bocsátotta a Ferencesek utcájában találha-
tó régi lelkészlakot, valamint a Jókai utca 
utcafrontján épült egy emeletes épületét. 
Az egyház mindkét épületet – a teológia 
szükségleteinek megfelelően – átalakítot-
ta. A Jókai utcai épületben könyvesbolt, 
tantermek és irodák voltak, a Ferencesek 
utcáján lévő épületnek a földszintjét, va-
lamint tetőtere egy részét kollégiummá, 
az épület pincéjét pedig konyhának és 
ebédlőnek alakította át. A munkálatokat 
nyugati, holland, német és svájci testvér-
egyházak adományaiból fi nanszírozták.

Külön feladat volt az oktatók megszerzé-
se. Ez mindenekelőtt a hazai lelkészállo-
mányból történt. Aktivizáltattak a prágai 
Károly Egyetem Csehtestvér Teológiai 
Karán tevékenykedő előadók, úgymint 
Csémy Lajos professzor, Bihari Mihály 
docens, dr. Molnár János és dr. Erdélyi 
Géza. Ezekhez csatlakozott dr. Mikó Jenő 
püspök, valamint a Komárom környékén 
működő és a teológia tudományával ala-
posabban foglalkozó lelkészek (Ibos De-
zső, Göőz Bertalan, Nagy Lajos és Peres 
Imre).  Ezenkívül oktatott két holland 
illetőségű tanár is (C.A. Tukker profeszor 
egyháztörténetet, és Fritsche István latin, 
német és angol nyelvet) valamint a bu-
dapesti teológiáról Bolyki János és Her-
czeg Pál professzorok. Hozzájuk később 
dr. Fodor Ferenc nagykőrösi lelkipásztor 
is csatlakozott. Az intézet igazgatója Peres 
Imre lett, helyettese Takács Zoltán nyu-
galmazott gépészmérnök, egyházunk és 
a komáromi gyülekezet főgondnoka, aki 

akkor már a budapesti teológián folytatta 
tanulmányait.

Diákokból abban az időben nem volt hi-
ány, sem a hitoktató szakon, sem a teoló-
gián. A teológia első évfolyamában 13-an 
kezdtek, de ezután is minden évben fel-
vettünk 15 hazai diákot, s levelező szakra 
további magyarországi, kárpátaljai, erdé-
lyi, délvidéki és horvátországi hallgatókat. 
Oktatott diákjaink létszáma a kilencvenes 
évek végén és a kétezres évek elején 80 és 
150 között mozgott. A diákok rendel-
kezésére állt a kollégium, teljes ellátással 
(reggeli, ebéd vacsora). Ennek fenntartá-
sát főleg gyülekezeteink és tehetős egy-
háztagjaink, kisebb részben pedig nyugati 
testvéregyházak támogatásából fedeztük. 
Hogy a diákoknak megfelelő irodalom 
is rendelkezésükre álljon, 1995-ben el-
kezdődött a Teológiai Könyvtár meg 
egy szolgálati lakás építése. Ez Makovecz 
Imre egyik tanítványa tervezete alapján, 
teljes mértékben nyugati testvéregyházak 
segélyszervezeteinek az adományaiból 
épült, s 1999-re el is készült. Az intézet 
vezetője 1997-ben e sorok írója lett, aki 
akkor főállásban a pozsonyi Koménius 
Egyetemen oktatott, helyettesei pedig Ta-
kács Zoltán és Peres Imre.

Majdnem tíz éven át próbáltuk az in-
tézetet akkreditáltatni a szlovákiai 
egyetemeken. Próbálkoztunk a pozso-
nyi Koménius Egyetemen, a nyitrai 
Konstentin Filozófus Egyetemen, a kas-
sai Safárik Egyetemen, a besztercebányai 
Bél Mátyás Egyetemen, a Nagyszombati 
Egyetemen, de sehol sem jártunk siker-
rel. Az elutasításnak több, különböző oka 
volt. Ezek kimondott és kimondatlan 
közös nevezője: mi magyarul is oktatunk. 
Oktatóink szlovákul és németül is előad-
tak, de valahogy a magyar nyelvet nem 
bírták a partnereink „megemészteni”.

Végül 2002-ben, amikor a Magyar Ko-
alíció Pártja másodszor is kormányra ju-
tott, célul tűzte ki egy magyar egyetem 
megalakítását. Ezzel a magyar pártok 
már a kilencvenes évek elején is próbál-
koztak, azt is Komáromba tervezték és 
annak a város szülöttje, Jókai Mór ne-
vét akarták adni. De ez a próbálkozás 
sikertelennek bizonyult. Már Jókai neve 
is túl magyarnak bizonyult! Ebből az-
tán tanultak is, s 2002-ben már a Selye 
János mellett döntöttek, aki nem is Ko-
máromban, hanem Bécsben született, 
Komáromban csak alap- és középiskolás 
korában élt. S élete nagy részét a ten-
gerentúlon, főleg Kanadában töltötte, 
munkája is a stresszel és nem magyar 
irodalommal volt kapcsolatban. 

A felvidéki magyar egyetem egyik táma-
sza volt, hogy Komáromban akkor már 
működött egy addig még nem akkredi-
tált, de mégis egyetemi színvonalú kar, a 
teológia. Ez itteni nemzetrészünk meg-

tartása szempontjából jelentős tényező. 
Tehát egy kar már szinte elkészült. Ehhez 
járult volna a tanárképző kar, ami meg-
maradásunk szempontjából ugyancsak 
jelentős. Harmadik karnak pedig a köz-
gazdaság kínálkozott, mert közgazdá-
szokra ebben az új világban mindenütt 
szükség van, főleg a hazai magyarlakta 
területeken.

A Szlovák Akkreditációs Bizottságnak a 
Selye János Egyetem ezzel a három kar-
ral kínáltatott fel. A beadványban mind-
egyik karnak be kellett mutatnia oktatói 
karát, azon belül pedig annak garansát, 
aki a mi esetünkben dr. Karasszon István 
professzor volt. Mára már a harmadik 
akkreditációban garantálja a Református 
Teológiai Kart! A beadványban teológi-
ánk akkreditálását egységesen 5 évfolya-
mos mesterképzésre kértük. Az a döntés 
született, hogy a vallástanári szak a Tanár-
képző Karon lesz, ott azt kombinációban 
(tehát egy másik tantárggyal), valamint 
pedagógiával oktatják, azzal, hogy a te-
ológiai tantárgyakat a teológia oktatói 
tanítják. 

Az akkreditációs bizottság munkacso-
portjával az első közvetlen kapcsolat 
2003. május 5-én jött létre Rév-Komá-
romban a Calvin János Teológia dékáni 
üléstermében. Ez valóban csak a kezdet 
volt, s arra volt jó, hogy nyilatkozzon a 
Szlovák Akkreditációs Bizottság egyik 
munkacsoportja, mit tart elfogadható-
nak és min kell javítani.  A következő 
meghallgatások már közvetlen a Szlovák 
Akkreditációs Bizottság ülésein voltak. 
A teológiai karral szemben nem is vol-
tak kifogások, amit az is bizonyít, hogy 
2003. október l-én a SzAB ezt a kart 
akkreditálta is. Ennek – 2003. október 
23-án, amikor a parlament a Selye János 
Egyetem elfogadásáról szavazott – nem 
kis jelentősége volt.  Más kérdés, hogy 
Szlovák Akkreditációs Bizottság október 
l-én kelt jegyzőkönyvéből valamilyen 
csodálatos módon kimaradt a komáromi 
Teológiai Kar elfogadásáról szóló határo-
zat… Ez viszont a 2004. áprilisi ülésen 
Jaráb professzornak, az albizottság elnö-
kének köszönhetően újra napirendre ke-
rült, megint megszavazták, de most már 
jegyzőkönyvbe is foglalták. 

Az új tanévet 2004. szeptember 21-én 
már a Selye János Egyetem akkreditált 
Református Teológiai Karaként kezd-
tük. Megvoltak a hivatalos választások, 
megalakult a Kar szenátusa és vezetősége: 
dékánnak dr. Molnár Jánost választották, 
aki megalakította a Kar Tudományos 
Tanácsát. Ez utóbbi 2005-ben beadta a 
kérelmét a doktoriskola megalakítására, 
amit a szlovák Akkreditációs Bizottság 
2006. február elején elismert, s ezzel lét-
rejött a Selye János Egyetem első doktor-
iskolája. A Kar abszolválta a 2008-as, va-
lamint, valamint a 2015-ös akkreditációt 
is, s mindegyik alkalommal a Selye János 
Egyetem karai közül a legjobb eredményt 
érte el. 2013-ban, miután dr. Molnár Já-
nos kitöltötte a törvény által megenge-
dett két dékáni ciklust, a Kar szenátusa 
dr. Lévai Attila személyében új dékánt 
választott, akit első dékáni ciklusa letelte 
után 2017-ben újraválasztott.

A Kar nem egész l3 éves fennállása óta 
több mint 250 magiszteri (Msc.) és 19 
PhD-diplomát osztott ki felvidéki, kár-
pátaljai, erdélyi, délvidéki, horvát- és ma-
gyarországi abszolvenseknek.

Legyen ezért hála Mindenható Urunk-
nak és köszönet mindenkinek, aki a Kar 
érdekében dolgozott és oktatott! Vezérelje 
az Úr azt az intézetet további sikerek felé!

A többi szakokkal mi a helyzet ebben a vo-
natkozásban?

A misziológia-diakónia-szociális gon-
doskodás szak eddig alapszinten műkö-
dött, most elindult a mesterképzés is. A 
katechéta-képzésben karunk garantálja 
a hitoktatói tárgyakat és annak oktató-
it, ám annak hallgatói – tekintettel arra, 
hogy szakpárokat kell választaniuk – a 
Tanárképző Kar hallgatói. Az ezeken a 
szakokon tanulók szolgálatba állításával 
kapcsolatosan nincs tudomásom problé-
mákról.

Milyenek a Teológia Kar jövőbeni műkö-
désének az esélyei?

Az Úristen gondoskodó kegyelmének 
köszönhetően, minden eddigi akadályt 
és nehézséget leküzdve, itt vagyunk, s 
olyan eredményekkel, melyekkel – bár 
keresztyén ember nem szokott dicseked-
ni – joggal dicsekedhetünk. Kiváló mi-
nősítéseket kaptunk az utóbbi években, 
s ez nemcsak a tudományos minősítése-
ket jelenti. Tesszük a dolgunkat, sokszor 
lehetőségeinken túl is. Imádkozunk és 
dolgozunk.

Dékán úr mit gondol, a reformáció 500. 
évfordulóján mi lehet a reformáció legfon-
tosabb üzenete a mai fi atalok számára?

Nagyon nehéz a mai fi atalokat megszó-
lítani, de ha sikerül, akkor mindenkép-
pen azt kell kihangsúlyozni: próbálják 
meg azt a fajta bátorságot felvállalni, 
ami annak idején a reformációval, mint 
eszmeiséggel, valójában egész Európá-
ban elterjedt. Tudjuk, hogy Luthert a 
Mindenható gondviselése nagyon jól 
védte, ám ő is nemegyszer vitte vásárra 
a bőrét. Nagyon sokan, akik felvállalták 
a reformáció eszméjét, megmutatták ezt 
a bátorságot. Különösen a magyar pro-
testánsok! 

Van egy meglehetősen viharokkal teli 
évszázadunk, benne egy kemény gyász-
évtized: 1671–1681 között, amikor 
aztán végképp nem volt mindegy, mit 
mutatunk föl a reformátusságunkból, a 
kiállásunkból. Ma már nem ilyen időket 
élünk! Ma már egyre inkább közelednek 
a keresztyén felekezetek, a keresztyén 
egyházak is, mert a háttérben ott van egy 
bizonyos félelem. Az, amit végső soron az 
iszlám expanzióhoz és az iszlám radikali-
zálódásához köthetünk. Ebből kifolyólag 
egy olyan fajta bátorságot kell felmutatni, 
egy olyan hitbeli bátorságot, mint ami-
lyen reformátor elődeinket jellemezte. 

A fi atalok szeretnek bátrak lenni. Meg 
kell tudnunk mutatni számukra azt az 
eszmét, amiért érdemes bátornak lenni. 
Meg kell találni azokat a kommuniká-
ciós módokat, amelyekkel az üzenetek 
célba érhetnek. Megkockáztatom: ezek 
nem biztos, hogy a szószékekről fognak 
célba érni, de a szószékek, mindezektől 
a dolgoktól függetlenül, mégsem ke-
rülhetnek háttérbe. A XXI. században 
az emberi kapcsolatok közvetlensége 
az értékek megőrzése tekintetében meg 
fog újulni, s ez a megújulás a mi egyhá-
zunkban is egy fajta reformot hozhat. 
Örvendezzünk annak, hogy 500 éve 
megvagyunk, de ne feledjük, a jövő-
kép sok helyütt eléggé homályos! Föl 
kell ébrednünk, és föl kell nőnünk a 
próbatételekhez és az új feladatokhoz, 
olyan módon, hogy a lényeget illetően 
ne a vastagnyakú kálvinistaság határoz-
zon meg b ennünket, hanem a Krisz-
tus evangéliuma, a szeretet törvénye!

A HITBELI ÉS NEMZETI IDENTITÁSÉRT   
Református teológia Révkomáromban

Cs. Molnár János   
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Az ember sorsa gyakr an rejtélyekkel és 
különös ösztönző vagy kényszerítő hatá-
sokkal van átitatva. A hívő ember azon-
ban tudja: „az Úr csodásan működik.“ 
Beszéljen egy kicsit arról, hogyan is került 
a Teológiára!

Nagymegyeri hagyománytisztelő re-
formátus családból származom. Annak 
rendje és módja szerint  hittanra jár-
tam, és amikor eljött az ideje, konfi r-
máltam. Minden felmenőm valamiféle 
tisztséget töltött be a  nagymegyeri re-
formátus gyülekezetben. Nagyapám és 
édesapám presbiter volt, nagybátyám 
gondnokként tevékenykedett. Gyakori 
vendég volt a  családunknál a  gyüleke-
zet akkori lelkipásztora, Végh Dániel 
tiszteletes úr. A ‘70-es években ez azért 
nem volt annyira természetes, mint ma, 
mert ha valakit nem találtak ideológiai-
lag arra érdemesnek, a  továbbtanulási 
esélyei is nagyban csökkentek, és sok 
jóra nem számíthatott. A rendszerváltás 
után derült ki: már az általános isko-
lában fel volt tüntetve két testvérem és 
a saját nevem mellett az,  hogy „vallásos 
neveltetésben részesül“. Mindezek elle-
nére a Nagymegyeri Magyar Tannyelvű 
Gimnáziumban érettségiztem, kitűnő 
eredménnyel.  Mindig humán beállí-
tottságú voltam, ám amikor Végh Dá-
niel tiszteletes úr arról győzködött, hogy 
Prágába kell mennem teológiát tanulni, 
hallani sem akartam róla. Jakab István 
docens úr  a Pozsonyi Coménius Egye-
tem szlovák–magyar szakrára akart irá-
nyítani. Ez sem érintett meg, és jelent-
keztem művészettörténet szakra, Pozso-
nyba. Nem vettek fel, mert oda akkori-
ban csak protekcióval lehetett bekerülni. 
Abban az időben egyébként csak egy he-
lyre lehetett beadni a főiskolai jelentke-
zési lapot, és ha az embert nem vették fel 
oda, ahová jelentkezett, más esélye már 
nem volt, legfeljebb a következő évben. 
Így a  Könyvtárosi Szakiskolába men-
tem, Pozsonyba, felépítményi képzésre 
(ez érettségi utáni két év továbbtanu-
lást jelentett), könyvtár–levéltár szakra; 
1982-ben végeztem: szakérettségivel. 
Annak ellenére, hogy mind a mai napig 
az olvasás az egyik kedvenc időtöltésem, 
és a régi iratok rendezgetésének, gyűjtö-
getésének a szeretete is erre a feladatra 
teremtett, a  szakmámban egyetlen na-
pot sem dolgoztam. Több helyre is bed-
tam a kérelmemet, sehol sem fogadtak. 
Egy évet töltöttem titkárnőként a Nyu-
gat-szlovákiai Vízművek igazgatója mel-
lett, és további kilenc évig voltam mun-
kaviszonyban a  tervezőosztályon, mint 
műszaki rajzoló. 

Az életemben a fordulat akkor követke-
zett be, amikor 1994 augusztusában az 
akkkor alakuló Calvin J. Teológiai Aka-
démiára kerültem, mint önálló admin-
sztratív munkaerő. Titkárnő, könyvelő, 
bérszámfejtő voltam egy személyben – 

kezdetben még a  tanulmányi ügyeket 
is én intéztem. Az iskola épülete a Jókai 
utcában volt, és még javában folytak 
az építkezési munkálatok. A kollégium 
már elkészült, ám az iskolának még nem 
volt meg a könyvtára és a konyhája sem;  
sokszor az ebéd osztásában is segéd-
keznem kellett.

Az első évfolyamba járó hallgatók 13-
an voltak, köztük mostani dékánunk, 
Lévai Attila is. Mai napig bennem él a 
kép, amikor 1994 augusztusában, za-
kójával a kezében megjelent a  pótfel-
vételein. Az eltelt 23 év alatt egyházunk 
mostani lelkészeinek nagy részét már 
diákkorától megismerhettem.

Nehéz volt az indulás időszaka. Nem állt 
előttünk kitaposott út, mindent ki kel-
lett alakítani, és a működéshez megte-
remteni az anyagi feltételeket. A szlovák 
állam részéről semmilyen anyagi támo-
gatást nem kaptunk. Külföldi támo-
gatások, segélyek, gyülekezetek és ma-
gánszemélyek adományai segítették az 
intézet működését.

Az Akadémián nagyon jó közösség ala-
kult ki, s ez köszönhető az akkori tanári 
karnak, a hallgatóknak és az ott dolgozó 
alkalmazottaknak. Szerencsésnek mon-
dom az akkori helyzetet abból a  szem-
pontból is, hogy egy helyen volt az isko-
la, a kollégium és a templom. Campus 
jellegű volt az intézményünk.

A Calvin J. Teológiai Akadémia 1998-
ban érte el fejlődésének azt a  szintjét, 
amikor már  teljes diáklétszámmal 
működhetett, vagyis már volt öt 
évfolyamunk. 1999-ben fejezték be ta-
nulmányaikat az első évfolyaim diákjai, 
s folyamatosan érkezett utánpótlás, sőt 
annyian jelentkeztek, hogy nem is lehe-
tett felvenni mindenkit.

Aztán ez az oktatás állami keretet kapott. 
Hogyan lehetett ezt elérni? 

Tíz évig működött a Calvin J. Teológiai 
Akadémia mint egyházi felsőoktatási in-
tézmény. Ebben az időszakban tudtunk 
folyamatos betagolódási törekvésekről 
valamelyik szlovákiai egyetembe, de 
ezek nem jártak sikerrel. 

2004-ben megalakult a  Selye János 
Egyetem, amelynek alapító kara let-
tünk. Elköltöztünk a  régi épületből, 
amelyet addig a komáromi református 
egyházközség adott részünkre. Attól 
az időtől kezdve megváltozott a  hely-
zetünk: nem kellett már a napi megé-
lhetésért küzdeni, viszont az új helyzet 
számtalan más feladatot hozott. A Selye 
János Egyetem állami fenntartású fel-
sőoktatási intézmény; szabályaihoz és 
előírásaihoz meg kellett tanulnunk al-
kalmazkodni. 

Ami elkészül, az gyakran mást is megérlel. 
Önben is megérett egy szándék: a munka 
mellett egyetemi hallgató lett.

2006-ban Bándy György professzor 
urat bízták meg Karunk Újszövetségi 
Tudományok Tanszékének vezetésével. 
Megtisztelő számomra, hogy baráti 
kapcsolatba kerülhettem vele. 2008-
ban azt mondta nekem: látja rajtam az 
érdeklődést a  teológia iránt, és szerin-
te a képességem is megvan hozzá. Egy 
gondolatszikráztató mondata felfakasz-
totta bennem a lappangó elhatározást, 
s  én nem haboztam: közöltem Molnár 
János docens úrral, az akkori dékánnal 
a  terveimet. Azt válaszolta, rendben 
van, de jegyezzem  meg: „Ingyen nem 
adunk semmit“. Megnyugtattam: ne-
kem ingyen semmi nem kell. A felvételi 
után megkérdeztem tőle, engedélyezi-e 
hogy munka mellett órákra is járjak, 
mivel a  tanulási formának az idividuá-
lis nappali képzést választottam. Ezt el 
is várja, felelte. Onnantól kezdve aztán 
egyszerre hivatali munkámat végeztem, 
és iskolába jártam. 

Akkor álltam vissza arra az útra, ame-
lyről 1980-ban letértem. Ez volt az én 
életem „reformációja“.

Különös feszültsége lehetett annak, hogy ad-
minisztratíve részben azokat irányítja, akik 
tanítják is! Nem okozott ez problémákat?

Megnyugtattam mindenkit: tanulni 
szeretnék, s ne zavarjon senkit, hogy 
a Dékáni Hivatal alkalmazottja vagyok. 
A  csoporttársaim eleinte furcsán néze-
gettek, hiszen volt köztük olyan, aki 
a fi ammal egyidős. Végül is nagyon jó 
társaság lettünk, a kezdeti fenntartások 
után semmi gondunk nem volt egymás-
sal. A Dékáni Hivatalba sokszor bejöt-
tek, megbeszéltük a  dolgainkat. Úgy 
tapasztaltam, nagyon is elfogadtak, 
annak ellenére, hogy mindig azt tartot-
tam a szemem előtt: ebben a helyzetben 
egy hivatalt is képviselek, ezért mindig 
felkészültnek kell lennem, többet kell 
teljesítenem. Mindig ketté tudtam vá-
lasztani a két szerepkört, soha nem ke-
vertem össze.

A  tanulással nem volt gondom: a  tel-
jesítés és a tudás iránti vágy volt a haj-
tóerőm. Kezdetben előfordult, hogy késő 
délután hazatérve, a másnapi héber házi 
feladat fölött 3-4 órát is ültem, mire me-
goldottam... Rájöttem, tanulni sokféle-
képpen lehet: akár takarítás, mosogatás, 
bevásárlás, sétálgatás közben is. A nehe-
zebben megtanulható szavakat felírtam 
egy papírra, zsebre tettem, és vittem 
magammal. Ha memorizálás közben el-
akadtam, elővettem, megnéztem, és is-
mételgettem tovább. A héberórán átvett 
tananyag szavaiból készítettem egy kis 
szótárt. Ezt még mostanában is láttam 
a hallgatóknál. Akkoriban kivonatos vá-
zlatot írtam több olyan tananyagról is, 
amelyet a diákok nehezebben értettek 
meg. Van egy kedvenc idézetem Anto-
ine de Saint-Exupérytől, valószínűleg 
sokan ismerik: „Egyszer s  mindenkorra 
felelős lettél azért, amit megszelídítettél“. 
Felelősséget éreztem a tanulmányaimé-
rt, felelősséget a társaimért.

Aztán egyszercsak a teológából doktoran-
da lett!

Szakdolgozatomat az Újszövetségi Tu-
dományok Tanszékén írtam, Bándy 
György professzor úr vezetésével, Beszé-
dek az Apostolok Cselekedeteiben címmel. 
2013-ban fejeztem be a magiszteri tanul-
mányaimat, tiszta kitűnő eredménnyel. 

A diplomaosztón rektori díjban részesül-
tem, mint az öt év alatt legjobb eredmé-
nyt elért hallgató. Úgy döntöttem, tová-
bb folytatom a tanulmányaimat. Jelent-
keztem, és felvételt nyertem a rigorózus 
doktori képzésre. Továbbra is maradtam 
az Újszövetségi Tudományok Tanaszé-
kén, és Bándy professzor úr felügyelete 
mellett megírtam A Római levél szerepe 
(különös tekintettel a  9–11. fejezetekre) 
a zsidó-kereszyén párbeszédben című dok-
tori értekezésemet, s azt 2014 júniusá-
ban sikeresen megvédtem.

Ha az ember kap bizonyos tálentu-
mokat, azokkal köteles élni, akárhány 
éves. A terhek miatt nem szabad elcsüg-
gednünk! Pál apostol írja: „Mindenre 
van erőm a Krisztusban, aki engem me-
gerősít“ (Filippi 4,13).

Nemcsak a Teológia működésében, a  tu-
domány szolgálatában is sok munkát vál-
lalt. Említene néhányat?

2011-ben részt vettem a Tudományos 
Diákköri Konferencián is, a Jézus peré-
nek politikai háttere című munkámmal. 
Ezzel a  történettudományi szekcióban 
a 2. helyezést értem el. Büszke vagyok 
arra is, hogy a  2011/2012-es tanévben 
Az Év Diákjának választottak. A  mai 
napig örömmel tekintek a a polcomon 
álló kupára. 

Nyelvi lektora voltam Bándy György 
professzor úr három könyvének (Az 
újszövetségi krisztológia időszerű szem-
pontjai és távlatai – 2014, Új szempontok 
az újszövetségi krisztológiában – 2014, 
Lukács különanyagának narratív szövegei 
– 2015). 

2014-ben a Calvin J. Teológia Akadé-
mia bekapcsolódott a  magyarországi 
Nemzeti Kulturális Alap A Magyar 
Református Egyáz elmúlt száz éve életin-
terjúk tükrében című projektjébe, ame-
lynek  Lévai Attila dékán úrral az egyik 
koordinátora voltam.  Az volt a felada-
tunk, hogy a Szlovákai Református Ke-
resztyén Egyházból tíz olyan személlyel 
készítsünk interjút, akik valamilyen mó-
don kötődnek az egyházunkhoz. Főleg 
nyugdías lelkészek, lelkészözvegyek, 
presbiterek, gyülekezeti tagok jöhettek 
számításba. Életútinterjú készült Th Dr. 
Erdélyi Géza nyugalmazott püspök úr-
ral, Borza Zoltán, Ibos Dezső, Th Dr. 
Liptay Lothár, Nagy Béla, Pohóczky 
Béla,  PhDr. Molnár János nyugalma-
zott lekipásztorokkal, özvegy Koron-
czi Dezsőné született Bihary Jolánnal,  
egykori komáromi presbiterasszonnyal, 
Cséplő Ferenccel és Újpál Árpádné 
született Lenkey Lenkével. A  tíz in-
terjúból öt már olvasható a  budapesti 
Károli Gáspár Református Egyetem 
honlapján, az Életútinterjúk menüpont 
alatt, a többit is folyamatosan feltöltik. 
Én készítettem és szerkesztettem az özv. 
Koronczi Dezsőné született Bihary Jo-
lánnal és Th Dr. Erdélyi Géza nyugal-
mazott püspök úrral készült interjúkat, 
valamint szerkesztettem a Th Dr. Liptay 
Lothár tiszteletes úrral készült beszélge-
tést. A monográfi a formájában szerkesz-
tett írások  terjedelme egy kisdoktori 
munka terjedelmének felel meg; család-
fa és fényképalbum is tartozik hozzá. 

Nagyon sokat tanultam ezekből az in-
terjúkból, és a  személyes sorsok által 
bepillantást nyerhettem a  történelem 
olyan szakaszába, amelyet – szerencsére 
– nekünk, fi atalabb generációnak nem 
kellett megtapasztalnunk. A  második 
világháború szörnyűségei, a reszlovaki-
záció, a  Don-kanyart megjárt magyar 

katonák szormorú sorsa, a kitelepítések  
elevenednek meg ezekben a  leírt életu-
takban. Külön öröm számomra, hogy 
a munka során megismerkedtem a ko-
máromi gyülekezet egyik idős tagjával, 
az említett Koronczi Babi nénivel, aki 
kislány volt, amikor szeretett édesapja 
bevonult katonának a  magyar hadse-
regbe, és a Don-kanyarba került. A csa-
lád itthon sokszor azt sem tudta, hogy 
a  szerettük él-e, vagy már csak a  ha-
lálhírét hozzák. Nem volt mobiltelefon, 
Facebook, a tábori levelezőlapok sokszor 
kéthetes késéssel érkeztek, természtesesn 
cenzúrázva. Ezt a  mai világban elké-
pzelni sem tudjuk. Bihary úr Isten segít-
ségével túlélte a borzalmakat. A család  
Istenbe vetett hite, imádságos lelkülete 
és példás élete mindnyájunk számára 
nagyon tanulságos lehet. A többi életin-
terjú a felvidéki magyarság megpróbál-
tatásokkal teli korszakáról tanúskodik, 
amelyet szerencsére már csak az idős 
generáció elbeszéléséből ismerünk. 

A tudományos munka mellé az egyetem és 
egyház intéményeinek életében is újabb és 
újabb feladatokat kap...

Valóban. Hogy ezek közül is mege-
mlítsek néhányat: a Calvin J. Teológiai 
Akadémia mint jogi személy a  Szlová-
kiai Református Keresztyén Egyház tu-
dományművelő intézeteként működik 
tovább, és segíti a Református Teológiai 
Kar munkáját, amelyben az  Igazgatóta-
nács tagjaként és gazdasági vezetőjeként 
én is részt veszek. 2015-ben a Calvin J. 
Teológiai Akadémia égisze alatt mega-
lakult a  Jakab István-díj polgári társu-
lás, ennek kuratóriumi tagja vagyok. Az 
Egyetemi Szenátus alkalmazotti részé-
nek kilenc évig voltam a tagja, s közben 
dolgoztam a Kari Szenátus alkalmazo-
tti részében is, mint alelnök, és később 
mint hallgató. 

Mit üzen a felvételi vizsgákra készülő fi a-
taloknak?

Mindenkit arra biztatok és buzdítok: 
ne féljen megvalósítani céljait, ha érez 
magában kellő elhivatottságot! Töre-
kedjenek a helyes önismeretre, legyenek 
szorgalmasak.

Várjuk a  Református Teológiai Karra 
a  tanulni vágyó fi atalokat és az idő-
sebbeket is egyaránt. Azt kívánom, a le-
endő hallgatóink lelkületükben olyanok 
legyenek, mint a régi Calvin J. Teológiai 
Akadémia első generációja volt. Ma már 
ők alkotják a Szlovákiai Református 
Keresztyén Egyház lelkészi karának je-
lentős százalékát. Amikor dícsérik a régi 
hallgatóinkat, jóleső érzés azt mondani: 

„Ő is  a mi diákunk volt.“

Fotó: Homoky Viktor

A TERHEK MIATT NEM SZABAD ELCSÜGGEDNÜNK!
Beszélgetés ThDr. Öllös Erzsébettel az egyetemi szolgálat szépségeiről és nehézségeiről, a felvidéki magyar lét mai állapotáról

Fazekas István   
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Szerencsére a közelmúltban semmi 
olyan, társadalmat felkavaró bűn-
eset nem történt, ami felvethetne 

egy népszavazási igényt a halálbüntetés 
kérdésben, de ennek ellenére érdemes 
megismerni ennek megítélését a pártján 
állók, és ellenzőik, a jogászok, illetve az 
egyházak szemszögéből.

Magyarországon a halálbüntetést 1990-
ben eltörölték, miután az Alkotmánybí-
róság alkotmányellenesnek nyilvánítot-
ta. Az Alkotmány szerint mindenkinek 
veleszületett joga van az élethez és az 
emberi méltósághoz, a halálbüntetés 
pedig, nem csak, korlátozza, de teljesen 
meg is semmisíti ezeket a jogokat. Még-
is időről időre felmerül a halálbüntetés 
visszaállításának igénye a közvélemény 
részéről, főleg súlyos bűncselekmények 
– móri mészárlás, olaszliszkai lincselés, 
veszprémi kézilabdázók megkéselése, 
kaposvári trafi kos lány meggyilkolása – 
megtörténte után.

Orbán Viktor már első miniszterel-
nöksége alatt – a móri mészárlás után 
– utalt rá, hogy megfontolandó lenne 
a halálbüntetés visszaállítása, 2014-ben 
pedig a fi deszes Lázár János állt ki a 
halálbüntetés mellett. 2015-ben Orbán 
Viktor miniszterelnök úgy fogalmazott, 
szerinte nincs elég visszatartó ereje a 
tényleges életfogytiglani büntetésnek, 
ezért felvetette, hogy napirenden kell 
tartani a halálbüntetés esetleges újbó-
li visszaállításának lehetőségét. A saját 
pártjában is megoszlanak a vélemények 
ebben a kérdésben, a parlamenti pártok 
közül, pedig az MSZP, az Együtt és a 
DK határozottan elutasítana, a Jobbik 
támogatna egy ilyen irányú kezdemé-
nyezést. A legnagyobb legitimációja egy 
sikeres népszavazási döntésnek lenne, de 
vélekedések szerint – mivel az EU tag-
országaiban nincs halálbüntetés –, való-
színűleg addig nem lenne semmiképpen 
sem lehetséges a halálbüntetés esetleges 
visszaállítása, amíg a szervezet tagjai va-
gyunk.

Az elkövetett súlyos bűn nem marad-
hat büntetés nélkül

A halálbüntetés szükségességéről és al-
kalmazhatóságáról a büntetési nemek 
között, talán már évszázadok óta zajlik 
a vita, így természetesen ezen írás sem 
kíván ebben a kérdésben döntésre jutni. 
Inkább elgondolkodtatni szeretnénk, és 
mindkét tábor – a halálbüntetést támo-
gatók (utilitaristák) és az azt ellenzők 
(abolicionisták) – érveit felsorolni, hogy 
az olvasó tisztább képet kaphasson erről 
a kérdésről.

Abban megvan köztük az egyetértés, 
hogy a súlyos bűnöket elkövetőktől meg 
kell óvni a társadalmat. A nézetkülönb-
ség „csupán” abban mutatkozik, hogy ez 
a bűnös életének kioltásával, (halálbün-
tetéssel) vagy a társadalom életéből való 
élethosszig tartó kivonásával történjen 
meg. A két csoportot nem a vérszomjas 
és lágyszívű jelzőkkel illetjük, hiszen 
mindkettő rendelkezik olyan érvekkel 
és ellenérvekkel, melyeket érdemes meg-
fontolnunk. Ha pedig, a kiszabott ítélet 
okozta következményeket nézzük, azon 
is érdemes elgondolkodni, melyik jelent 
súlyosabb büntetést az elkövetőre. Egy 
viszonylag gyors és lehetőségek szerint 
fájdalommentes halál, vagy egy akár 
évtizedekig tartó börtönélet, melyből 
negyven év múlva esetleg (!) elnöki ke-
gyelemmel szabadulhat a bűnös.

Akik szerint halált érdemelnek

A jogban csak alig járatos átlagember-
nek talán nem mindig van határozott 

véleménye a halálbüntetés kérdéséről. 
Ez azonban nagyon markánsan vál-
tozhat, ha olyan bűncselekmény kerül 
nyilvánosságra – mint annak a tiné-
dzser trafi kos lánynak a meggyilkolása, 
akinek teljesen értelmetlenül, pár ezer 
forint elrablásakor oltották ki az életét 
–, ami jogosan váltja ki a közvélemény 
felháborodását. Ilyenkor megnő a halált 
követelők száma a közvélekedésben és a 
szemet szemért, fogat fogért elvét követ-
ve ítélnék a legsúlyosabb büntetésre az 
elkövetőt.
Egyéb érvek is felsorakoznak amellett, 
hogy bizonyos súlyos, életellenes bűn-
cselekmények elkövetése után végezzék 
ki a tettest.

A legkézenfekvőbb vélekedés – bár ilyen 
érvelés természetesen nem létezik a mo-
dern joggyakorlatban –, hogy aki súlyos, 
életellenes tettet követ el, az nem érdemel 
mást, mint halált, s így önmagát zárja 
ki a társadalomból. Emellett akit kivé-
geznek, annak valóban nem lesz módja 
többet szörnyű bűnöket elkövetni, tehát 
egyszer s mindenkorra megszabadul tőle 
az általa fenyegetett társadalom.

A másik kegyetlenül racionális ok gaz-
dasági, hiszen egy életfogytig elítéltnek 
– aki akár évtizedeken keresztül is ra-
boskodhat még – az őrzése, ellátása sú-
lyos anyagi teher az adófi zetőknek.

Arra is volt már példa, hogy szökés, vagy 
társadalmi zavargások folytán az elítél-
tek ki tudtak jutni a börtön falai közül. 
Ekkor valóban bármit megtehetnek, 
hisz a tényleges életfogytiglannál már 
úgysem kaphatnak súlyosabb büntetést. 
Ugyanez vonatkozik a börtönbeli évekre 
is, előfordult, hogy az elitélt a rabtársát, 
sőt börtönőröket is megölt. Ez szinte 
következmények nélkül maradt, hisz a 
társadalom a büntetési lehetőségek ma-
ximumát már kihasználta vele szemben. 
Idetartozik az az érv is – bár szerencsére 
ilyen még hazánkban nem fordult elő –, 
hogy sokszor a terroristák azért követ-
nek el bűncselekményeket (emberrablás, 
robbantással való fenyegetés), hogy ezek 
megszüntetésének feltételéül börtönben 
lévő társuk, társaik szabadon bocsátását 
követelik. Értelemszerűen ezek a terror-
akciók kivégzett bűnözők esetén már 
nem lennének. Itt érdemes megjegyezni, 
hogy még némely demokratikus állam 
rendőrsége sem ejt foglyul bűnözőket, 
inkább szándékosan „kivégzi” őket az 
elfogásuk alkalmával. (Hasonló történ-
hetett annak idején Oszama bin Laden-
nel, amikor az amerikai tengerészgyalo-
gosok nem ragaszkodtak ahhoz, hogy 
élve ejtsék fogságba a világ legkereset-
tebb terroristáját.)

A halálbüntetés-pártiak talán leggyen-
gébb lábakon álló, bár sokszor hangoz-
tatott érve a halálbüntetés elrettentő 
hatása. Erről a kérdésről a szakembe-
rek már sokszor bebizonyították, hogy 
elrettentő erővel nem a büntetési tétel 
nagysága, hanem a felderítések sikeres-
sége bír. Vagyis, sokkal kevésbé követ el 
valaki bűncselekményt, ha tudatában 
van annak, hogy jó eséllyel elfogják és 
megbűnhődik, mint akkor, ha – ez eset-
ben a várható ítélet akár halál is lehet – a 
gyenge felderítési mutatók miatt jó esé-
lye van, hogy tette soha nem tudódik ki.
Még egy érv, ami jogi csűrés-csavarásnak 
látszik, de alapvetően logikus vélekedés. 
Ha elismerjük, hogy az egyénnek önvé-
delemből joga van megölni támadóját, 
akkor ezen az alapon el kell ismernünk 
a társadalom jogát – sőt kötelességét! – 
a közösség tagjainak megvédésére. S ha 
az állam a társadalomban az életellenes 
támadásokat megszüntetni csak a bű-
nözők életének elvételével tudja, akkor 

azt kell tennie. Ha egy védekező hábo-
rúban az államnak joga van az ellenség 
katonáit megölni, akkor a bűnözőket is 
ellenségnek tekintve, az ellenük vívott 
háborúban, minden rendelkezésre álló 
eszköz felhasználható. (Erre példa Szin-
gapúr, ahol a halálbüntetés következetes 
alkalmazása szinte felszámolta a kiter-
jedt maffi  abűnözést.)

Még egy, szinte emberbaráti indokot 
szoktak felhozni a halálbüntetés- pár-
tiak. Jóformán a szemükre vetik az 
abolicionistáknak, hogy az általuk tá-
mogatott életfogytig tartó büntetés nem 
más, mint egy időben elhúzódó kivég-
zés, csak korántsem olyan humánus.

Akik semmilyen bűnért nem vennék el 
senki életét

Az abolicionistáknak, a halálbüntetés 
ellenzőinek talán legfontosabb ellenérve, 
hogy minden bírói ítélethozatal emberek 
műve, így fennáll a tévedés lehetősége is. 
Akit pedig egyszer kivégeztek, azt leg-
feljebb posztumusz lehet rehabilitálni. 
(S kérdés, mi a helyzet a tévesen elítél-
tekkel, hisz a börtönben eltöltött hosszú 
éveket sem adhatják vissza).

A keresztény vallás értelmezése szerint, 
életet csak az vehet el, aki adni is tud, 
s ennek értelmében egyedül Istené az 
élettől való megfosztás joga. Jogilag úgy 
vélik, az állam büntetőhatalma nem 
terjed ki az élet elvételére, illetve, hogy 
vannak olyan alapvető emberi jogok – és 
ezek közé tartozik az élethez való jog is 
–, amelyektől senki sem fosztható meg. 
A halálbüntetés pártiak erre azzal vág-
nak vissza, hogy egyrészt az áldozatnak 
is voltak jogai, amit a gyilkosa semmibe 
vett. Másrészt a bűnöző önmagát ítélte 
halálra az által, hogy önként, önszán-
tából elkövetett egy olyan bűnt – pél-
dául szándékos emberölést – amiről 
tudta, hogy a büntetése halálos ítélet is 
lehet. Ezáltal a tette elkövetésekor szin-
te önmaga egyezett bele a legsúlyosabb 
büntetésbe, a bíróság azt csak kimondta 
felette.

Az ellenzők álláspontját támogatja, 
hogy az emberölési statisztikák terén 
nincs szignifi káns különbség azok kö-
zött a hasonló társadalmi-gazdasági 
rendszerrel rendelkező országok között, 
amelyekben van, illetve amelyekben 
nincs halálbüntetés.

A halálbüntetés eltörlésétől azt is remé-
lik – némileg naivan –, hogy ez által a 
politikai indíttatású kivégzések is meg-
szűnnének. A diktatúrák azonban min-
dig találnak rá módot, hogy akár a jogi 
úton való kikényszerítéssel, akár eljárá-
son kívül – például bérgyilkossággal, 
megrendezett balesettel – valamilyen 
módon likvidálják az ellenzéküket.

Miképpen vélekednek a témában jár-
tas szakemberek

A joggal foglalkozó szakemberek elsöp-
rő többsége határozottan halálbüntetés-
ellenes.
Dr. Zétényi Zsolt ügyvéd, egykori or-
szággyűlési képviselő is ezen az állás-
ponton van, de úgy véli, ami ma Ma-
gyarországon ebben a kérdésben zajlik, 
az nem tudományos vita, hanem sokkal 
inkább a tömegigényeket kielégítő poli-
tikai kezdeményezés. 

Megítélése szerint sokszor a tészes (tény-
leges életfogytiglanra ítélt) elítéltek be-
börtönözve jobban szenvednek, mintha 
kivégezték volna őket. Ennek alapja, 
hogy a bezártság az emberi lét lényegével 
ellentétes állapot, ami beláthatatlanul 

hosszú fájdalmat, kínt okoz. Az intel-
lektuálisabbaknak azért, mert minden-
napos megaláztatásban, megszégyení-
tésben van részük, az egyszerűbbeknek, 
az élet örömeit élvezőknek, pedig azért, 
mert legyűrhetetlen vágyat éreznek az 
ital, a kábítószer, a kicsapongó életmód 
után.

A szabadság bizonyos foka hozzátar-
tozik az életünkhöz, hiánya az emberi 
minőség beszűkülését jelenti. Ez min-
denkiben mást válthat ki – szorongást, 
pánikot, idegösszeomlást –és a remény-
telen bezártság kimondhatatlanul sok 
szenvedést jelent. Lehetséges, hogy adott 
esetben egy gyors és fájdalommentes ki-
végzés megszabadítaná a bűnözőt a testi 
szenvedésektől, és megváltást jelentene 
számára. (Nem véletlen, hogy a szigorú 
őrzés ellenére is követnek el öngyilkossá-
got a tészesek.)

Mindezek ellenére álláspontja szerint a 
halálbüntetés ellen két nagy érv hozható 
fel.

Az egyik teológiai, miszerint az emberi 
élet szent és sérthetetlen, minden em-
ber Isten képmása – még a gyilkos is 
–, az emberi életet elvenni csak Isten-
nek van joga. Ez a színtiszta keresztény 
felfogással egyezik, mely a jogban is 
megfogalmazódott. Már 1990-ben Al-
kotmánybírósági határozat mondta ki 
a halálbüntetés alkotmányellenességét. 
Úgy ítélte meg, hogy a Btk. halálbünte-
tésre vonatkozó rendelkezései az élethez 
és az emberi méltósághoz való jog lénye-
ges tartalma korlátozásának tilalmába 
ütköznek, megállapította alkotmányel-
lenességüket és megsemmisítette őket. 
Ezzel egybehangzóan az új Alaptörvény 
I. cikkelyében szerepel, hogy: AZ EM-
BER sérthetetlen és elidegeníthetetlen 
alapvető jogait tiszteletben kell tartani. 
Védelmük az állam elsőrendű kötele-
zettsége. A II. cikkelye pedig kimond-
ja: Az emberi méltóság sérthetetlen. 
Minden embernek joga van az élethez 
és az emberi méltósághoz, a magzat éle-

tét a fogantatástól kezdve védelem ille-
ti meg. Ha tehát bármikor bármelyik 
magyar kormány be szeretné vezetni a 
halálbüntetést, akkor Alaptörvényt kel-
lene módosítania, amihez kétharmados 
többség szükséges. Ehhez kapcsolódóan 
még legalább két nemzetközi szerződést 
is módosítania kellene, ami beláthatat-
lan lenne nemzetközi megítélésünket 
tekintve.

A másik érv világi ok, hiszen az embe-
ri tévedhetetlenséget kellene biztosítani 
minden bírósági eljárás során. Ez teljes 
képtelenség, hisz amíg emberek dönte-
nek és hoznak ítéleteket, addig fennáll a 
hibázás, a tévedés lehetősége is.

Dr. Tóth Mihály egyetemi tanár, a Pécsi 
Egyetem Büntetőjogi Tanszékének a ve-
zetője egy közelmúltban megrendezett 
nemzetközi konferenciára utalva kije-
lentette, hogy nyugat-európai jogászok 
számára a halálbüntetés manapság már 
nem más, mint jogtörténeti fogalom, és 
felvetése anakronizmus az európai kul-
túrkörben. Mivel a büntetőjog is kezd 
a különböző uniós országok között ha-
sonlatossá válni, az előtt mielőtt ettől 
megpróbálnánk eltávolodni, érdemes 
ezt minden esetben többször átgon-
dolni. Ugyanezen a konferencián már 
a kínai résztvevő is jelezte, hogy lassan 
országában is többségbe kerülnek azok, 
akik ellenzik a halálbüntetés kiszabását 
és végrehajtását. (Megjegyzendő: Kíná-
ban évi 8000-re becsülik a kivégzések 
számát, s itt gazdasági bűncselekmények 
miatt is halálra ítélhetik a bűnöst.)

Az életfolytig tartó szabadságvesztés 
kiszabásával más a helyzet, ebben a 
tekintetben Nyugat-Európa hasonló 
problémákkal küzd, mint hazánk. A 
strasbourgi bíróság azt nem kifogásolja, 
hogy valakit élete végéig bezárva tartsa-
nak, ha ez társadalomvédelmi okokból 
indokolt. Azt viszont embertelen, meg-
alázó és helytelen büntetésnek ítélte a 
bíróság, ha valakit úgy csuknak le, hogy 
az esélyt sem adják meg számára, hogy 
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valaki az ügyében hozott ítéletet bármi-
kor is felülvizsgálhassa. Életfogytig tartó 
börtönbüntetés kiszabható tehát, de az 
elitéltet megilleti a jog, hogy – bizonyos 
idő elteltével –az ítélete felülvizsgálatra 
kerüljön. Jelenleg ezt Magyarországon 
úgy tartják be, hogy 40 év elteltével a 
köztársasági elnök kegyelmi jogkörére 
alapozva – egy bírói testület javaslata 
alapján – minden tészes ügyében vál-
toztathat az ítéleten. Ezt a lehetőséget 
sokan nem tartják kielégítőnek, köztük 
Tóth Mihály sem.

Isten szándéka a különféle egyházak 
tolmácsolásában

A hívő, vallásos embereknek - akik ma is 
a társadalom túlnyomó többségét alkot-
ják – fontos az is, hogy egyházuk milyen 
álláspontot képvisel egy ilyen fontos kér-
désben. Érdemes tehát végigmennünk, 
a nagy világvallások alkotta véleménye-
ken, főleg a minket, magyarokat legjob-
ban érintő keresztény egyházakén.

A zen buddhizmus (japánul Busidó) 
egyik elve, hogy „a kard, ami (igazsá-
gosan) öl, azonos a karddal, ami életet 
ad” – így vannak, akik azzal érvelnek, 
hogy a halálbüntetés engedélyezhető, ha 
megelőző céllal történik. A többségileg 
buddhista, de világi országokban – Ja-
pán, Korea, Tajvan – inkább a halálbün-
tetés elleni álláspont érvényesül, míg 
Th aiföldön, Srí Lankán és Bhutánban, 
ahol a buddhizmusnak erős politikai be-
folyása van, létezik a halálbüntetés iránti 
igény.

A hinduizmusban szentnek számító 
személyek véleménye a halálbüntetés 
kérdésében megosztott. Vannak, akik 
az elkövető megjavítását preferálják, de 
kifejezett, halálbüntetés elleni álláspont 
nincs. A mai Indiában hivatalosan van 
halálbüntetés, de az utolsó 2004-ben 
volt és ezt megelőzően is 9 évig nem 
hoztak halálos ítéletet.

Az iszlám vallásjog öt fő védelmi célja 
között az első, az élet védelme. Ha az el-
követett sérelem szándékos, és visszafor-
díthatatlan, akkor következik a kiegyen-
lítés törvénye, ami minősített esetekben 
– ilyen a gyilkosság, és a nemi erőszak 
is – halállal büntethető. Ebben a meg-
torlás mellett elrettentés is van, de tilos 

az önbíráskodás, büntetést csak bíróság 
szabhat ki. Ugyanakkor bármiféle két-
ség esetén az ítéletet nem szabad végre-
hajtani, hivatkozással a Koránra: „Allah 
nem akarja, hogy bármelyik teremtmé-
nyével is igazságtalanság történjék.”

A zsidó vallás esetében szintén nem be-
szélhetünk egységes véleményről, bár a 
Tórában halálbüntetés több helyen, több 
formában is megtalálható. Régen a ha-
lálbüntetést általában életellenes, illetve 
Isten ellen elkövetett bűncselekmények 
megtorlására alkalmazták, de kiszabhat-
ták szombati munkavégzés esetén is. A 
71 tagú bíróságnak csak minden kétség 
kizárása esetén volt joga halálos ítéle-
tet hozni. Bizonyos bűncselekmények 
esetében a halálbüntetést Istenre bízott 
büntetésnek minősítették, így abban 
az esetben világi bíróság nem hajthatta 
végre az ítéletet. A mai Izrael állam jog-
rendszerében szerepel a halálbüntetés, 
de eddig csak két alkalommal alkalmaz-
ták, utoljára 55 éve, 1962-ben, Adolf 
Eichmann esetében.

A kora újkori reformáció két kiemelkedő 
alakja, Luther Márton és Kálvin János 
a halálbüntetés létjogosultságát a Biblia 
szövegében találták meg. A keresztény 
egyházak közül a reformátusok Luther-
rel együtt azt vallják, hogy a halálbün-
tetés nem teológiai, hanem társadalmi 
kérdés, amibe az egyháznak nem szabad 
közvetlen beavatkoznia. Ennek ellené-
re a református egyház mai véleménye, 
hogy a halálbüntetés összeegyeztethetet-
len a szeretet etikájával és a halálbüntetés 
elrettentő hatása kétséges, emellett ma-
gában hordozza a jóvátehetetlen tévedés 
lehetőségét. Az állam nem vállalhatja át, 
hogy az isteni igazságnak a bosszúállás 
eszközeivel tegyen eleget, ugyanakkor 
ellenzik a tényleges életfogytiglant is, 
mely egy olyan evilági kárhozathoz ha-
sonló, ahonnan nincs visszatérés.

Az evangélikus egyház véleménye nagy-
mértékben hasonlatos a reformátushoz. 
Emellett szerintük a bűntettek a sú-
lyukkal arányos büntetést érdemelnek, 
és a társadalom érdeke, hogy a tettes ne 
követhessen el újabb bűncselekményt, 
illetve lehetőséget kell adni számára a 
tettével való őszinte szembenézésre.

A katolikus egyház évszázadokig nem 

csak eltűrte, de az inkvizíciós időszak-
ban maga is kiszabott halálos ítélete-
ket. Ma már viszont a katolikus egyház 
következetes elvet vall az emberi élet 
szentségében, így nem csupán az abor-
tuszt és az eutanáziát veti el, hanem a 
halálbüntetést is. Ferenc pápa 2015-ben 
kinyilatkozta, szeretné, ha az összes or-
szág eltörölné a halálbüntetést. Egyesek 
szerint ez nem lenne összhangban az 
egyház tanításaival, de a katekizmussal 
sem, amiben megfogalmazódik, hogy-
ha a társadalmat nem lehet más módon 
megvédeni, el kell venni a bűnös életét.

Nagyon érdekes álláspontot képvisel a 
Hit Gyülekezete azzal, hogy a zsidó-ke-
resztény kinyilatkoztatás alapján az em-
beri életet Istentől származónak tekinti, 
és az emberi élet védelme szerintük ma-
gába foglalja a halálbüntetést, mint a jog 
egyik büntetési nemét.

Szerintük a jogállam létezése Isten aka-
rata, melynek erkölcsi kötelessége a bűn 
jogszerű büntetése, ezért – szigorú fel-
tételekkel – kiszabhat halálbüntetést is. 
Ha viszont az állam lemond a halálbün-
tetésről, akkor érthető igény, hogy a bör-
tönbüntetésre ítélt ügyét csak 30-40 év 
után vizsgálják felül.
 
Ha egyszer a kezünkben lesz a döntés

Alapvetően az a szerencsés helyzet, 
amikor a joggyakorlat – aminek a tör-
vénykezés szilárd, racionális, a meglévő 
törvények, és jogszabályok teremtette 
alapokon kell nyugodnia – és a társa-
dalmi elvárások azonos platformon van-
nak. A társadalom ítélete, igazságérzete 
– melyet sokszor a pillanatnyi érzelmi, 
indulati fellángolások befolyásolnak – a 
halálbüntetés bevezetésének tekinteté-
ben azonban annyira megosztott, hogy 
aligha lehetne jelenleg ebben a kérdés-
ben mindenki számára elfogadható 
döntést hozni.

Ez a cikk – már csak terjedelmi okoknál 
fogva sem – nem járhatta teljesen körbe 
a kérdést. Célja nem a meggyőzés volt, 
hanem a tájékoztatás, az érvek felvillan-
tása annak érdekében, hogy ha esetleg 
egyszer valóban kiírják a bevezetőben 
említett népszavazást, az olvasó némileg 
tudatosabban húzhassa be az ikszet a 
megfelelő rubrikába.

A múltkor régi iskolám felé volt 
dolgom. Lassítottam, megáll-
tam egy picit a kerítésnél, mert 

vonzott az a régi „iskolaérzés”. Benéztem 
az udvarra. Elgondoltam, mit is érezhet 
egy kisiskolás az első napon. Ott láttam 
régvolt magamat a sok fehéringes diák 
között, ahogy az évnyitón felsorakoztat-
tak bennünket, osztályok szerint. Mit 
tudtam én még akkor a világról? 

Az iskolapadok, a kékbe kötött füzetek, 
a nagy tábla, bácsik fényképei a falon, 
sok-sok újdonság, és mellé egy idézet 
Váci Mihálytól: „Nem elég a jóra vágyni, 
de tenni, tenni kell!” Kaptam itt dicsé-
retet, meg pofont is, de a tanítás, amit 
itt kaptam, megalapozta az életem, ze-
nészségem.

Iskolánkban kísérleti ének-zene tanítás 
folyt Kodály felügyelete alatt. Heti hat 
énekórában ugyanaz volt a tananyag, 
ami a főiskolán. A néptánc is tantárgy 
volt, kötelező furulyatanulás a Béres-fu-
rulyán, kórus, és még egy kötelező, de 
szabadon választott hangszer, ami ne-
kem a klasszikus gitár lett. Akkor még 
nem is gondoltam, hogy valaha hegedűt 
veszek a kezembe, és a magyar falusi ze-
nét, a megőrződött magyar zenei örök-
séget próbálom megfejteni vele.

Mint régi iskolám, nekem olyan Szék. 
Néha ott látom fi atal magamat, ahogy 
a szilvóriumtól bódultan igyekszem elő-
re a sáros utcákon. És megérintenek az 
„iskolaemlékek”, ha széki zenét hallok 
vagy széki viseletet látok, szinte torok-
szorítón, hogy sírnom kéne. De jó volt 
fi atalnak lenni, és mennyi mindent nem 
tudtam még akkor. 

A „zenei, ének- és tánctagozaton” három 
évig jártam Székre, 1972-től rendszere-
sen, télen-nyáron. Akkoriban a gimná-
ziumi éveimet is tapostam, és jöttem, 
amikor csak lehetett. Vágytam a város-
ból arra a szellemmel teli széki légkörre, 
ami akkor még átjárta a falut.

Akkoriban feltűnő volt arrafelé a városi 
ruhába öltözött ember, mert a széki szí-
nek egyedül uralták az egész falut. Még 
a fi atalok is mind viseletben jártak, így, 
a templom után, vasárnap a korzózás-
kor, lakodalomban, de még hétköznap 
is sugározták a széki színek az együvé 
tartozás jó érzését.

Próbáltam ízesülni, mert jó volt itt lenni, 
széki ruhába bújni, és rendet tanulni. Idő-
utazás volt, valójában már attól kezdve, 
ahogy átléptük a magyar–román határt. 

Egy szombati napon érkeztünk Kallós 
Zoli bácsival, aki családunk jó ismerőse 
volt. Ő kísért el először Székre, ahol a há-
rom utca, Felszeg, Forrószeg, Csipkeszeg 
olyan, mint a magyar három szín; a fe-
hér, mint a fény, mint a szellem, a piros, 
mint a tűz, mint a lélek, és zöld, mint a 
Föld a maga formáival és csipkéivel. Ide 
érkeztünk Bonchidáról, ahonnét gyalo-
gosan jöttünk a dombokon át. A hegy-
tetőről szépen látszott a falu a templom-
mal, és különleges, sürgető érzés fogott 
el, amelyet aztán mindig éreztem, ami-
kor a hegyen át jöttem. Éppen a csipke-
szegi táncházzal szomszédos házban let-
tem elszállásolva, és már az első este me-
hettem is a velem egykorú gyerekek közé 
székiesen mulatni. Rögtön befogadtak, 
vendégszeretetük őszintesége és termé-
szetessége a helyemre tett a társaságban. 
Én voltam a magyarországi fi ú, akit pá-
tyolgatni kell. A Bartók Táncegyüttesbe 
jártam táncolni akkoriban, ezért én is 
hamar befogadtam a széki fi gurákat, s 
mellé a zenét, a szertartásos italozást, és 
az összekapaszkodva való éneklést. Ta-
nultam az íratlan szabályokat, amelyek 

rendbe igazgatták a történéseket. Pesten 
ilyent, mint a táncház, akkor hírből sem 
ismertünk.

Néztem a zenészeket, fent a „cigánypa-
don”, de akkor még nem tudtam, hogy 
Ádám István, a hegedűs, és a fi ai, a kont-
rás és a bőgős, a tanítóim lesznek.  Ők 
magyarázták el nekem a zenélésükkel 
a magyaros zene páratlan ritmusát és a 
varázsjeles vonózás ősi titkait. A széki 
zene is csak háromtagú, nem illik hozzá 
a cimbalom, klarinét, mint más magyar 
zenékhez. Ebben érte el zenénk sok ezer 
éves fejlődésének csúcspontját, amelyben 
a rendszerezettség és a játékban való sza-
badság megbonthatatlan egységet alkot.

Figyeltem az öreg zenészt, és gondol-
tam, hogy hegedülni nehéz, no de meg 
szeretném tanulni a széki zenét! Gon-
doltam, a kontra jó lesz, az olyan, mint 
a gitár, és csak akkordozni kell, a bőgő 
meg nehéz, mármint cipelni.

Akkor azt éreztem, hogy a csodavilág 
örökké fog tartani. Fiatalos könnyed-
séggel fogtam fel az életet, és a rend, 
amit itt találtam, olyan magától értető-
dő volt, hogy fel sem merült bennem, ki 
hagyná el ezt a jó világot, ki nem őrizné 
tovább a kincset?

Az egyik táncházban hirtelen nagy ve-
rekedés kezdődött a fi úk között. Csé-
pelték egymást rendesen. Az öreg zenész 
egy ideig csak nézte az adok-kapok har-
cot. Ösztöneiben tudta, hogy ennek így 
kell lennie. A pálinka miatt, vagy egy 
lány miatt? Tudta, hogy a félelmet verik 
ki magukból, és tanulják az ütéseket, 
mint a tigriskölykök, mert kell az éle-
tükhöz. Ha gyalog kell este hazajönni 
három román falun át, oda kell a harc-
edzettség. Amikor úgy döntött az öreg 
zenész, hogy elég, vállához emelte a he-
gedűjét, és elkezdett egy éneket. Abban 
a pillanatban, mikor a kontra és a bőgő 
is bezengett, mint egy varázslatra, abba-
maradt a verekedés. Akik az előbb még 
egymást ütötték-csépelték, megbékél-
tek, és egymás vállát megfogva énekelni 
kezdtek a zenére. Akkor még nem volt 
világos, hogy ezt a tudást keresem. A 
zenét, amelyik úgy zengett, hogy békét 
teremtett! Mire is való a zene?

1975-ben jött a szigorú rendelet a ven-
dégfogadásról, ezért utána nem mentem 
sokáig, de Szék zenéje még ma az életem 
része. Volt – úgy tíz évig –,   hogy csak 
Ádám István  és fi ai felvételeit hallgattam, 
amikor úgy döntöttem, hogy hegedülni is 
megtanulok. A zene szavak feletti nyelv, 
amelynek szavait, mondatait, hangsúlyait 
állandó zenehallgatással meg lehet érteni. 
Van olyan zene, amelyik nem mond sem-
mit, pedig beszél, de a széki Icsán-zene 
olyan, ami mindig újat mond. 

Az öreg zenészek már mind elmentek. 
De a magyaros zeneszellem, amit ránk 
hagytak, élhet, amíg a világ, mert lesz-
nek még fi atalok, akik tudatosan úgy 
akarnak zenélni, hogy béke legyen. 

A SZÉKI TESTAMENTUM
Ifj . Csoóri Sándor
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A Szép magyar ének I. című, első-
sorban Kodály Zoltán és Bar-
tók Béla gyűjtéseiből építkező, 

hatalmas és gazdag zenei gyűjtemény 
sikere, egyértelműen kedvező, befoga-
dó visszhangja és Kallós Zoltán erdélyi 
népdalgyűjtő elismerése, szakmai ba-
rátsága nyomán most megszületett ifj . 
Béres József zenei gyűjteményének má-
sodik  kötete. Amelynek műfaját több 
módon is meghatározhatjuk: felfogható 
tallózásra, ízlelgetésre alkalmas „elegy-
belegyként” (ahogyan őseink mondták), 
vagy – latinosan – miscellaneaként. De 
– elődjéhez, az első kötethez hasonlóan 
– ez a nem-vállalkozás, hanem vállalás 
ennél sokkal több. Felfogásom szerint a 
magyar családoknak készített zenei kin-
cseskamra, amelyben a zenei szempont-
ból képzett, a vájt fülű családtagok épp 
úgy megtalálhatják a szívüknek kedves 
opuszokat, mint a csak kedvtelésből, 
hol maguknak, hol szeretteikkel együtt 
dúdolgatók-éneklők. 

Jómagam – gyönge és rekedt kis szop-
ránhanggal, de sok-sok szép hangú 
felmenővel, egy Staatsoper-szoprán 
ősanyával és lírai tenor oratóriuméne-

kes-sebészorvos keresztapával, s a pécsi 
Szeráfi  Kórus egyik pillérének számító 
anyai nagyapával – valóságos időuta-
zást tehettem e könyv jóvoltából, távoli 
gyerekkoromba, amikor Pécsett három-
szoros társbérletünket, majd szerény kis 
önálló lakásunkat mintegy „kibélelte”, 
még szénhiányos időkben is meleg fé-
szekké varázsolta az, hogy családunk, 
s nem ritkán még Pestről is hozzánk 
érkezett muzsikus-vendégek – együtt 
énekeltek, énekeltünk. Méghozzá szá-
mos olyan dallamot-szöveget, amely a 
Béres-féle gyűjtemény köteteiben is fel-
bukkan. Vacogtató napokban például a 
meleget „kinyitó” Katicabogárka című , 
kötetnyitó gyermekdalt, jóval később, 
már saját gyermekeimmel, a Sebestyén 
Márta-lemez nyomán a Betlehem kis 
falucskába című, bensőséges szépségű 
karácsonyi népéneket, vagy – iskolás 
koromban, „karéneken” – a Szivárvá-
nyos az ég alja című, incselkedő-kedves 
szerelmes népdalt. De sor került olykor 
– vendégségek idején – a népies dalokra 
is, a Fa leszek, ha fának vagy virágá-t, 
illetve a Piros rózsák beszélgetnek-et 
mindmáig nagyapám hangján hallom. 
A református énekek sorában nagy 

örömmel találtam rá Bornemisza Péter 
Énekeskönyv-ének gyönyörű, halálféle-
lem ellen írott verses imádságára, az Ím, 
nagy Isten most előtted szívem kitárom-
ra, illetve Balassink bűnbocsánat-kérő 
énekére, a Bocsásd meg, Úristen, ifj úsá-
gomnak vétkét-re. A gyűjtemény „Szent 
énekek” című fejezetében szerepelnek 
görögkatolikus, katolikus és unitárius 
énekek is. Már ez a kis áttekintés jelzi: 
ez a válogatás, az első kötethez hasonló-
an, nem rétegkönyv, ki-ki megtalálhat-
ja benne az ízlésének, családja egyéni 
zenei múltjának-jelenének leginkább 
megfelelő dallamokat és szövegeket. 

Mivel pedig az első kötet szép elősza-
va mindkét Béres-gyűjtemény olvasói-
hoz szóló, ráadásul most, a reformáció 
ötszázadik születésnapjához közeledve 
nagyon időszerű üzenet, érdemes né-
hány sorát felidéznünk: „»Énekelni, ha 
szeretsz, nagyon boldog lehetsz, mert 
az ének égi jó« – ez a Luther Márton 
által megfogalmazott felismerés rég-
óta áthatja az én életemet is… Mi-
ért vállalkozik egy nem szakember 
dalgyűjtemény(ek!) kiadására? Nos, 
erre több válaszom is van. Először is, 

hajt valami belülről, hogy megosz-
szam az éneklés örömét másokkal, 
másrészt, úgy érzem, mi magyarok az 
égi jóból – gyönyörűséges népdalain-
kon, archaikus népi imáinkon, egyházi 
énekeinken keresztül – másoknál még 
többet is kaptunk. Összegyűjtöttem 
hát a számomra kedves dalokat, hogy 
megismerkedhessenek velük és a kották 
alapján megtanulhassák, vagy ha tud-
ják, akkor biztatást kapjanak arra, hogy 
minél többször énekeljék is.” E szavakat 
olvasva eszünkbe juthat Sütő András 
gyönyörű gondolata, az Engedjétek hoz-
zám jönni a szavakat című könyvéből: 
„De Molnár Albert még mindig éne-
kelteti a századokat.” Ez az „énekeltető” 
szándék vezérli Béres Józsefet is, továbbá 
elsősorban feleségét, a kötetet szerkesz-
tő Béres Klára asszonyt, illetve a velük 
szövetkező szakembereket: Bereczky 
Jánost, Bubnó Tamást, Csonka Szabi-
na Babett-et, s a dalok címét, illetve 
magyarázatait angolra fordító Richard 
Robinsont. A Béres Zrt. mentalitását, 
magyarság-gazdagító lelkületét (s nem 
utolsó sorban a Béres család kiapad-
hatatlan zeneszeretetét, dalos kedvét!) 
ismerve a Szép magyar ének két köte-

tét nem csupán neves muzsikusaink 
kapták meg ajándékba, hanem számos 
iskola és értékőrző közösség is, határa-
inkon kívül és belül.

(Béres József: Szép magyar ének II., 
Gyermekdalok, népdalok, népies dalok és 
szent énekek, Akovita, 2016.)
     
   

A kettős jubileum, a reformáció 
500. évfordulója és egyik 
legnagyobb költőnk, Arany 

János bicentenáriuma okán gyakran 
eltöprengek arról, hogy e két ünnep között 
milyen érintkezési pontokra lelhetünk. 
Más szóval, hogy az istenkeresés, a 
keresztyénség milyen szerepet játszhatott 
a Toldi költőjének szellemi világában.

Vagy éppen az is kérdés, hogy vajon a 
XIX. század lírájában miért van kisebb 
szerepe e hitvilágnak, a transzcendens 
gondolatoknak, mint a következő 
században, Ady, Babits vagy Pilinszky 
életművében. Hiszen Petőfi , Vörösmarty 
vagy akár Arany szóhasználatában, ha fel is 
tűnik Isten, ám ez a legritkábban párosul 
közvetlen szakralitással. Természetesen, 
Kölcsey Himnusza mindenképpen pozitív 
kivétel ebben a tekintetben. Hiszen ez a 
mű valóban nemzeti imádság, s követi 
a reformáció szerzőire jellemző magyar-
ószövetségi párhuzamokat.

De, jobban a kérdés mélyére ásva, mi a 
helyzet Arany Jánosnál, a református 
felekezetű költőnél? Ennél a szemérmes, 
az önmutogatástól mentes írástudónál, 

akinél a szerelmes versek sorát is 
hiába keressük. Legjobb barátjától, 
Petőfi től markánsan különböző alkata 
van e tények mögött. Kétségtelenül 
kivételes pillanat életművében ebből 
a szempontból is a Szondi két apródja, 
s benne a gyönyörűséges részlettel: 
„Mondjad neki, Márton, ím ezt felelem: / 
Kegyelmet uradtól nem vár soha Szondi, / 
Jézusa kezében kész a kegyelem: / Egyenest 
oda fog folyamodni.” Igen, így közvetítő 
vagy közbenjáró nélkül, közvetlenül 
a Megváltóhoz. Ebben a részletben 
fölsejlik a költő protestantizmusa is. A 
szálfatartású, meghajolni nem képes, igaz 
hitű emberé. 

Életrajzából tudjuk, hogy szülei hívó 
reformátusok voltak, és az is tény, 
hogy tanult a Debreceni Református 
Kollégiumban. Mindent összevetve, az 
az olvasó érzése, hogy számára ezek a 
gyökerek inkább a kultúrtörténet és az 
irodalmi hagyományok szempontjából 
voltak fontosak. Azt is tudjuk, hogy 
Kisújszálláson a későbbi püspök, Török 
Pál jóvoltából használhatta a jeles 
könyvtár szobáit, ahol az ifj ú Arany 
rengeteget olvashatott.

És essék szó itt egy 1848-as versről, 
az Él-e még az Istenről! Ez a mű 
szépen beleillik abba a vonalba, amely 
arra a korra jellemző, ha az „istenes 
verseket” keressük. Akárcsak Petőfi  
Nemzeti dalában, itt is meghatározó a 
„magyarok Istene”. Kétkedő kérdései 
persze különböznek a baráti költőtárs 
művétől, itt inkább a töprengés 
és az aggodalom hangján szól. És 
van itt biblikus elem is, Izraellel és 
„dús Kánaánnal”, anélkül azonban, 
hogy ebben a világban túlzottan 
elmélyedne. (A Kánaánnal maga 
Petőfi  is példálódzik másutt.) Isten 
mindenképpen az erős, a hatalmas. 
A korhangulatnak megfelelően itt 
is előkerül a török és a tatár, szó esik 
„Árpád unokáiról”, és ez a történelmi 
érzékenység táplálja a befejező sorok 
buzdítását: „Harcra hát, magyar nép! 
Isten a vezéred: / Diadalmat szerez a te 
hulló véred / Minden ellenségen.” 

Az evangélikus Petőfi  és Arany 
Nemzetőrdal cím verse is eszünkbe jut e 
sorok olvasása közben. Tehát mindkét 
versben a reformáció örökségének két 
magyar poétája szólal meg.

 Másfél évtized is eltelt már az-
óta, hogy a katolikus egyház 
imígyen kampányolt az egy 

százalékokért – persze kijelentő mód-
ban. De hogy ez a – mondhatnánk – te-
ológiai evidencia még mindig kérdéseket 
vet föl, sőt kétségeket ébreszt, jól jelzi, 
hogy manapság az számít forradalmi-
nak a közgazdasági gondolkodásban, ha 
empirikus eredményekkel bizonyítható: 
az etikus vállalkozás nincs kudarcra ítél-
ve, hanem igenis működőképes modell.

Ennek a reménykeltő hírnek a követe 
Baritz Sarolta Laura domonkos szerze-
tes, aki doktori disszertációját szentel-
te a kérdésnek. Munkája pedig immár 
nyomtatásban is napvilágot látott mind-
annyiunk okulására, hitének megerő-
sítésére. Mert korántsem baj, ha olykor 
alapvető, axiomatikus kijelentések nyo-
mába szegődünk, és racionálisan látjuk 
bizonyítva azok megalapozottságát.

A legfontosabb kérdés természetesen az, 
hogy mi a helye, szerepe és célja a pro-
fi tnak a megszokott haszonközpontú, 
illetve a keresztény erényetikai para-
digmában. Mert az új megközelítés ko-
rántsem eltörölni akarja a vállalkozásból 
származó nyereséget, hanem csupán 
szerepváltásra készteti: végső és öncél-
ból a „szolgák szolgájává”, azaz a közjó 

eszközévé teszi. A vállalkozót pedig nem 
a felhalmozására, hanem a használatára 
ösztönzi.

De mitől háromdimenziós a gazdaság 
Baritz Sarolta Laura könyve szerint? 
Attól, hogy nem csupán az alapvető ja-
vakat foglalja magában, amelyek vagy 
hasznos, vagy gyönyörködtető jók, ha-
nem azokat a végtelen értékeket is, ame-
lyek nem csupán eszközként szolgálnak 
az ember számára más javak eléréséhez, 
hanem önmagukért érdemesek a törek-
vésre. 

Ma már nem kérdés a harmadik dimen-
zió léte: kutatások bizonyítják, hogy az 
anyagi javak csak egy bizonyos pontig 
motiválnak, illetve okoznak boldogsá-
got. Amik mindig működnek, azok az 
emberi kapcsolatok és a belőlük szárma-
zó öröm. Ezeknek pedig fontos jellemző-
je, hogy függetlenek a piac törvényeitől, 
illetve soha nem fogynak el: ha többet 
veszünk belőlük, attól másnak még nem 
jut kevesebb. És akkor máris olyan té-
máknál vagyunk, mint amilyen a terem-
tett világ védelme vagy a fenntartható 
fejlődés fogalma, amelyeknél sürgetőb-
bet aligha találhatunk napjainkban.

(Baritz Sarolta Laura: Három dimenziós 
gazdaság, Kairosz Könyvkiadó, 2016)

CSALÁDOK ZENEI KINCSESKAMRÁJA

ARANY JÁNOS
ÉS A REFORMÁCIÓ

JÓT TENNI JÓ…?

Petrőczi Éva

Bakonyi István

Koncz Attila



Mo st már csak bennem és általam él 
az az emlékezetes találkozás és levélvál-
tás.  Néha átsüt / életemen – idézhetném 
a nagy árnyakat s a hozzájuk fűződő 
eseményt, élményt versekbe menekítő 
Rákos Sándort.

Az én kis prózába menekítési kísérle-
temet a most még elgondolhatatlanul 
nagy veszteség, Csoóri Sándor halála 
indokolja s az a szándék, hogy szeret-
ném megosztani gyászomat és a belőle 
meríthető vigaszt. Hiszen a távozása 
után is vigaszunk marad (miként Illyés 
Gyula mondta Bibó Istvánról a teme-
tésén). És reménységünk, hogy Csoóri 
életműve magyar nemzete szellemében/
lelkében hat tovább.

Fogyó időm is egyre noszogat: valamit 
csak ér az az egy-két vonás, amit kel-
lő tisztelettel és szerénységgel az ismert 
vagy kevésbé ismert Csoóri-arcképek 
alá rajzolok.

Ama nekem mindmáig s hihetőleg 
holtomig emlékezetes találkozás hely-
színe Szatmárcseke. Tősgyökeres sza-
bolcsiként kedveltem meg a szomszédos 
megyét, a történelmi és a Trianonban 
megkisebbített Szatmárt: Nagyarért, Er-
dődért, Koltóért, Csekéért, Csécséért… 
Csekén Petőfi  is megült egy időre (1846 
októberében), s négy verset keltezett ott, 
mind a négyet egy Barna kislánynak, 
Juliannának. Harminc évvel koráb-
ban pedig Kölcsey Ferenc telepedett le 
a Tisza–Túr közti Cseke falucskában. 
Leírást is adott róla…: „el van dugva 
szem elől, szép, de vad s felette magá-
nyos…”; „láthatárainkat a máramarosi 
hóbércek határozzák”. Ilyen helyen szü-
letett a Himnusz, s lett befejezve az Úr 
1823. esztendejének január 22. napján. 
Ekkortájt mindig úrnapján országos s 
országhatáron túl ható eseménynek ad 
otthont Szatmárcseke, a Magyar Kultú-
ra Napjának nyitó színhelye.

Így volt ez a 2000. január 16-i vasárna-
pon is. A templomi, majd az azt követő 
sírkerti emlékünnepség véget ért már, 
így hát visszaballagtam a kálvinista 
templomhoz, ahol a temetői sor a fő-
utcába torkollik. Vártam a vendégeket, 
közöttük az ismerősöket. Kisvártatva 
föltűnt az addig csak fényképről, fi lm-
ről ismert Csoóri Sándor. Egyedül jő-
dögélt Kölcsey sírjától, hetven éve da-
cára hajadonfőtt; hóban, hidegben, éles 
napsütésben. Kezében összehajtogatott 
újság. Fáradtnak látszott. Időm sem 
volt zavarba jönni, hozzáléptem: 

– Kedves Csoóri Sándor, elnézést kérek 
az útonállásért! Szeretném, ha dedikál-
ná ezt a könyvet! S már nyújtottam felé 
a frissiben kapott, Görömbei András 
válogatta-szerkesztette könyvet: Tanul-
mányok Csoóri Sándorról. Kézbe vette, 
ránézett s rögvest rámpirított:

– Megjegyzem, ez nem az én könyvem! 
Most aztán csakugyan zavarba jöttem, 
de már nem visszakozhattam. 

Csoóri tollat vett elő, odalépett egy 
ott álló kocsi motorháztetőjéhez, s írni 
kezdett: BakajszaAndráséknak Szat-
márcsekén, Kölcsey falujában, baráti 
kézszorítással Csoóri Sándor 2000. I. 16. 
(Andráséknak, vagyis a velem levő s két 
fényképfelvételt készítő feleségemnek is 
szól a szíves dedikáció.)

Mihelyt befejezte az ajánlást, hogy 
helyreüssem hibámat, megszólalt ben-
nem a magyartanár: – A negyedikes 
középiskolai szöveggyűjteményben az 
Anyám fekete rózsa s az Idegszálaival a 

szél mellett ott van a Furulya-csonk a 
szánkon című Csoóri-vers, s ez a legna-
gyobb Nagy László-sirató. 
–  Szerintem is! – felelte.

Engem nem lepett meg ez a válasz. 
Csoóri Sándor egész hat évtizedes pá-
lyáján következetesen hadakozott min-
den ál-, vagyis hamis, színlelt, képmu-
tató magatartás ellen. Úgy, ahogyan 
sirató versének hőse tette, aki éles, 
„kemény metaforákkal” ment „az álság 
falai ellen”. Fiatalabb pályatársa, ott ak-
kor Kölcsey falujában az álszerénységet, 
a megjátszott szerénységet utasította el. 
Nagy László-búcsúztatója Nagy László 
siratóihoz mérhető. A gyászban mérték-
adó: Magyarország halottja, / te, bazalt 
szemefénye, / a zsuzsannás világnak / ba-
lassis jó vitéze…

Ezek a metaforikus szóképek Csoóri 
Sándor arcképén is ott vannak immár. 
Ezért írtam dolgozatom élére a három 
fogadalmas szót a siratóének lezárásából: 
más út nincsen. Csak a tisztaságé, a tánto-
ríthatatlan szókimondásé. Ennek az igaz 
költői erejű szónak volt fölkentje Csoóri. 
Hogy Jónás legyek, azt az Úr akarta / s vele 
ti is! – szögezte le, mint elrendelést.  Vala-
kit kushasztott a ninivei hatalom? Meg-
vádolta, meghurcolta a reményt nyújtó 
Béres Cseppek készítőjét? Csoóri nem 
teketóriázott, dr. Béres mellé állt Nagy 
Lászlóval, Ratkó Józseff el s több írástu-
dóval az oldalán. Hogy mit jelentett ez 
a maga mivoltában, akkor tudtam meg, 
amikor már megfogyatkozott az igaz 
ügyért síkraszállók tábora.

A századforduló utáni időben elkértem 
Jóska bácsitól (tegezni nem tudtam) 
kétszeresen is becses, ajánlással ellátott 
könyveit. A dedikációból ki lehetett 
olvasni azt, hogy a taktikailag puhuló 
diktatúra egy napra sem felejtette el ke-
ménykedő önmagát. Egyetlen mondat 
Illyés naplójából rávilágít könyörtelen-
ségükre: „A marxista-leninista arzenál 
tolvajai meg szinte eszközük fi togtatva 
tüzelnek, kérkedő álló helyzetből.”

Csoóri két könyvét ajándékozta dr. 
Béresnek, a meghátrálásra/megtörésre 
menő küzdelemhez erőt adó dedikáci-
óval. Az egyik: Utazás félálomban Mag-
vető, Bp. 1974. Béres Jóska bácsinak ezt 
a nekem is kedves könyvet némi vigaszul 
és baráti biztatásul Csoóri Sándor. Má-
sik könyvének, A látogató emlékeinek 
(Magvető, Bp. 1977) ajánlása mélyebb-
ről szól, szívbeli szavakkal: Béres Józsi 
bácsinak, drága barátunknak, a legne-
mesebb és legemberibb ügyek napszámo-
sának, baráti szeretettel Csoóri Sándor.

A küzdelem sortüzes időszakában, a 
tetőfokára hágott harcban költői- írói 
hitvallásba csapnak át a felforrósodó, 
felsőfokúvá váló szavak. Tudós és írás-
tudó egyaránt földmívesek sarja, ősei-
ket köthették röghöz, törhették kerék-
be, húzhatták karóba, kipörölték mégis 
történelmi és erkölcsi igazukat. Aki a 
legnemesebb és legemberibb ügyek nap-
számosa, az minden magyar halottja.

Esszébe kívánkozott a Béres-ügy, sze-
mélyes hangvételű, irodalmi igényű 
tanulmányba. Szépíróink dr. Béresért és 
Cseppjeiért. Ezt a címet adtam félszáz 
oldalas könyvecskémnek. Gondoltam 
egyet: elküldöm Csoóri Sándornak, 
hisz ő az elsők között mondhatja a ma-
gyar irodalom legkiválóbb küzdőivel: a 
harcunkat megharcoltunk. 

Kísérő levélkémben utaltam téli talál-
kozásunkra Kölcsey falujában; és kér-
tem, olvasná s bírálná el.

Ereklyeként őrzöm a 2003. VIII. hó 
6-án, Ürömön kelt hatoldalas, 75 soros, 
bő sorközökkel írott válaszlevelét. A be-
vezetése mindjárt ösztökél: … a jó gon-
dok is gondok, amíg nem kerülnek igazán 
helyükre.

„Kizökkent idő”-re valló, jellegzetesen 
Csoóri Sándor-os gondolat. Helyénva-
lónak vélem – irodalomtörténeti vo-
natkozásai miatt is – a válaszlevél teljes 
íráshű közlését.
 

Milyen kár, hogy nem született meg az a 
tervezett esszé! Sokakat érdekelt volna, 
ha Csoóri Sándor, a magyar esszéírók 
egyik legkiválóbbja megírja úgy, ahogy 
szokta: első személyben, a szálán halad-
va, töprengő társakat keresve a kérde-
zéshez, az együttgondolkodáshoz és a 
mielőbbi cselekvéshez, hogy ne üldöz-
tessék örökösen az igazság. Az elgondolt 
esszé magva/váza/írásterve (?) így is föl-
lelhető a sietős levélben, annak lényegi 
részében. A „belső megrendelést” az író 
már számon tartotta. A „külső megren-
delés” azonban – mondjuk a Béres Rt. 
részéről – nem érkezett meg. Lehetnek 
persze más okai a fölmerülő gondolat 
elvetélésének.

Csoóri levélíróként úgy köszönt el, 
mint eleink mikor munkába mentek 
vagy munkából jöttek a mezők dűlőút-
jain vagy a szőlősorok végén: 

–  Jó munkát! És kezet szorítottak.

Elment Csoóri Sándor. Zsoltársorok 
búcsúztatták, harciak, vigasztalóak; 
halotti beszédek hullottak koporsójára, 
amelynek fedelén egy fekete rózsa volt 
megmintázva… Csoóri-vers jut eszem-
be róla s egy esszé, A végtelenség érzete: 
„… az írás nem egyéb, mint a végtelen-
ség érzete”.

Amikor Csoóri Sándort olvasom, ma-
gam is részese lehetek.
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MÁS ÚT NINCSEN
CSOÓRI SÁNDOR EMLÉKÉRE

Bakajsza András

Egy elhibázott este 
– avagy Lilla kései 
utószava

„Amott Anákreonnak
Kellő danái vannak 
Kaskámba, friss eperrel”
Csokonai Vitéz Mihály: A boldogság

Tudd meg most, végre,
jó Mihályom,
túl életünkön, 
s rég túl a halálon,
hogy A boldogság
estje nékem
korántsem volt színig gyönyör.

Igaz, a friss eperből is
juttattál számba egyet-egyet,
ám hogy verslábat nyeldekeljek 
az volt a cél, a fő, a nagy.

Sok-sok kanál poézis
egy-egy falat gyümölccsel:
elhibázott arány ez itt,
és minden költők 
közös vétke,
kik azt hiszik,
a párjuk éhe
(aki korántsem égi lény!)
könnyen csitulhat ilyetén.

Nem mondhattam el
akkor néked ezt,
(a múzsa-szerep kötelez!)
de most, hogy Almás, s Debrecen
földjében külön porladunk,
halld hát, Komárom bús Anákreonja:

több eper regényünket többre vitte volna.

•

(Ez a Csokonai-portré a szlovákiai AB-ART 
Kiadónál jelenik meg, a "Petrőczi Éva legszebb 
versei" című ünnepi könyvheti  kötetben, 
amelynek több révkomáromi-felvidéki 
vonatkozása is van")

Csoóri Sándor Bakajsza Andrással
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A Jókai-díj a magyar nemzet irodal-
mának szerves részévé vált

A Kultúrpalota dísztermében rendezett 
ünnepségen Nick Ferenc, a budapesti 
székhelyű Falvak Kultúrájáért Alapít-
vány kuratóriumi elnöke, a Magyar 
Kultúra Lovagrendjének alapító elnöke 
beszélt a  21 éve létrehozott, s  azóta is 
sokrétű tevékenységet folytató alapít-
vány tavalyi tevékenységéről. Ecsetelte: 
az anyaország határain túli magyarlakta 
vidékeken is szobrok és emléktáblák el-
helyezését támogatták; érmeket és Ma-
gyar Kultúra Lovagja címet adományoz-
tak a  kultúránkért áldozatkész munkát 
kifejtő személyiségeknek. 
Köszöntőjében hangsúlyozta: folya-
matosan fi gyelemmel kísérik a  díjazott 
tollforgatók munkásságát. Örvendetes, 
hogy több díjazott színdarabjait már be-
mutatták, másoknak könyveik jelentek 
meg, különféle lapokba publikálnak, és 
további díjakkal is gyarapodtak, hozzá-
járulva az egyetemes magyar kultúrához. 
Úgy fogalmazott: az eddigi díjazottak 
magyar irodalomban betöltött szerepe 
bizonyítja, a Jókai-díj a magyar nemzet 
irodalmának szerves részévé vált. S e díj-
nak személyiségformáló hatása van – de-
rült ki abból, ahogy az eddigi díjazottak 
nyilatkoztak Nick Ferencnek.  

A magyar olvasóközönség megszületé-
se és kiművelése Jókainak köszönhető

A több mint száz esztendeje: 1911 óta 
működő révkomáromi Jókai Közműve-
lődési és Múzeum Egyesület elnöke, dr. 
Keszegh Margit emlékeztetett: a Jókai-díj 
2006-ban a budapesti Végh József és a 
2005-ben elhunyt Szénássy Árpád mér-
nök, komáromi helytörténész (mindket-
ten a Magyar Kultúra Lovagja cím birto-
kosai) ötlete alapján született. A pályázat 
határokon átívelő jelentőségűvé vált, s 

felvidéki, magyarországi, Mura-vidéki, 
újvidéki és erdélyi jelentkezők is megkap-
hatják a díjat. 

Keszegh Margit elmondta: a Jókai-díj 
egyik fontos küldetése, hogy megem-
lékezzenek és tisztelegjenek Komárom 
szülötte, a regényíró, a politikus, az író-
fejedelem, a nagy mesemondó Jókai Mór 
előtt. „Komárom adott a világnak Téged, 
és Te egy világot adtál nekünk cserébe” – 
idézte fel Tuba Jánosnak Jókai Mór teme-
tésén elhangzott szavait. Az írót méltatva 
hozzátette, Jókai volt az, aki nemzetivé 
tette a regény műfaját, és neki köszönhe-
tő a magyar olvasóközönség megszületése 
és kiművelése. Jókai életműve hatalmas 
kincs az egyetemes magyar irodalomban 
– tette hozzá.

Állandó kutatást igényel

A Jókai-regényekből készített fi lmek elem-
zése és összehasonlítása az eredeti regény-
nyel. Ez volt az idei pályázat témája. A 
hazai és külföldi magyar szakemberekből 
álló zsűri a magyar kultúra napján hozta 
meg döntését. Tarics Péter, a bírálóbi-
zottság tagja a – 25 oldalban maximált 
– pályaműveket értékelve elmondta, idén 
minden kétséget kizáróan csak minő-
ségi munkák érkeztek be. A kiírt téma 
állandó kutatást igényel – fogalmazott. 
„A 19. században íródott és játszódó re-
gényeket a teljes 20. század folyamán fo-
lyamatosan fi lmesítették meg – összesen 
23 fi lm vagy fi lmsorozat készült. Ez azt 
jelenti, hogy ebben a témában kétszáz év 
magyar irodalmát, magyar történelmét 
és magyar fi lmművészetét ismerhetjük 
meg” – foglalta össze. Szakszerű és hiteles 
pályamunkák készültek – hangzott el a 
nyilvános értékelésen. 

A győztes pályamunkáról Tarics Péter 
elmondta, írója  12 regényt elemzett, 

s azokat összehasonlította a fi lmekben lá-
tottakkal. Kiemelt, részletes, tartalmas és 
tárgyszerű elemzés tárgyává tette, a teljes-
ség igényével vizsgálta Az arany embert. 
„Olyan alapos elemzés ez, amely a regény 
és a fi lm oktatási intézményekben törté-
nő elemzésénél (egyetemen is) tanítható 
lenne, de akár a regény színpadra vitelé-
nek első olvasópróbáján is alkalmazható”. 
Az elemzés és összehasonlítás tudomá-
nyossága a szerző minden gondolatában 
tetten érhető, ez a legnagyobb erénye a 
dolgozatnak, amely egyszersmind élveze-
tes olvasmány. E pályamű egyértelműen 
értekezés: szakszerű elemzései, összeha-
sonlításai, rendkívül pontos ismereti és 
azok érthető, tudományos interpretálása 
azzá teszik – hangsúlyozta Tarics Péter.

Jókait olvasni hazatérés a végtelen 
magyar hazába

Az idei, a 2017. évi Jókai-díjat Arany La-
jos Debrecenben élő újságírónak nyúj-
totta át Nick Ferenc. A díj tárgyiasult 
változata Jókai Mór jobb kezének már-
ványlapon elhelyezett, aranyozott gipsz-
másolata (mely – Donáth Gyula szob-
rászművész eredeti ábrázolása alapján 
– Miskédi György bánki műköves mes-
ter munkája). A díjazott emellett arany 
díszoklevelet vehetett át. További arany 
díszoklevéllel jutalmazták a  csongrádi 
Fábiánné Dr. Szenczi Ibolya munkáját. 
A budapesti dr. Bérczessy Lajos, a ceglédi 
Veres Tamás díszoklevélben részesült.

Az elismerések átadása után Arany Lajos 
a köszönőbeszédében – a Jókai mellett 
ugyancsak felvidéki származású – Márai 
Sándort idézve, úgy fogalmazott: Jókait 
olvasni hazatérés. Hazatérés „az egyetlen 
igaz és örök hazába, ahol magyarul be-
szélnek, s amely egyszerre felöleli e vég-
telen otthon határai közé Erdélyt, Kassát, 
Pestet, a Dunántúlt” és „egy könnyű 

mozdulattal – a világegyetemet”. Hang-
súlyozta: a díj kötelez. Összetartásra, an-
nak érdekében, hogy az író még jobban 
a köztudat része legyen. „Bennünket, 
díjazottakat ez a megtisztelés arra is kö-
telez, a jövőben minden tőlünk telhetőt 
megtegyünk azért, hogy még többen ol-
vassanak Jókai-műveket és más klasszikus 
magyar remekeket. A kultúrgagyik idején 
végre a valódi értékek vegyék át a főszere-
pet. Az emberek szomjazzák az igazi érté-
keket, csak meg kell kínálnunk azokkal 
őket.” Az új díjazott bizakodva mondta: 
a következő években remélhetőleg az ér-
tékközvetítéseké lesz a főszerep, akár a 
médiában is. „Mindent meg kell tenni a 
klasszikus magyar irodalom ápolásáért” 
– hangsúlyozta. Jókai-olvasómozgalom 
kibontakozásának reményét fogalmazta 
meg, és ígéretet tett arra: saját szerény le-
hetőségeivel és eszközeivel kezdeményezi 
ennek a létrehozását.

A díjátadó gálaműsorban közreműkö-
dött Kulin Eduard hegedűművész és 
Boráros Imre Kossuth-díjas színművész; 
Farkas Adrianna tanár, az egyesület iro-
dalmi szekciójának elnöke részleteket ol-
vasott fel a díjnyertes alkotásból. A ren-
dezvény zárásaként kihirdették a Jókai-
díj 2018-as évfolyamának témáját, mely 
az Arany János-emlékévhez kapolódik: 
Arany János időskori lírájának időszerűsé-
ge. Az ünnepi díjátadó hagyományosan a 
magyar Himnusz eléneklésével ért véget. 
Ezt követően a jelenlevők, élükön Arany 
Lajossal, megkoszorúzták a Kultúrpalo-
ta előtt levő Jókai-szobrot, mely Berecz 
Gyula komáromi művész alkotása.

Jókai egyetemes ember- és világismerete

Az új Jókai-díjas alkotó, Arany Lajos a 
Stádium című országos hírlap olvasó-
szerkesztője, a Reformátusok Lapjának és 
a Szókimondó című hajdúszoboszlói fo-

lyóiratnak is szerzője; óraadóként tanít a 
Debreceni Egyetemen, s a Debreceni Re-
formátus Kollégium tárlatvezető-sajtósa-
ként dolgozik. A Hírek.sk portálnak adott 
nyilatkozatában elmondta: „Aki Jókairól 
ír, akár pályázatra, akár más nyilvános 
célra, pl. folyóiratbeli közlésre, a maga 
eszközeivel fel kell hívnia a fi gyelmet az 
ő művészi nagyságára. A pályaművemet 
is ezért adtam be. Hiszen Jókai nemcsak 
mesemondó volt, hanem egy olyan világ-
teremtő géniusz is, akinek a  műveiben 
a romantikus jegyek mellett fel lehet fe-
dezni egy globális ember- és világismere-
tet; óriási tudásához rendkívül sokhúrú, 
ezerszínű humora társult; ezt kevesen 
veszik észre az életművében. Hangsú-
lyozandó tehát: komplett írásművészet a 
Jókaié – minél több művét olvassuk el, 
annál közelebb kerülünk az ember, ön-
magunk és a világ megismeréséhez is”. 

Forrás: Hírek.sk; Felvidék.ma; OS 

Valószínűleg minden kórházi 
osztályon van legalább egy 
olyan fi atal – többnyire szem-

üveges – orvos, akinek egyebek mellett 
az a feladata, hogy a felvételre érkező 
beteget kikérdezze mindenféléről, és a 
kapott adatokat bejegyezze egy több 
oldalas nyomtatvány megfelelő rova-
taiba. Nem volt ez másként esetemben 
sem, amikor beutaltak a János kórház-
ba lágyéksérv műtétre. Ült a doktor úr 
az íróasztalánál, engem is hellyel kínált 
az asztal mellett, aztán kérdezett: mi-
lyen betegségeim voltak eddig, melyik, 
mikor, hány éves koromban, maradt-e 
valami vissza, van-e valamilyen egyéb, 
a mostani beutalás okától független 
panaszom. Mikor ezzel megvoltunk, 
áttértünk szülőkre, testvérekre, ro-
konságra, főleg a felmenőkre: volt-e, 
van-e valamilyen, elsősorban krónikus 
betegségük, a már korábban elhunytak 
szenvedtek-e valamilyen örökletes be-
tegségben, és így tovább. Aztán ismét 
én következtem. A doktort életvitelem 
is érdekelte: alszom-e eleget, táplál-

kozom-e rendszeresen és egészségesen 
– mennyi kávét, mennyi alkoholt fo-
gyasztok, dohányzom-e, és mennyit. 
Természetesen elmondtam mindent 
őszintén: két-három kávé naponta, 
néha, persze nem minden nap, és ki-
váltképp evés környékén alkoholt is fo-
gyasztok, nem dohányzom, soha nem 
is dohányoztam. 

Ezt mind bejegyezte az ifj ú doktor a 
papírjára, aztán, mikor úgy tűnt, hogy 
befejezte az adatgyűjtést, rám emel-
te a tekintetét, és mintegy mellékesen 
feltette az utolsó kérdést: és baloldali? 
Egy pillanatra meghökkentem, de nem 
nagyon, és nem sokáig. Végül is elkép-
zelhetőnek tartottam, hogy a gyógyító 
intézmény minden tekintetben meg 
akar ismerni, minden helyzetre és es-
hetőségre fel akar készülni – olyat is 
hallottam már, hogy műtét közben, ha 
nincs altatás, tehát ébren van a páciens, 
beszélgetnek a beteggel. Nyilvánvaló-
an el akarják kerülni, hogy mondjuk 
politikai véleménykülönbség miatt 

feszültség, netán szóváltás jöjjön lét-
re, hátráltatva az operáció nyugodt és 
sikeres lebonyolítását. Másfelől pedig 
– napjaink közéleti sajátosságait, min-
dennapjaink átpolitizáltságát fi gyelem-
be véve – valahogy nem tartottam meg-
lepőnek, hogy ilyen kérdés is szerepel 
az adatfelvételen.

Így aztán hozzákezdtem: 
–  Nézze, manapság Magyarországon 
most erre nem egyszerű válaszolni, 
vagyis nem könnyű eldönteni, hogy va-
laki baloldali-e, vagy egyáltalán, bármi-
lyen „oldali”, arról nem is szólva, hogy 
mi minősülhet mostanában nálunk 
baloldaliságnak. Inkább külföldi pél-
dát mondanék, hogy elmagyarázzam, 
mit gondolok én erről. Volt például a 
németeknek egy kancellárjuk, Willy 
Brandt. Ő szociáldemokrata politi-
kus volt, és szerintem valódi baloldali. 
Nemcsak azt tudta, hogy a munkavál-
lalói érdekeket hogyan kell képviselni, 
hanem azt is, hogy mindez az állam 
egészét tekintve hogy célszerű, hogy 

eredményezhet szociális biztonságot, 
hogy maradhat fenn a munkavállalók 
érdekképviselete mellett a munkálta-
tók, a cégtulajdonosok kiegyensúlyo-
zott, biztonságos működése is. Nyugal-
mat, biztonságot sugárzó kiállása volt, 
a legkülönfélébb helyzetekben. Emlék-
szik a müncheni olimpiára? Akkor ott 
történt egy súlyos terrorcselekmény: 
merénylők agyonlőttek több sportolót. 
Átpasszolhatta volna az egész ügyet a 
rendőrségnek, kiadhatott volna egy saj-
nálkozó kommünikét, egy részvétnyi-
latkozatot, de mást tett. Nagygyűlést 
hívott össze az olimpiai stadionban, 
ahol nagyhatású beszédben, személye-
sen szólt az emberekhez, élőben láttam 
a tévében. Fontosnak tartotta, hogy 
közvetlenül nyilvánuljon meg egy ilyen 
kritikus helyzetben is.

Tartottam egy kis szünetet, meg kí-
váncsi voltam arra is, hogy okfejtésem 
mennyire talált befogadó készségre. 
Némi érdeklődést láttam a dioptriák 
mögött, így folytattam: 

–  Ezt a vonalat vitte tovább Brandt utó-
da, Helmut Schmidt is, kicsit módosult 
eszközökkel, de hasonlóan rokonszenve-
sen. Ha most magyarországi példát kér-
dezne, akkor bajban lennék, mert nem 
nagyon akad. Talán még a Nagy Imre-
kormány egykori minisztere, az 1956-os 
forradalom idején újjáalakult Magyar-
országi Szociáldemokrata Párt elnöke, 
Kéthly Anna sorolható ide. Ő is való-
di baloldali volt, megszólalásai, írásai 
mind ezt tanúsítják. Bár vállalt feladata 
végül a külügyekhez szólította, belpoli-
tikai elvei mellett kitartott mindvégig. 
A mostani helyzetről meg inkább nem 
mondok semmit, nem szeretnék aktuá-
lis pártpolitikáról beszélni.

Az ifj ú doktor nézett rám, továbbra 
is, minden bizonnyal megérezte, hogy 
nagyjából végére értem az okfejtésem-
nek, így most már ő is mondhat vala-
mit. Mondott is:

– A sérv, ami miatt most itt van, bal-
oldali?

A DEBRECENI ARANY LAJOS VEHETTE ÁT
AZ IDEI JÓKAI-DÍJAT 

NEMZETI ÉS NEMZETKÖZI

A Jókai Mór és dr. ing. Szénássy 
Árpád, a Magyar Kultúra Lovagja 
emlékére meghirdetett irodalmi pá-
lyázat alapján, 2017-ben 11. alka-
lommal ítélték oda és adták át a Jó-
kai-díjat. E kitüntetés az elmúlt tíz 
évben elkerült Szlovéniába, Délvi-
dékre, Erdélybe, Vajdaságba, és van 
díjazott Felvidékről és az anyaor-
szágból is. A korábbi Jókai-díjasok: 
Dr. Pruzsinszky Sándor (2007); Ceg-
léd József Kázmér (2008); Kuczmann 
Erika Rozália és Tarics Péter (2009); 
Berecz Ágnes Gabriella (2010); Dr. 
Zagorec-Csuka Judit (2011); Fazekas 
István (2012); Jónás Ágnes (2013); 
Vajkai Katalin (2014); Böjthe Pál 
(2015); Gál Hedda (2016).

Jókai Mór születésének 192. évfordulóján, február 18-án a felvidéki Komáromban tizenegyedik alkalommal adták át a 
Falvak Kultúrájáért Alapítvány és a Jókai Közművelődési és Múzeum Egyesület által alapított Jókai-díjat. 

MONDATOK A BALOLDALRÓL
Bognár Nándor
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„NINCS SZÜKSÉG ÚJ REFORMÁCIÓRA”
NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁT TARTOTTAK A FELVIDÉKI KOMÁROMBAN

A reformáció jubileumi 500. évében, 
ez a konferencia a református egyház 
egyik kiemelt rendezvénye volt.

Az alkalom a Selye János Egyetem 
Konferenciaközpontjának dísztermé-
ben zajlott. A megjelenteket – a mint-
egy százhúsz résztvevőt – dr. Görözdi 
Zsolt, a teológiai kar Szenátusának el-
nöke köszöntötte. Majd az egyetem kó-
rusa szolgált, Orsovics Yvette tanárnő 
vezetésével, az alkalomhoz választott 
kórusművekkel.
Fazekas László, a Szlovákiai Reformá-
tus Keresztyén Egyház püspöke köszön-
tőjében a múltból előhozható és mai is 
erősítő értékek hasznosságáról beszélt. 
A konferencia meghívott előadói az 
elmúlt 500 évből merítve mutatták fel 
előadásaikban mindazt, ami ma is érték 
és jó támasz lehet a református egyházi 
életben és szolgálatban.

Dr. Szabó István, püspök, a Magyaror-
szági Református Egyház Zsinatának 
lelkészi elnöke A reformáció teológiája 
című előadásában kiemelte, hogy ma 
nem akkor vagyunk jó reformátorok, 
ha beállunk a nagy elődök nyomába 
és minden áron reformálni akarjuk az 
egyházat. Magában a reformációban 

sem volt semmi innováció („új hit”, „új 
vallás”, „új egyház”)! Sokkal inkább a 
régit akarták új fénybe állítani. A refor-
máció nem volt ébredési mozgalom, hi-
szen azok az idők vallásos idők voltak. 
A reformátorok megpróbálták mederbe 
terelni a túlburjánzó kegyességi dolgo-
kat. A püspök látása szerint ma is ha-
sonló helyzetben élünk, hiszen – főleg 
külsőségekben – túlburjánzó kultusz, 
önmagában nem fogja felébreszteni az 
emberek „nyugvó vallásosságát”. A re-
formáció nem emberi akarat volt ak-
kor sem, és ma sem fog bekövetkezni 
kívánságra. Fontos üzenetként emelte 
ki az előadó, hogy a reformáció kálvi-
ni iránya magának az egyháznak is új 
defi níciót adott, amit ha végiggondo-
lunk, ma is teljes mértékben igaznak 
fogadhatunk el. Az egyház önmagában 
nem üdvözítő egyház. Sokkal inkább 
adminákulum, vagyis a Krisztus-hit ál-
tal és kegyelemből megkapott üdvösség 
megtartására adott isteni eszköz.

Dr. Fekete Károly, a Tiszántúli Refor-
mátus Egyházkerület püspöke a prak-
tikumra összpontosított A reformáció 
gyakorlati teológiai aspektusai, különös 
tekintettel a II. Helvét hitvallásra című 
előadásában. Nyolc tételt fogalmazott 

meg, amelyekre korunkban is nagy 
odafi gyeléssel kellene lennünk. A ke-
resztyén kultuszok sorában, nálunk, 
reformátusoknál, az igehirdetés ige-
karakterének kell érvényesülnie, hogy 
helyre álljon a hallható és látható ige 
egyensúlya. Vagyis az igehirdetés köz-
ponti jellegét erősen meg kell tarta-
nunk. Az igehirdetés-karakter érvé-
nyesülése csak a nemzeti nyelven folyó 
istentisztelet keretében érvényesülhet. 
Ez azt jelenti, hogy a gyülekezet számá-
ra érthető nyelv használata természetes 
kell, hogy legyen. A gyülekezeti ének-
lésből a valamikori exkluzivitás (grego-
rián) leegyszerűsödött és teljesen eltűnt. 
Mivel az emberi tevékenységek sorában 
éppen az istentisztelet a legszentebb, 
ezért megengedhetetlen, hogy ez a cse-
lekmény az emberi babonáskodásba 
és bálványimádásba süllyedjen. Sem a 
templomépülethez való kötődés, sem 
a kegytárgyaink megbecsülése, de még 
nemzeti elköteleződésünk sem léphet 
át egy határt. Például egy református 
templomban azért van bent nemzeti 
zászló, mert magyar gyülekezetről van 
szó. Nem pedig azért, mert ott a „ma-
gyarok istenét” tisztelnék. Ez utóbbi 
felfogás már bálványimádás lenne. Ma 
is különbséget kell tennünk lényeges és 

lényegtelen dolog között – mondta a 
püspök, hozzátéve, hogy az Istentől ka-
pott szabadságunk erre a különbségté-
telre is vonatkozik. A szabadság helyes 
használata azt jelenti, hogy azt választ-
juk, és azt fogadjuk el, ami a leghatha-
tósabban szolgálja az egyház építését. 
Fontos tételként emelte ki a püspök, 
hogy „tanításban és hitben ne külön-
bözzünk egymástól”. Előadása végén 
rámutatott arra, hogy a reformáció új 
értelmet adott a szegénygondozásnak és 
a szeretetszolgálatnak is, mivel kiemelte 
azt az érdemszerzőnek tartott szegény-
ség-eszmény alól. Fontos társadalmi 
„vívmánya” a reformációnak, hogy aki 
tud, dolgozzon, s a szegénygondozás a 
közösség gondoskodásának a kifejező-
dése kell, hogy legyen.

Dr. Gaál Botond debreceni teológiai 
professzor, a Magyar Tudományos Aka-
démia doktora A reformáció lényege – 
újkori paradigmaváltás a keresztyén gon-
dolkodás történetében című előadásában 
azokra a tudomány- és szellemtörténeti 
határkövekre és hatásokra mutatott rá, 
amelyek előkészítették a reformációt. A 
geocentrikus és heliocentrikus világkép 
feszültségétől, Euklidészen keresztül, 
a Gutenberg-korszakban már neves 

egyetemeikig, kimutatható hatások ké-
szítették elő a reformáció eszmeiségét. 
A lényegi fordulat, a paradigmaváltás 
mégis akkor történt meg, amikor Lu-
ther Márton – Pál apostol rómaiakhoz 
írott levele nyomán – rádöbbent arra, 
hogy a hit által kegyelemből való meg-
igazulás tény! Ez volt maga a reformá-
ció, amit nem lehet levezetni semmi-
lyen társadalmi vagy más egyéb kiváltó 
okból. A reformáció lényege tehát az a 
felismerés, hogy az ember szembekerült 
az Istennel, akitől a középkori egyház 
elválasztotta, s immár a hívő léleknek 
közvetlen kapcsolata lehet megváltó 
Urával.

Dr. Buzogány Dezső kolozsvári teoló-
giai professzor A II. Helvét hitvallás re-
cepciója az erdélyi református egyházban 
címmel tartotta meg előadását. Ő ké-
szítette el tavaly, az 1562-ben Bullinger 
Henrik által megírt, s 1566-ban kiadott 
hitvallás legfrissebb magyar fordítását. 
Az egyháztörténész-professzor a hit-
vallás megszületésének körülményeiről 
és a magyar fordítások érdekességeiről 
beszélt. Rámutatott, hogy az 1616-ban 
Szenczi Csene Péter által készített első 
magyar fordítást valójában a Pázmány 
Péter nevével fémjelzett ellenreformáci-

ós és rekatolizációs nyomás váltotta ki. 
A II. Helvét hitvallást Erdélyben hiva-
talosan egyetlen zsinat sem fogadta el, 
ám mégis meghatározó módon épült 
be a református egyház életébe. Míg a 
Heidelbergi káté a református gyüle-
kezetek és családok kezébe került, s ott 
fejtette ki megtartó hatását, addig a II. 
Helvét hitvallás inkább a „papi elem” 
kötelékében rögzült. Mind a lelkész-
képzésben, mind a lelkészi vizsgákban 
máig meghatározó szerepe van ennek a 
hitvallásnak.

A konferencia zárásaként egy pódium-
beszélgetés zajlott a régió református 
egyházmegyéinek esperesei között. A 
Duna déli oldaláról jelen volt Máté 
László, a Tatai egyházmegye; Tóth 
András, a Pápai egyházmegye esperese. 
Az északi oldalról pedig Kassai Gyula, a 
Barsi egyházmegye, dr. Szénási Szilárd, 
a Komáromi egyházmegye és dr. So-
mogyi Alfréd a Pozsonyi egyházmegye 
esperese. A pódiumbeszélgetés témája a 
református identitás kérdése, a gyüleke-
zeteink aktuális helyzete, az ötszáz év 
értékeinek számbavétele, s a jövő kihí-
vásainak megfogalmazása volt. 

A tudományos konferencia a komáromi 
református templomban, istentisztelet-
tel záródott, amelyen Fazekas László, a 
Szlovákiai Református Keresztyén Egy-
ház püspöke, a Róm 1, 16–17 alapján 
hirdette Isten igéjét: „Nem szégyellem 
ugyanis az evangéliumot, mert Isten ereje 
az mindenkinek az üdvösségére, aki hisz, 
elsősorban a zsidónak, aztán a görögnek.
Mert Isten igazsága nyilvánul meg ben-
ne, amely a hitből hitre vezet, amint írva 
van: Az igaz a hitből él”. 

(sa)

A Szlováki ai Református Keresztyén Egyház, a komáromi Selye János Egyetem Református Teológiai Kara és a Calvin J. 
Teológiai Akadémia szervezésében, március 22-én nemzetközi tudományos konferenciát rendeztek Komáromban. 

Soós József 

Citera szélfútta 
húrjain

Dányi Józsefnek

Mögöttem
a történelem árja,
múló ideje,
letűnt
évezredek kora.

Citera
szélfútta húrjain
zeng a szikár
pentatónia.

Nádzizegés 
a hangja,
keresztre feszített
pillanat.

Délibáb-lebegés
nyári ég alatt.

Zarándok-halál.

Ázsiából 
Pannóniába
zuhant madár.



Németh László megfogalmazása szerint: a szellem rendező 
nyugtalanság. Milyen megfontolások alapján kezdték el ezt a 
munkát?

A német, mint idegen nyelv az utóbbi időben, sajnos, egyre 
inkább háttérbe szorul, az angol javára. Térségünket azon-
ban a német nyelv és kultúra erősen meghatározza. Ennek 
történelmi, kultúrtörténeti okai vannak.  Ezért fontos, hogy 
ne vesszen ki a köztudatból egy sor olyan ismeret, amely ösz-
szeköttetésben van a nyelv ismeretével.  A protestáns (refor-
mátus, evangélikus) teológia tanulmányozásához egyenesen 
nélkülözhetetlen a német szakirodalom használata. Ehhez 
viszont nem áll a diákok, kutatók rendelkezésére megfelelő 
szótár, szószedet. Egy másik jelenség is fi gyelemre méltó. 
Meglepő módon ugyanez a hiány mutatkozik magyar–szlo-
vák viszonylatban is! Annak ellenére, hogy csaknem egy év-
százada élünk kisebbségben, nem létezik teológiai szótár és 
színvonalas kétnyelvű szótár sem!  A magunk részéről ezen a 
disszonáns helyzeten szerettünk volna változtatni. A magunk 
szerény módján, legalább a protestáns teológia területén – 
egy kutatási projektben – német–magyar–szlovák teológiai 
diákszótárt állítottunk össze Komáromban, a Selye János 
Egyetem Református Teológiai karán. 

Minden nyelvészeti munka egy fajta személytelennek tűnő 
„számadás”, noha sokszor egy élet (vagy akár több élet is) van 
mögötte. Mennyiben más egy teológiai diákszótár, mint a ha-
gyományos szótárak?

A szótárba egy sor olyan kifejezés, szakszó került a Bibliá-
ból (Ószövetség, Újszövetség); a teológiai szakirodalomból 
(rendszeres teológia, gyakorlati teológia, egyháztörténet, 
vallástudomány), vagy éppen az egyházi szóhasználatból, 
amely hiányzik az általános szótárakból, még a nagyobbak-
ból is. Másrészt, ha meg is találjuk az iolyen jellegű általá-
nos kézikönyvekben a keresett kifejezést, azok fordítása nem 
mindig hordozza a speciális teológiai és egyházi tartalmat.  
Ez a könyv a maga több mint 3300 fogalmával tartalmaz-
za azokat az alap-szakkifejezéseket, amelyekkel egy kezdő 
teológus a német nyelvű szak- vagy vallásos, illetve egyházi 
irodalom olvasása során találkozhat. Sok esetben nem töre-
kedtünk az általános jelentés megadására, inkább a speciá-
lis teológiai-egyházi jelentéseket, árnyalatokat részleteztük. 

Kik és mire használhatják ezt a hiánypótló munkát? 

Reméljük, egymás alaposabb megismerését segíti elő ez a szó-
tár, amelyet szakemberek, teológusok és nyelvészek, illetve a 
laikusok egyaránt érdeklődéssel forgathatnak.  Hasznos lehet 
a német nyelv tanulásában, hiszen egy sajátos területet ismer-
het meg általa az olvasó. A diákokat, teológus hallgatókat, 
hitoktatókat is szerettük volna kisegíteni, akik ismerkednek 
ezzel a terminológiával, vagy német eredetiben szeretnének 
teológiai irodalmat olvasni. Jó szolgálatot tehet a magyar ajkú 
lelkészeinknek, amikor németül vagy szlovákul kell egyházi 
szolgálatokat végezniük. Annál is inkább, mert az egyházi 
nyelv nagyon érzékeny és árnyalt, ezen a területen pontosan 
kell fogalmazni, az értelem-eltolódás egy-egy esetben komi-
kus, vagy akár visszás is lehet. Végül segítséget nyújthat a 
szlovák teológusoknak, lelkészeknek, egyházi embereknek, 
akik egyházuk régebbi, 20. század előtti irodalmát, esetleg 
krónikáit, jegyzőkönyveit szeretnék tanulmányozni. Azokat 
a kiadványokat tehát, amelyek szinte kizárólag németül vagy 
magyarul íródtak.  

A használhatóságot segíti az is, hogy a könyv CD-ROM-mel-
léklete a szótár teljes anyagával rendelkezésre áll. Egyszerű 
keresőprogram segítségével könnyen megtalálható benne 
minden kifejezés, illetve annak fordítása. 

Vannak-e az elvégzett munkának további lehetőségei?

Mivel diákszótárt készítettünk, az általunk összegyűjtött ha-
talmas anyagból a kötetbe csak a legfrekventáltabb kifejezé-
seket soroltuk (tehát a gyűjtemény csupán kb. 20 százalékát).  
A teológiai, egyházi alapszókincs bemutatására törekedtünk. 
Azonban már ekkor hiányérzetünk támadt, s megfogalmazó-
dott bennünk a folytatás, a bővítés szükségessége.  

A szótárunk elkészítése remélhetőleg egy munka kezdete, 
rövidesen újult erővel folytatjuk.   Terveink szerint egyelőre 
korrigáljuk a már meglévőt, további bibliai kulcsfogalmakat, 
teológiai kifejezéseket, vagy az azokkal szorosan összefüggő 
fi lozófi ai, vagy akár szociológiai, pszichológiai kifejezéseket 
gyűjtünk és fordítunk. Talán azzal is megpróbálkozunk, 
hogy a katolikus egyház szóhasználatát is felvonultatjuk. Fel-
merült az is, hogy negyedik nyelvként az angol, sőt, ötödik-
ként a holland megfelelőket is közöljük. Mindez idő, energia, 
akarat, illetve pénz kérdése. Mindenesetre a szótár szerkesz-
tői (Pólya Katalin, Bernhard Kaiser, Lévai Attila, Molnár Já-
nos és jómagam) addig is arra kérnek és bátorítanak minden 
olvasót, hogy tegyenek javaslatokat, további, hiányolt kifeje-
zésekre, esetleges javításokra, pontosításokra, kiegészítésekre, 
hogy a következő, bővített, tervbe vett kiadás az olvasók se-
gítségével legyen teljesebb. 
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Sajtónyelvőr

Ne tegezz!  

„A megszólítás ősi és természetes formája a tegezés. Ezt használják 
egymás közt régi barátok, iskolatársak, újabban a személyes 
ismeretségben nem levő fiatalok is. A tegeződés divatja a munkahelyen 
is terjed: az azonos nemű munkatársak általában tegezik egymást. Ezt 
azonban nem szabad erőltetni, s meg kell várni az idősebb, magasabb 
beosztású fél (különböző neműek esetén: a nő) kezdeményezését.” 

A Nyelvművelő kéziszótár ajánlásából idéztünk. 

Nyomatékkal, hangsúlyozva emeljük ki: nem szabad tehát erőltetni 
a tegezést. Erről az elemi udvariasságról azonban mintha teljesen 
megfeledkezni látszana a média. Természetes, rendben levő ez a 
megszólítási forma abban az esetben, ha egy bizonyos korosztálynak 
címzett írásokban alkalmazzák: „Honnan tudhatod, hogy tetszel egy 
lánynak?”; „Ezért jönnek be neked a rosszfiúk”; „Így tudod használni a 
közbringát”; „Hogyan nyerd meg magadnak a kiszemelt fiút?” stb.

Ám nyakra-főre letegezni az olvasót, hivatásra, nemre, életkorra 
(és egyebekre) való tekintet nélkül – ezt a másik emberhez való 
viszonyulás szempontjából éppoly sértőnek véljük, amennyire, ezzel 
összefüggésben, nyelvi értelemben helytelenítjük. Íme, egy csokorra 
való tegezés az internetes sajtóból. Olyan témákban, tárgykörökben 
idézünk, amelyek aligha, illetve nem feltétlenül a gyerekek és a tinik, 
kamaszok érdeklődési körét érintik: „A belváros közepén is lehet kerted, 
ha van erkélyed és fantáziád”; Nem is hinnéd, milyen sokat tehetsz azért, 
hogy te magad is szépnek találd. Mellápolási tippek kismamáknak”; 
„Nézd meg minden idők legcsúnyább nappalijait!”; „Szerinted csak 
a vörösbor hasznos az egészségedre”; Honnan tudod, hogy hazudik a 
gyereked?”; „Nem fogsz hinni a szemednek! Elképesztő 3 dimenziós 
rajzok!”; „Nem hiszed el, melyik film vezet a nézettségi listán”; „Rég 
nem láttál ilyen jó magyar vígjátékot”; „Láttál már folyékony lámpát?”; 
„Tudd meg ezzel a kvízzel, hogy mit árul el rólad a keresztneved”; „A 
híd, amit női kezek építettek: 8 fotó a ’40-es évekből, amitől leesik az 
állad”; „Nézd meg, mit jósolnak neked a csillagok szerdára!”; „Nézd meg, 
mi mindent rejt a tenyered!”; „Te mivel eteted a kutyádat? Sok a tévhit. 
Ne félj a nyers koszttól!”; „Ennyibe kerül egy átlagos autóbiztosítás. A 
tiéd több vagy kevesebb?”; „7 kép, amitől kiráz majd a hideg! A Titanic 
utasa készítette őket a hajón. Sok képet láthattál már a Titanicról, de 
ilyeneket még biztosan nem. Nézd meg, miért különlegesek!”; „Tanulj 
együtt a gyerekkel, ha nem akarod, hogy önálló legyen!”; „Szuper 
édesség! Készíts bodzás gumicukrot!”; „Szerinted hány éves ez a nő? 
Nem fogod elhinni!”.

A következő példákban egyszersmind (szinte) tiszteletlen a tegező 
hang: „Mennyi lesz a nyugdíjad? Elmondták, hogy tudhatod meg”; „Hat 
nő igaz története, akik valóban elveszítették a hajukat. Ha aggódsz a 
hajhullásod miatt, ezek után biztosan nem fogsz”; „Innen tudhatod, 
hogy romlott a látásod”; „Rendben van a vizeleted, a székleted?”.

Ez utóbbi példák mintha tudomást sem vennének pl. az idősebb 
korosztályokról. Azok nem megszólítottjai a médiának? A kilencvenéves 
Bözsi nénit, a kilencvenhárom esztendős Józsi bácsit is letegezzük? 
Eszembe ötlik erről egy régi, iskoláskori emlék. A mindennapos nyári 
foci közben foghegyről odavetette az „idősebb” (volt vagy tizenhat éves) 
a Benjáminnak (a tíz év körüli alkalmi csapattársnak), félig tréfásan, 
félig a kamasz fölényességével: – Ne tegezz!...

Nem vagyok híve az üres vagy kötelező, mindenesetre erőltetett 
udvariasságból vezérelte álszent magázásnak, ha egyébként tegeződnek 
a felek. Ám, mint a fenti példák sokasága tanúsítja, gizgaz módjára 
burjánzott el az olvasó letegezése a médiában. 

Értjük a bizalomépítés nemes szándékát média és befogadója, újságíró és 
olvasója között. Márai Sándor is pártfogolta az írónak az olvasóval való 
titkos „összekacsintását”. Mint a Föld, föld!... című emlékezéskötetében 
írta: „a »színes«, az a néhány soros, cinkosi közlés, amikor egy író a 
reggeli vagy az esti lapban – sűrített, miniatűr alakban – elmondta, amit 
nem volt módja regényben vagy drámában elmondani: az írók számára 
nagy iskola és becses műfaji lehetőség volt. A [20.] század első felében, 
a bécsi és a pesti sajtóban a feuilleton [azaz: a tárcaműfaj] tudott kis 
remekmű lenni, mint a görög piacon a tanagra. És az író tudta, kinek ír: 
az olvasónak írt, aki tíz krajcárért egy pillanatra szerződött vele, hogy, 
vajákos cinkosságban, együtt beszélnek meg valamit, feldühödnek vagy 
elandalodnak valamin.”

Efféle „kapcsolatra” feltétlenül és mindig szükség van a média és a 
média befogadója: olvasó, néző, hallgató között. De ami ma a média 
felületein e tekintetben – a fenti citátumok tanúsága szerint (is) – 
zajlik, azt túlzásnak véljük. Bizalmat, jó kapcsolatot egyébként sem 
csak tegezve lehet építeni, nem kizárólag így lehetséges összekacsintani 
az olvasóval. A jó viszony eszköze mindenekelőtt a nemes tartalom.
 

Arany Lajos
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AZ EGYHÁZI NYELV NAGYON ÉRZÉKENY
Beszélgetés Görözdi Zsolttal a háromnyelvű teológiai diákszótárról

Fazekas István

A teológiai, egyházi alapszókincs bemutatására törekedtünk – nyilatkozta a Stádiumnak Mgr. Görözdi 
Zsolt PhD., a Selye János Egyetem Református Teológiai Karának adjunktusa a Felvidéken nemré-
giben megjelent német–magyar–szlovák teológiai diákszótárról. A református lelkésszel e kézikönyv 

hasznosságát és különös sajátosságait vettük számba.
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