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Nagyon remélem, hogy még nem reménytelen a vi-

szony a többségi társadalom és a cigányok között. 

Az biztos, hogy nagy lemaradást kell behozni. A 

megoldás szerintem egyetlen szó: oktatás. Minden 

ezen múlik. Jól átgondolt, forrásgazdag, jól képzett 

oktatókkal dolgozó iskola és óvodarendszert kell 

kiépíteni. Ha ebben példamutató tud lenni a katkó 

egyház, az sokat lendíthet az ügyön.

Trig

Igaz, hogy „a remény hal meg utoljára”, de az én 

„privát” reményem már meghalt. Egyszerûen nem 

bízom sem a cigányokban (így: an block), sem a 

cigányság asszimilációjában, sem a cigányság fel-

emelkedésében. 

A teljes valószínûséggel kialakuló új konfliktu-

sokat megelôzni nem lehet, csupán a terror segít 

ezek letörésében. Ha fél a többségi társadalomtól 

a cigány, nem fog a közelébe menni, tehát nem 

tud bûncselekményt elkövetni. Körbe kell venni egy 

hatalmas szigetet és oda kell mindet számûzni - 

elektromos kerítések mögé. De ez nem is új ötlet, 

régóta mûködik, úgy hívják: büntetés-végrehajtás.

chubakka

Te csak a bûnözô életmódot folytató cigányok - 

kétségtelenül széles - csoportjára vagy hajlandó 

gondolni, én viszont azt gondolom, hogy velük 

foglalkozzanak a rendôrök (minél hatékonyabban), 

és hogy inkább a többi, nem bûnözô cigányok - 

valószínûleg még szélesebb - csoportjával kellene 

foglalkozniuk azoknak, akiket érdekel Magyaror-

szág jövôje.

bg

Ismét az a probléma áll fenn, mint amikor a kom-

munizmus bûneirôl, vagy a napi politikáról próbá-

lok ismerôsökkel vitatkozni: nem azt vitatjuk, hogy 

mi lenne jó, hanem azt, hogy hogy vannak a dol-

gok. (Például, hogy van-e családszeretet a cigány-

ságban, vagy sincs, keresztények-e vagy sem stb.)

Én csak egy apró, nemrég hallott szöveget idéznék, 

ami társadalmi felelôsségünket nagyon jól fogal-

mazza meg:

„Vannak olyan családok, ahol már a harmadik ge-

neráció él segélyen: nincs sikerélményük.” Az ok-

tatás jó gondolat, de elsôsorban nem önmagáért, 

hanem pont a sikerélményért gondolnám fontos-

nak. Régi teória, hogy mindenki annyira érzi ma-

gáénak a közösséget, az országot, amennyire tesz 

is érte.

xxx

(Elôzô számunk fô témájához érkezett további 
hozzászólások a www.igen.hu-n olvashatók.)
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Azt nem tudom, meséltem-e, amikor baráti körben összegyûltünk elsô pénte-
kenként rózsafüzérre, s én egy alkalommal a betegek és szenvedôk mellett a 
másként gondolkodókért, ateistákért, vagy ha úgy tetszik, a pogányokért aján-
lottam fel az imát. 

Ekkor még csendben, látszólag egyetértôleg fogadták társaim kérésemet, ám a 
közös imádkozás utáni beszélgetésben nagyon kikaptam, mondván, akik szo-
cialisták, kommunisták (voltak, vannak, lesznek), vagy éppen a baloldalra sza-
vaznak és afféle ideákat követnek, nem is emberek: nem érdemlik meg, hogy 
imádkozzunk értük.

Nem is emberek.

Kérlek, hidd el, nem panaszkodom, inkább értetlenkedek. És kérdezek.

Mondd, mire vagyunk e világon? Kérdezni vagy válaszolni? Felelni vagy osz-
tályozni? Pörölynek, vagy gyolcsnak? Annyi példát adtál már nekünk, mégis 
nehezen tanulunk. Pedig az Egyetlen példa is elég kellene, hogy legyen. Mégis 
újra és újra értetlenkedünk. Én is, persze, de hányszor! Újra és újra tétován ál-
lunk, mintha nem ismernénk a leckét. Szavunk elakad vagy éppen a kelleténél is 
jobban túlárad, kétségek közepette keressük a helyes választ. Az utat.

Add uram, hogy megtaláljuk, hogy ne tévesszük szem elôl a hozzád vezetô utat.

Add uram, hogy nyugodt szívvel imádkozhassunk másokért. 

Másként gondolkodókéRt, 

ateistákéRt, pogányokéRt
q
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kollégiuM vs. klauzúRa 

„Sajnáljuk, hogy a felsôoktatást és az egyetemi hallgatók életét fojtogató számos megoldatlan és nehéz 
probléma helyett éppen ez a szerintünk partikuláris kérdés találtatott csupán méltónak arra, hogy Ma-
gyarország vezetô katolikus ifjúsági lapja foglalkozzon vele. E kérdés alapján egy külsô szemlélô talán 
azt érzékelheti, hogy mily boldog korban élünk, amikor megoldásra váró probléma már csak ennyi ma-
radt” – mondta lapunknak dr. Maczóné Káplár Zsófia, a Szent Péter Kollégium igazgatója.
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záRda-e a kollégiuM? 

KlauZúrát cSinálnaK a Kollégiumból – hangzik el rendszeresen a panasz, elsôsorban a katoli-
kus leány- és fiúkollégiumok lakóinak részérôl. az igEn megpróbálta kideríteni, valóban zárda-e egy 
katolikus kollégium. 

S
egYHÁztÁji

Egyházi vs. állami
A Hospitalitas Irgalmasrendi Szakkollégiumban 
idén szigorították a látogatás rendjét. A házirend 
13. pontja szerint „vendég(ek)et a lakosztályban 
nem szabad fogadni. A közvetlen hozzátartozókat 
(szülôt, testvért), azonos nemû vendég(ek)et kivéte-
les esetben, a szobatárs és a doktoranduszok bele-
egyezésével, rövid idôre fel lehet vinni. Vendég(ek) 
fogadására a közös helyiségeket szabad használni, 
de este tíz óráig minden kívülállónak el kell hagynia 
a kollégiumot.” Értesüléseink szerint a szigorítás 
még nincs kôbe vésve, a diákok viszont már most 
egyöntetûen ellenzik azt. Egyik forrásunk hirtelen 
felháborodásában egyenesen így kommentálta az 
új szabályt: „Szívderítô tapasztalni, hogy a kollé-
giumot fenntartó szerzetesrendek mennyire elôl 
járnak a homoszexuális kapcsolatok pozitív diszkri-
minációjában.” Megjegyezte azt is, a szobákat eu-
femizmus lakosztálynak nevezni.

Egy állami (világi) kollégiumban a portánál való be-
jelentkezés után természetes, hogy ismerôsünket a 
szobájában is meglátogathatjuk, sôt: azokban sok-
szor fiúk és lányok akár egy szobában is lakhatnak; 
emellett éjszaka is van ki- és bejárás. Persze egy ka-
tolikus egyetemi kollégiumnak nem feltétlenül kell 
mintának tekinteni a világi intézményeket, fôleg 
nem a szobák koedukáltságát.

Azonban rengeteg panaszt hallani arra vonatkozó-
an, hogy a nem koedukált egyházi kollégiumok-
ban, amelyeket rendszerint szerzetesrendek tarta-
nak fenn, kvázi klauzúrát vezetnek be a fenntartók. 
A szobákban nem lehet vendéget fogadni, esetleg 
csak azonos nemûeket, látogatók számára külön 
vendégszobát alakítanak ki – vagy még azt se. A 
feszültséget csak fokozza, ha az éjszakai kijárás 
korlátozott, de ha valaki rendszeresen éjfél után ér 
haza, nem nézik jó szemmel a kollégiumi vezetôk.
A kollégisták többsége szerint a szabályok egyik 
célja a bennlakók erkölcseinek védelme, ám létezô 
szóbeszéd az is, hogy a titkoltabb kívánalom az in-
tézményt fenntartó adott szerzetesrend utánpótlá-
sának biztosítása: tegyük hozzá, e cél nem látszik 
teljesülni. A kollégiumba való bejárás korlátozását 
a fenntartók általában a biztonság és a szobatársak 
nyugalmának biztosításával magyarázzák; szinte 
mindenhol azt a választ kaptuk, szó sincs bármifaj-
ta „erkölcscsôszi” indíttatásról.  

Példák házirEndrE
Az általunk megkérdezett intézmények közül csak 
egy, a Szûz Mária Társasága Jablonka utcai leány-
kollégiuma indokolta azzal a vendégek felvitelének 
tilalmát, hogy nem szabad alkalmat adniuk a diá-
koknak a kedvesükkel való légyottra (ide több ke-
resztény felekezet tagjai is felvételt nyerhetnek, sôt 
vannak nem keresztény lakók is). A kollégiumban se 

fiúkat, se lányokat nem lehet a szobákban fogadni, 
csak vendégfogadó helyiségben. Arra viszont van 
lehetôség, hogy a diákok párja esetleg hétvégén 
is itt töltse a napot, a közösségi terek, például a 
konyha vagy a kert nyitva áll a vendégek elôtt. 

Gáti Edit Ágnes, a piliscsabai Szent Péter leány-
kollégiumot fenntartó Egyházközségi Nôvérek Tár-
saságának vezetônôvére leszögezte: ha a lányok 
egyedül laknának egy szobában, akkor nem volna 
akadálya a fiúk fogadásának. Mivel viszont többen 
laknak egy helyiségben, a látogatás szerinte zavar-
hatná a szobatársakat, ám ennek némileg ellent-
mond, hogy az azonos nemû látogatók fogadása 
lehetséges.

„A szabályozás nem szokott problémát okozni, hi-
szen a lányok - felnôttek lévén - tisztában vannak 
azzal, ha valamilyen közösségbe tartoznak, akkor 
vannak olyan területek, ahol alkalmazkodniuk 
kell egymáshoz. E szabály az együttélést könnyíti 
meg lakóink számára, mintegy elôre kiküszöbölve 
a súrlódási felületeket. A szabály megalkotásának 
alapgondolata ez: lehetôvé tenni minden itt lakó 
lány számára, hogy pihenni jöjjön haza, ne kell-
jen alkalmazkodnia teljesen váratlan alkalmakkor 
ellenkezô nemû vendéghez, pontosabban a lakó-
társa vendégéhez. Viselkedhessen és mozoghasson 
a kollégiumban mindig természetesen, fesztelenül. 

Úgy gondoljuk, hogy a kollégium elsôsorban nem 
a buli helye, hanem a pihenés, a tanulás és egyfaj-
ta családias meghittség színtere” – fogalmazott dr. 
Maczóné Káplár Zsófia, a Szent Péter szakkollégiu-
mának igazgatója.  Hozzátette: „A Szent Péter Kol-
légium egyházi fenntartású intézmény. Mint ilyen, 
a legkisebb részletekben is szükségesnek tartjuk, 
hogy az ôsforráshoz, Jézushoz nyúljunk vissza 
minden tekintetben, s olyan értékrendet köves-
sünk, támogassunk és kínáljunk fel a kollégistáink 
számára, amelyet keresztény emberként magunk is 
követendônek tartunk. Még akkor is, ha ez éppen 
nem divatos.”

Ezzel szemben vannak olyan kollégiumok is, ahol 
nem tilos az ellenkezô nemû látogató fogadása a 
hálószobákban: a koedukált (szak)kollégiumokon 
túl ilyen például a szalézi rend budai fiúkollégiu-
ma. Ennek házirendje így szól: „Senki ne engedjen 
be olyan személyt a kollégiumba, aki nem hozzá 
jött. A kollégisták szobáikban fogadhatják a láto-
gatókat, de ottlétük nem zavarhatja szobatársaikat. 
A kollégiumban pedig nem tartózkodhat idegen 
személy este 23.00 és reggel 7.00 között.” 

Bíró Szilveszter, egy másik piliscsabai leánykollé-
gium, a Iosephinum igazgatója az IGEN-nek el-
mondta: az ô házirendjük egy korábbi, szigorúbb 
rendelkezés finomított változata. Azt, hogy a szo-

Zárda v. kolostor (lat. Claustrum), oly épület, melyben szerzetesek vagy apácák 
bizonyos szabályok szerint élnek. Bár minden szerzetnek megvannak a maga külön 
szabályai, mégis mindnyájan megegyeznek abban, hogy leteszik a hármas fogadal-
mat: az engedelmesség, a szegénység és szüzesség fogadalmát. 
(Forrás: Pallas nagy lexikona)*
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tonsággal indokolta: korábbi tapasztalata szerint 
lazább látogatási rend esetén könnyedén eltûnhet 
például egy-egy laptop a szobákból. Hozzáfûzte: 
a szobák szûkek, nemigen lehetséges bennük a 
vendégfogadás. Nyugodt beszélgetésre inkább a 
most berendezett vendégfogadó szoba az alkal-
mas. Kérdésünkre megjegyezte: részérôl semmiféle 
olyan szándék nem vezérli, hogy felügyelje a lá-
nyok fiúkkal való kapcsolatát, hiszen a kollégium 
lakói felelôs felnôttként élik meg párkapcsolatai-
kat, nincs szükségük felügyeletre.

Az Egyetemi Lelkészség három kollégiumában, a 
Cseresznye utcai és a Gerlóczy utcai fiúkollégium-
ban, valamint a Karinthy Frigyes utcai leánykollé-
giumban dr. Pákozdi István igazgató elmondása 
szerint helyszûke miatt nincs lehetôség vendég 
fogadására – az ingatlanokat szerzetesrendektôl 
kapták kölcsön, így átépíteni sem tudják ôket: ven-
dégfogadó helyiség kialakítására sincs lehetôség. 
Hozzátette: ettôl függetlenül szeretnek itt lakni 
a diákok, akik már ennek tudatában jelentkeznek. 
Ugyanakkor bizalomban nincs hiány, mindenki sa-
ját kulccsal rendelkezik, és akkor jön-megy, amikor 
szeretne – este tizenegy óráig.

A szegedi Karolina Katolikus Egyetemi Szakkollé-
giumban, amelyet csak lányok számára üzemeltet 
a Szegény Iskolanôvérek (az azonos nevû gimnázi-
um, a debreceni Svetits és a pesti Patrona fenntar-
tója), ugyancsak a vendégfogadó szobában lehet 
látogatót fogadni, az éjszakai kijárás viszont lehet-
séges. Hogy mindez miért? „Ez leánykollégium” – 
hangzott az indoklás, hozzátéve: más, különösebb 
oka az intézkedésnek nincsen. 

A Mária Intézet két budapesti leánykollégiumában, 
a Viola és a Sasvár utcában az igazgató, Scheuring 
M. Krisztina nôvér szerint ugyancsak kijelölt he-
lyen lehet látogatót fogadni. Itt a lányok szobá-
jukba még a szüleiket sem vihetik fel. A döntést 
az igazgató azzal indokolta: a rend tizenöt éve ezt 
a szabályzatot fogadta el, a nôvérek és az alkal-

mazottak sem fogadhatnak senkit a szobájukban. 
Ennek oka az egymás iránti tisztelet: egy szobában 
többen is laknak. A szabálynak amúgy semmilyen 
szigorú erkölcsi vonzata nincs, ha egyedül lakná-
nak a diákok, akkor lehetôség lenne a szobákban 
a vendégfogadásra. Megjegyezte: ô nem tud arról, 
hogy valaha is bárki panaszkodott volna a házirend 
pontja miatt. 

szabadon?
Több általunk megkérdezett diák panaszolta egy-
behangzóan: az egyetem nem középiskola, illene 
megbízni a felvett hallgatókban, és rájuk bízni, mit 
tesznek egy szobában és mit nem, ahelyett, hogy 
nevelendô gyerekeknek nézik ôket. Ugyan repre-
zentatív felmérésre nincs lehetôségünk a kollégiu-
mi diákság körében, tapasztalatunk szerint általá-
nos vélekedés (különösen Piliscsabán) a kollégisták 
körében, hogy a szigorú szabályok csak nehezítik 
életüket. 
Aki beköltözik egy kollégiumba, elfogadja annak 
házirendjét. Csakhogy ez ennyire nem egyszerû: 
Piliscsabán például az összes kollégiumnak a Szent 
Péteréhez hasonló a házirendje. Ez az jelenti, ha 
egy pár mindkét tagja koleszos, esélytelen, hogy 
bármikor nyugodtan együtt töltsék az idôt szemé-
lyes terükben.

Találkoztunk olyan vezetôi véleménnyel is, mely 
szerint cikkünket olyan kollégisták vélekedésére 
alapozzuk, akik összeférhetetlenek voltak, vagy 
személyes sértettség vezeti ôket. Ezzel szemben 
le kell szögeznünk: az általunk tapasztalt véleke-
dés, mely lazítana a látogatási szabályokon, álta-
lános, nem egy sértett kisebbség véleménye. Sôt: 
a többség mindezzel együtt osztja az intézmények 
keresztény értékrendjét és szereti a kollégiumi 
közösséget. Viszont örülne neki, ha néha vendé-
get fogadhatna, netán nyugodtan együtt lehetne 
a kedvesével, valamint éjszakánként is szabadon 
közlekedhetne. 

Ra d i ká l i sa n  M é Rs é ke lt / A  k A t o li k u s  k ö z ö s s é g e k  lA pj A
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szent pál és 
a pogány iRodaloM
XXI. Nemzetközi Biblikus Konferencia Szegeden

S
egYHÁztÁji

í r t a :  V a r g a  t í m e a

Ez nem véletlen, hisz Pálra - bár farizeus család-
ban született - hathatott szülôvárosának, a kisázsi-
ai Tarzusznak légköre, és feltehetôen rendelkezett 
görög-római mûveltséggel, ismerte a sztoikus és 
cinikus hagyományt. De miért is akarta volna tá-
vol tartani magától a pogány kultúrát, ha egyszer a 
pogányok közt akarta hirdetni Jézus evangéliumát?

Számos párhuzamot fedezhetünk fel Pál tanítá-
sa és a korabeli sztoikus filozófia között – utal-
tak rá többen is az elôadók közül. Mindkettôben 
alapvetô, hogy az ember önközpontúságából ki-
lépve eljusson oda, hogy másokért él, a másik rab-
szolgájává lesz, ahogy Pál fogalmaz. Csak míg a 
sztoikus ezt a fejlôdést önerôbôl, a világról és az 
isten(ek)rôl szerzett tudása következtében saját be-
látásból fakadóan szeretné elérni, addig Pál sokkal 
racionálisabb: látja, hogy az ember erre egyedül 
képtelen, szüksége van külsô, isteni segítségre. Ám 
az irány és annak páli megfogalmazása kétségtelen 
összecseng a sztoikus tanokkal – mondta a Kop-
penhágából érkezett Troels Engberg-Pedersen. 

További hasonlóság a sztoikusok és Pál tanítá-
sa között a világ dolgaihoz való közömbös vi-
szony, mely a sztoikusoknál - mint a boldogság 
elôfeltétele - fô cél, az apostol tanítása szerint pe-
dig eredmény, hisz az, aki megtér, bizonyos távol-
ságtartással, közömbösséggel fog e világ dolgaihoz 
fordulni, minthogy az üdvösség fényében számára 
e világ dolgai veszítenek jelentôségükbôl – egészí-
tette ki Kovács Zsolt Pedersen elôadását. A japán 
Akiyama Manabu az együttérzés szóra hívta fel fi-
gyelmünket, mely kulcsfogalma a sztoicizmusnak 
és a kereszténységnek egyaránt.

Hellén hatást vélnek felfedezni a kutatók az ellen-
tét mögött is, mely Pál tanításában a halál utáni 
azonnali üdv és a csupán a feltámadást követô 
üdv ellentétében mutatkozik. Ez az ellentét nem 
más – állította Juhász Gergely Pfleidererre hivat-
kozva, mint az apostol gondolkodásában egyaránt 
jelenlévô zsidó és görög gondolkodás ellentéte: az 
elôbbi a végidôbe helyezi az üdvöt, az utóbbi pe-
dig, test és lélek kettôsségét vallva úgy véli, a halál 
után a lélek a testtôl különváltan, attól függetlenül 
él és üdvözül. Sôt, maga a halál utáni vágy az élet 

terheivel szemben közhelynek számított az antik 
irodalomban, akárcsak a valakiért meghalni motí-
vum, mely Euripidész tragédiáira vezethetô vissza, 
de visszaköszön Platónnál, a sztoicizmusban, sír-
feliratokon, falfestményeken és közmondásokban, 
majd Cicerónál és Senecánál is: közismertségénél 
fogva alkalmasnak tûnhetett felhasználni Krisztus 
kereszthalálának értelmezésekor – mondta Cilliers 
Breytenbach, aki Dél-Afrikából érkezett. Ám annak 
ellenére, hogy Pál kölcsönzött a környezô világ 
szavaiból, fogalmaiból, sôt gondolataiból, konk-
rétan csak egyszer idézett pogány szerzôtôl: „A 
gonosz beszéd megrontja a jó erkölcsöt” (I.Kor 
15.33). Ennek a mondatnak az eredete már az 
ókorban sem volt egyértelmû, amibôl az sejthetô, 
hogy Pál is csak hallomásból ismerte, és talán nem 
is volt tudatában annak, hogy idézetet használ – 
hallhattuk Martos Balázstól. 

A kolozsvári Zamfir Korinna azt mutatta meg, hogy 
a Pál alapította közösségek rokoníthatók a biroda-
lom területén mûködô egyesületszerû társulások-
kal, köztük is leginkább a (nem keresztény) vallási 
társulásokkal. Így mindkét fajta társulásra jellemzô 
az önkéntes tagság, a nyitottság különbözô tár-
sadalmi rétegek számára, a rokoni kapcsola-
toktól vagy politikai hovatartozástól független 
szervezôdés, adott normák alapján való mûködés, 
szociális feladatok ellátása, közös hitvallás és kul-
tusz, patrónusok támogatásának fontossága stb. 
Megnevezésükre mindkét esetben általánosan el-
fogadott az ekklesia kifejezés. Az apostol szerepe 
szintén hasonló azokhoz az alapítókhoz, akik egy 
városban új kultuszt honosítanak meg új vallási 
közösséget létrehozva. Ezen párhuzamok jelenléte 
nem meglepô, hisz a páli egyházak pogány környe-
zetben születnek, tagjai pedig a pogány lakosság-
ból kerülnek ki. 

Látható tehát, hogy Pál tanítását, szóhasznála-
tát, gondolatait és az általa alapított közösségek 
mûködését tekintve nem független a környezô 
görög-latin kultúrától. A hasonlóságok néha meg-
hökkenthetnek, de gondoljunk csak Szent Ágos-
tonra – hívta fel Martos Balázs a figyelmünket -, 
aki azt vallotta, minden igaz állítás Istentôl ered, 
akár keresztények, akár pogányok hirdetik. 

Három földréSZrôl KöZEl HúSZ nEvES bibliKuS gyûlt öSSZE, hogy Szent Pál leveleinek 

a korabeli görög-római irodalommal való kapcsolatát vizsgálják, megvitassák. az elôadásokból 

egyértelmûen körvonalazódott, hogy Pál apostol írásai nem függetlenek a korabeli pogány gon-

dolkodástól, filozófiától, írásoktól és maguktól a hétköznapoktól sem. 

1800
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hit és MagyaRság

Nem kell lemondanod sem a hitrôl, sem magyarságodról. Ismerd meg mindkettôt, valóban gazdag kin-
csestárak! Sajnos vannak, akik politikai vagy világnézeti érintettségük miatt nem tudják elfogulatlanul 
érteni „Az Egyház élô hitével összhangban” címû körlevél sorait. A körlevél ezért is nevezi meg világosan 
a címzetteket: azoknak a híveknek szól, akik szeretnék hitüket megôrizni, tiszta forrásból táplálni. 

A körlevélben nincsen szó arról, hogy ne kereshetnénk magyar önazonosságunkat. Sôt, keresztény iden-
titásunk mellett magyar identitásunkat is kiemelt értéknek tartja, melytôl a diktatúra évtizedei alatt 
próbáltak megfosztani minket. 

Azonban felhívja a figyelmet arra a veszélyre, hogy a magyarság önazonosság-keresése közben szület-
tek olyan áramlatok is, melyek nevükben, szóhasználatukban és külsôségeikben kereszténynek akarnak 
látszani – ezért alkalmasak jóhiszemû hívek megtévesztésére –, valójában tévtanokat, a magyarság és 
kereszténység leple alatt a mai New Age-es, szinkretista elemek széles skáláját is fölvonultató törek-
véseket, azaz „más isteneket” hirdetnek. Ebbôl a szempontból ezek az újpogány törekvések nemcsak 
keresztényellenesek, hanem magyarellenesek is: hiszen a magyaroknak is ugyanaz az egy Istene van, aki 
minden nemzet és ember Istene. 

Írtál a döntéshelyzetrôl. Szent Istvánnak döntenie kellett, és a döntést nekünk sem lehet megspórolnunk. 
Döntésünknek nem arról kell szólnia, hogy keresztény legyek-e vagy magyar; hanem arról, hogy magyar-
ként és keresztényként mindkettô legyek. A döntés nem azt jelenti, hogy ismerôseidtôl határolódjál el, de 
azt igen, hogy a hiteddel ellentétes eszméket, tévúton járó vezetôket szeretnéd-e követni vagy Krisztust, 
aki életeddel együtt magyarságodat is ajándékozta számodra. Nem emberektôl kell elhatárolódni, sôt, 
feladatunk van: közösségeinkben megélve hitünket sugároznunk kellene Krisztus szeretetét, mennünk 
kellene másokhoz és vonzanunk másokat, hogy megismerjék azt az Istent, aki mindenkihez szól, és aki 
magyarságunkban átsegítve minket a történelmen, nem hagyott elveszni.  

SoK mindEn történt vElEm az utóbbi idôben: talán ennek is köszönhetô, hogy jobban kezdtem 
értékelni az élet dolgait. templomba is járok megint, most kezdek tudatára ébredni annak, hogy isten 
mennyire szeret. ugyanakkor barátaim révén kezdem felfedezni azt is, hogy jó magyarnak lenni. amiatt 
írok, hogy a vasárnapi püspöki körlevél néhány ismerôsömnek nagyon nem tetszett, mert úgy gondol-
ják, hogy a püspökök döntésre akarják kényszeríteni az embereket, pedig szerintem a hit és a magyar-
ság meg tudnak férni egymással. Szeretném követni, amit a püspökök kérnek, viszont szeretném egyre 
jobban megismerni gazdag múltunkat. a magyarságot fontosnak tartó ismerôseimtôl sem szeretnék 
elhatárolódni. mit lehet ilyen helyzetben tenni?

Hit
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útmutató a magyar ôstörténet világához

az alternatív történelem és 
a felújított ôsvallás zsákutcái 18
interjú Csáji lászló koppány kulturális antropológussal

te vagy a Krisztus 22
támadnak a lelki kreatívak és a mélyencek

visszavágyás édenbe 26
Beszélgetés veres krisztával, avalon papnôjével

gyógyítás, hit, hiszékenység 30
interjú hámori péter klinikai szakpszichológussal

spiRituális kalandozások koRa
„… az öntudatra ébredésnek vannak vadhajtásai is. Ezek egyike a különbözô vallási elemeket keverô ún. „ôsmagyar 
szinkretizmus“. Ez a jelenség azért is nagyon veszélyes, mert kereszténynek tûnô vallási nyelvezetet használ és 
könnyen megtévesztheti még a vallásukat gyakorló hívôket is. (…) Ilyenek pl. a „Jézus, pártus herceg“-elmélet, 
vagy a táltosok, a sámánok és a pogány ôsmagyar vallás egyéb valós vagy vélt elemeinek újraélesztése. Olykor 
még a legnemesebb hagyományôrzô mozgalmakat is felhasználják arra, hogy a pogányságot népszerûsítsék. (…) 
Ezért kell megemlítenünk a hitünk igazságát fenyegetô egyéb veszélyeket is, mint pl. az okkultizmust, a spiritiz-
must és a bálványimádás különbözô formáit. Arra kérjük katolikus testvéreinket, hogy óvakodjanak minden ilyen 
megtévesztô kezdeményezéstôl.” (a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia, szeptember 20.)

„Számos sokgyermekes családot ismerek, akik rendszeres templomlátogatók és egyúttal megjelennek az Önök 
által elitélt rendezvényeken is. A szabadban tartott, kritizált, rendezvények élményt, örömet adó együttlétek. Meg-
jelenik történelmi múltunk néhány színes foltja, (…) és ahogy az szokott lenni, megjelennek furcsa emberek, furcsa 
öltözetben. (…) Sokszor önjelölt próféták, „mágusok” beszélnek a szellemvilágról, sokszor alapvetô ismeretek 
nélkül. Épp ezért van óriási jelentôsége annak, hogy a tévelygô nyájhoz, Istent keresôkhöz kijöjjenek a templo-
mokból és elmenjenek a nyáj közé. (…) Félek attól, hogy az ébredô magyarságban az Istent keresôk táborában 
inkvizíciós félelmek alakulnak ki.” (Dr. Papp Lajos ny. egyetemi tanár, 2009. október 4.)
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Fontos elem múltszemléletben, hogy a magyar nép történelmének 
csak rövidebb szakasza az államalapítás óta eltelt ezer év: a történé-
szek egy népnek azt a korszakát illetik az ôstörténet kifejezéssel, mely-
ben nem rendelkezünk írott forrásokkal – magyarok esetében ez a bi-
zonyos ôstörténet és a nép genezise több ezer évet jelent. Így érthetô, 
hogy egy nép kialakulásának történetében és az ôstörténetben csak 
mesterségesen kreálhatók kezdôpontok, a rendszer mégsem tágítható 
a végtelenbe. A fehér folt viszont annyi, hogy azok tanulmányozása 
komoly fantáziamûködést és függôséget okozhat.

Néhány tényt nem érdemes vitatni: a magyarság finnugor alapnyelvû, 
nomadizáló, harcmodorában, hitvilágában és kultúrájában a szkíta-
hun-avar stb. sztyeppei kultúrkör számtalan jellegzetességét hordo-
zó (így gyakorlatilag e kultúrfolyam részének tekinthetô) ôsei keletrôl 
származnak, és 895 és 907 közötti folyamatban vették birtokba a Kár-
pát-medencét. Ám hogy nomádságuk milyen fokú, ôshazájuk hol volt, 
pontosan hányszor jöttek sok esetben kérdés.

i. rész: az „akadémiai”, vagy „egyetemi” nézetek

Általános jelenség az alternatív ôstörténészeknél, hogy az „akadémiai” 
álláspontokkal helyezik szembe magukat. De mit jelent az, hogy aka-
démiai, és létezik-e kiterjedt dogmatikája az ôstörténetre?

A Magyar Tudományos Akadémia keretein belül az ôstörténettel fog-
lalkozó tudományágnak hagyományosan a történelmet, a régésze-
tet, a nyelvészetet tartják, „segédtudományként” az antropológiát 

és a néprajzot használják. Ezek viszont különbözô módszertannal 
mûködô ágak: következtetéseik is sokszor eltérôk, a késhegyre menô 
viták pedig mindennaposak. Az akadémiai jelzô így csak két tényezôt 
jelent: a szervezeti keretet és azt, hogy az adott területen nyilatkozó 
tudós szakértô, nem hobbikutató.

Arra, hogy létezne akadémiai dogmatika és csak az kaphatna szót 
hivatalos fórumon, aki az MTA kottájából játszik, aligha lehet bi-
zonyítékot találni. Tanulságos megnézni néhány egyetemi szintû 
régész-történész vitát: a 2004-ben elhunyt Kristó Gyula (és tanít-
ványai) által képviselt történészi iskola olyan tekintélyes régészekkel 
hadakozik, mint Révész László (Nemzeti Múzeum), Takács Miklós 
(MTA) vagy Fodor István (Nemzeti Múzeum). Véleménykülönbségük 
eltérô módszereikbôl fakad: történész csak olyat mondhat ki, mely-
re többszörösen ellenôrzött írásos forrása feljogosítja, a régész arra 
hagyatkozik, amit a földben talál. A probléma, hogy a leletek etnikai 
szempontból néha némák, néha megtévesztôk. Ha ma is mellékle-
tes sírokba temetkeznénk, egy mai magyar „elôkelôt” az Audija és a 
Nokia telefonja mellé temetnének. Ebbôl ezer év múlva valaki kikö-
vetkeztethetné, hogy az illetô német-finn származású volt. Az írott 
források is veszélyesek: számos dolgot csupán egyetlen írás rögzít, így 
kontrollcsoport nélkül bárki mondhatja, hogy „egy forrás nem forrás”.

Közelebbrôl megnézve egy történészvitát: az 1997-ben a honfoglaló 
magyarok nomádságáról és esetleges „elszlávosodásáról” szóló Kristó 
Gyula és a Takács-Révész régészpáros között a Századokban zajlott 
vitából a hevességet tekintve néha ugyanaz tapasztalható, mint ami-
kor az akadémiai irányzatokat kívülrôl támadják. Van itt marxistázás, 
a másik lecenzorozása vagy megjegyzések a másik dilettantizmusára, 
görcsös önigazolására. Mintha egy alternatív fórumon lennénk.

Az ôshaza tekintetében is teljesen mást vall a tibetológia mestere, 
Róna-Tas András és Kristó Gyula – ráadásul míg elôbbi a honfoglalást 
mint tervezett katonai akciót írja le, utóbbi a besenyôk elôli mene-
külést látja benne. László Gyula régész máig elismert meglátásokkal 
írta le a kettôs honfoglalás elméletét, mely tudományos alapokon áll 
(ám bizonyításából sok minden hiányzik), és mely sokkal nagyobb 
múltat ad a magyarságnak a Kárpát-medencében – mégsem tiltották 
le sorozatát a tévébôl, mégis lehetett tanszékvezetô. Számos kutató 
a kultúra szempontjából egy családba sorolja a magyarságot a többi 
szkíta-jellegû íjfeszítô néppel (Róna-Tas, Bálint Csanád régész stb.), 
ôket sem teszik ki az MTA-ról valami halszagú rokonság diktatúrája 
jegyében. A tapasztalat az, hogyha valaki gazdagon adatolt, biztos 
alapokon álló elmélettel áll elô a magyarság eredetével kapcsolatban, 

koppány követôi 
és a pálos táltos

A rendszerváltás óta még nem volt 
példa olyan nyílt mérkôzésre katoli-
kus egyház és a táltoshitûek között, 
mint az utóbbi idôben. Az összecsa-
pások egyik csúcspontja volt, amikor 
Árva Vince pálos atyát halálakor az 
„ôsmagyarok” szerették volna el-
temetni. A pálos rendet a Pilisben 
összegyûjtött remeték számára ala-
pította Boldog Özséb: magyar ala-
pítás, Pilis (szívcsakra) és remeték… 
Csakis táltosokról lehet szó – tartja a 
modern pogány mitológia. 

Árva Vince pálos atya, a Gellért he-
gyi Sziklakápolna felélesztôje 2008. 
december 15-én hunyt el, 76 éve-
sen. A szerzetes rendtörténeti ku-
takodásai során jutott arra, hogy a 
mai pálosok nem az eredeti pálosok, 
hanem a rendet II. József  idejében 
átmentô „lengyel ág”  utódai. Árva 
Vince a lengyel vezetés alól kiszaba-
dulni akarván újjá akarta szervezni a 
„magyar pálosokat”: emiatt úgy ösz-
szekülönbözött a lengyel generális-
sal és Rómával, hogy 2004-ben fel-
mentették fogadalmai alól. Ezután 
az ôt befogadó Spányi Antal püspök 
jóvoltából a Székesfehérvári Egyház-
megyében tevékenykedett tovább 
– immár világi papként. Szellemi le-
épülésével egy idôben egyre inkább 
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aZ újPogányoK világáról szóló összeállításunk alapja, hogy az ôsvallás-drukkerség és 
hobbitörténészkedés kéz a kézben jár, csak együtt vitatható. ám sem az érdeklôdônek, sem a kritikus-
nak nincs könnyû dolga, ha az ôstörténet-elméletekben szeretne tisztán látni, olyannyira áttekinthetet-
len terület ez. az alábbiakban igyekszünk néhány fogódzót adni.

keResztezôdések 

a sztyeppe-sztRádán
Útmutató a magyar ôstörténet világához
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De jól van, végre megérkeztünk,
nem is tudom mikor, s hanyadszor jöttünk.

(Bëlga: Ló rider)
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hazánkba látogatott, a következôket 
mondta: „A tibeti szemlélet és ma-
gatartás a Szent Tudás többi haj-
tásához hasonlóan a Mindenséget 
egységben, Egynek látja és éli. En-
nek megfelelôen az úgynevezett 
erôközpontokat, csakrákat nemcsak 
az emberi testben, de például a 
Földgolyón is számon tartja. A ha-
gyomány szerint a Föld szívcsakrája 
Magyarország területén, pontosab-
ban a Pilisben van.” Úgy tûnik, sajá-
tos és hatásos szelleme van a Pilisnek 
és Dobogókônek. 

Dobogókô nemrégen ráadásul áldo-
zata volt a nemzetközi és a naciona-
lista ezotéria összecsapásának is. Az 
ôsmagyarok szent szívcsakrájuknak a 
nemzetközi nagytôkének való kiáru-
sításával vádolták Pilisszentkereszt 
önkormányzatát (Dobogókô köz-
igazgatásilag ide tartozik) az 
interneten és e-mailben terjedô 
körlevelekben, kissé túlértékelve egy 
rendezési tervet, aminek megvalósí-
tására egyrészt amúgy sincs fedezet, 
másrészt ökofalut és külföldiek által 
látogatott szállodát valamint üveg-
kilátót, „üveghegyet” vizionált. 

A helyzetet bonyolította, amikor ki-
derült, hogy az orvul kitervelt nem-
zetközi támadás vezetôje, azaz a 
terv készítôje, az  Arch and Art iroda 
munkatársa is jelentôséget tulajdo-
nít a szívcsakrának, és érdeklôdik az 
ôsmagyarság, valamint a táltoshit 
iránt, ellenben úgy gondolja, azt 
nem sajátíthatják ki a maguknak a 
magyarok, hiszen maga a dalai láma 
is meglátogatta a helyszínt – ha ez 
a világ szívcsakrája, jöjjön ide min-
denki! Kissé erôltetett módon tehát 
az üzleti ügy vallási mázat öltött, 
egészen fura egyvelegét alkotva az 
amúgy összeegyeztethetetlen tanok-
nak. 

A terv egyébként – ha már a jezsu-
iták is jelen vannak Dobogókôn a 
Manréza lelkigyakorlatos házzal – 
tartalmazott ökumenikus kápolnát 
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kevés esély van rá, hogy ne kapjon pártfogást a hivatalos magyar tu-
domány semelyik részérôl.

ii. rész: alternatív, akadémián kívüli nézetek

Az embernek természetes igén ye, hogy népét a legnagyobbak közt 
lássa: mindenki törekszik is arra, hogy ôsibb kultúrákkal kösse össze 
felmenôit. (Ez is teljesen érthetô, egyik nép sem a tetûtôl eredez-
teti magát.) Nem magyar jelenség, hogy ez a törekvés fantasztikus 
ôstörténeteket keletkeztet: Lengyelországban a kora újkortól kezdve 
élt az a nemesi irányzat, mely a szarmatáktól eredezteti önmagukat, 
ókori térképekre hivatkozva. A magyar alternatív kutatók képviselôire 
döntôen igaz, hogy szakmán kívüliek: Badiny Jós Ferenc eredetileg 
mûszaki-katonai végzettségû, a hun lovas temetkezésekrôl szerzô 
Érdy Miklós fogorvos, a Pilisben ásató Szörényi Levente zenész, a 
szkítákról publikáló Grandpierre Attila kozmológus stb. Közös bennük 
a népünk iránti szeretet, és egyfajta magasabb rendû nézôpont érvé-
nyesítésével a dicsôbb múlt igénye.

Egységesen értékelni az alternatív kutatók munkáját lehetetlen, hiszen 
a már említett Érdy Miklós ásatásait sok helyen a tudomány is elisme-
ri, de Szörényi kiindulópontjai is rejthetnek nagy felfedezést. Viszont 
közös módszertani problémájuk, hogy analízis nélkül, a forrásmentes 
részeket fantáziával pótolva jutnak szintézisre. Így könnyen jönnek 
elô olyan elméletek, melyek szerint a magyarság ezeréves villámturnén 
termékenyítette meg a Föld összes kultúráját.

A dilettáns nyelvészkedésben áttekinthetetlen számú formáját talál-
hatjuk e jelenségnek. Létezik például egy magyar népdal, mely az 
Ispilángi rózsa címet viseli: „Ispiláng, ispiláng, ispilángi rózsa, / Rózsa 
volnék, piros volnék, / mégis kifordulnék...”. A titokzatos „ispiláng” 
kifejezés komoly reményeket ébresztett: Pósa Lajos (1850-1914) a 
szóban valamely ôsi kultusz emlékét sejtette, Badiny Jós Ferenc su-
mér eredetû kifejezésnek tartotta, Máté Imre, a Yotengrit Egyház 
fôsámánja pedig könyvében leírja, hogy „Ispiláng a nagy tûzgyújtások 
hete (…) ekkor dôlt el versenyen melyik ló áldoztatik fel MÁ-nak, a 
MAGYAROK ISTENÉNEK”. Sajnos az igazság messze esik az említett 
találgatásoktól. Már a XX. század elején Vikár Béla etnográfus meg-
fejtette a titok nyitját. A néprajzosok ispiláng gyanújakor elmentek 
dalt gyûjteni Szemlakra (régi Arad megyei sváb falu, nem messze az 
ispilángos népdal bölcsôjétôl) ahol a sváb gyerekektôl a következô 
népdalt hallották: „Ich spiel ein, / Ich spiel ein, / Ich spiel einen 
Rosenkranz...”.

Más találgatások hibás mivolta persze nem azonosítható egytôl egyig 
így, de belátható, hogy például Badiny Jós Sorsdöntô államalapítás c. 
könyvében a Tündér Ilona név visszavezetése Dingir Il ana sumer név-
re mindenféle különösebb magyarázat nélkül igen meredek. Ugyan-
ilyen példa Timaru-Kast Sándor A Fehérló fiai c. mûvébôl, amikor 
Hérodotosz szkítákról szóló leírása után a mondai Targaitoszt a szé-
kelyföldi Hargita nevében fedezi fel – a szintézis elôtt itt sem találunk 
analízist, az alap a puszta hasonlóság.

Nagy kérdés, milyen motivációkat lehet felfedezni a gyenge lábakon 
álló sumér-magyar, vagy etruszk-magyar rokonítások mögött. Az al-
ternatívokkal szemben kritikus közvélemény általában pszichológiával 
magyarázza a fantasztikus távlatokig menô magyar múlt elméleteinek 
létrejöttét: a magyarságot ért tragédiák és igazságtalanságok miatti 
kollektív tudattalanból elôtörô frusztráltság a valósnál dicsôbb múlt-
tal vigasztalja magát. De szó lehet a romániai dákóromán eredetel-
mélet számunkra elfogadhatatlan mivoltára való reakcióról is (Romá-
niában számolatlanul láthatjuk Romulus és Remus szobrok alakjában 
a nyílt történelemhamisítást). Látható, hogy mindezek a tanulságok 
magyarázzák ugyan az alternatívok motivációit, de tanaikat érvényes-
sé nem teszik.

A fentiek mellett kevésbé elfogadható célok is világosan kiolvashatók 
számos kötetbôl. Ilyen visszatérô elem a keresztény- és zsidóellenes-
ség. Badiny Jós Ferenc Sorsdöntô államalapítás c. kötetében I. Istvánt 
rab királynak nevezi, tagadja szentté avatásának tényét, és kifejti, 
hogy „mindaz a magyarellenes rendelkezés, amit Istvántól eredôként 
hirdetnek, mind a német-római érdekû, júdai-keresztény papi hierar-
chia szüleménye” (289.o.). A Jézus király, a pártus hercegben is vilá-
gosan látható, hogy a Badiny számára Krisztus zsidóságának tagadá-
sa fontosabb, mint vélt pártussága. Timaru-Kast Sándor könyvében 
„egocentrikus római egyházat” emleget (Fehérló fiai, 222.o.), mely 
erôszakkal vette el az írek ôskultúráját.

Tanácsunk a magyar ôstörténet iránt érdeklôdô olvasóknak, hogy 
ugyan tartalmi szûrôt állítani felesleges (minden elolvasható, tiltani 
egyik elméletet sem érdemes), olyan kötetek anyagaiból válogassanak 
bensôvé tételre szánt információt, melyben pontos lábjegyzetelés van 
és a szerzô is elárulja magáról, hogy kicsoda, és milyen végzettséggel, 
tudásalapokkal, tapasztalatokkal, kutatói múlttal szól hozzá történel-
mi és régészeti kérdésekhez. 
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hatalmába kerítették az ôsmagyar 
tanok, és  - mint a Heti Válasz 
fogalmazott – egyre közelebb ke-
rült „a karácsony elôtt a földanyát 
ünneplô csoportosulásokhoz”. 

E csoportok – például az ôsbuda 
Várvédôi Egyesület és a Hatvannégy 
Vármegye Ifjúsági Mozgalom – Pi-
lisszántón szerették volna eltemetni 
Vince atyát, nem létezô végrendele-
tére hivatkozva. „A kánonjog szerint 
egy pap temetésérôl az egyházme-
gye rendelkezik. Árva Vince pedig 
a mi kötelékünkben állt, és semmi 
okunk nincs rá, hogy ne itt temes-
sük el”- mondta Spányi Antal a 
Heti Válasznak. Árva Vince végül a 
fehérvári papi temetô egyik kiemelt 
pontján kapott helyet. Januári te-
metésen aztán hívatlan vendégként 
megjelentek az ôsmagyarok, és a te-
metés után különös jelmezbál kere-
tében elvégezték a maguk mágikus-
sámánisztikus szertartásait. 

árpádsávos erôterek: 
a dobogókôi szívcsakra 
és az üveghegy

Giccses Szûzanya-képek a fákon, 
fura oltárok az erdôben, táltosiskola 
és táltosösvény – ez fogadja azt, 
aki mostanában gyanútlanul 
Dobogókôre indul. A mindig is 
népszerû kirándulóhelyen dúl az 
ezotéria, csak úgy áradnak az erôk. 
Árpád vezér törzsének fô szálláste-
rületét, a Pilist a táltosok mindig 
is szakrális helynek tekintették. A 
mostanában régészkedô Szörényi 
Levente is itt keresi Árpád sírját.

Az ezoterikus világszemlélet sze-
rint Dobogókôn található a Föld 
szívcsakrája. Jelentôsége a világhírû 
energiaközpontokéval, Stonehenge-
ével, a görögországi delphoi jósdá-
éval vagy az egyiptomi Kheopsz-pi-
ramiséval vetekszik. Néhány évvel 
ezelôtt, amikor a dalai láma ha-
zánkba látogatott, a következôket 
mondta: „A tibeti szemlélet és 
magatartás a Szent Tudás többi 
hajtásához hasonlóan a Mindensé-
get egységben, Egynek látja és éli. 
Ennek megfelelôen az úgynevezett 

erôközpontokat, csakrákat nemcsak 
az emberi testben, de például a 
Földgolyón is számon tartja. A ha-
gyomány szerint a Föld szívcsakrája 
Magyarország területén, ponto-
sabban a Pilisben van.” Úgy tûnik, 
sajátos és hatásos szelleme van a 
Pilisnek és Dobogókônek. 

Dobogókô nemrégen ráadásul ál-
dozata volt a nemzetközi és a 
nacionalista ezotéria összecsa-
pásának is. Az ôsmagyarok szent 
szívcsakrájuknak a nemzetközi 
nagytôkének való kiárusításával 
vádolták Pilisszentkereszt önkor-
mányzatát (Dobogókô közigazga-
tásilag ide tartozik) az interneten 
és e-mailben terjedô körlevelekben, 
kissé túlértékelve egy rendezési ter-
vet, aminek megvalósítására egy-
részt amúgy sincs fedezet, másrészt 
ökofalut és külföldiek által látoga-
tott szállodát valamint üvegkilátót, 
„üveghegyet” vizionált. 

A helyzetet bonyolította, amikor ki-
derült, hogy az orvul kitervelt nem-
zetközi támadás vezetôje, azaz a 
terv készítôje, az  Arch and Art iroda 
munkatársa is jelentôséget tulajdo-
nít a szívcsakrának, és érdeklôdik az 
ôsmagyarság, valamint a táltoshit 
iránt, ellenben úgy gondolja, azt 
nem sajátíthatják ki a maguknak a 
magyarok, hiszen maga a dalai láma 
is meglátogatta a helyszínt – ha ez 
a világ szívcsakrája, jöjjön ide min-
denki! Kissé erôltetett módon tehát 
az üzleti ügy vallási mázat öltött, 
egészen fura egyvelegét alkotva az 
amúgy összeegyeztethetetlen ta-
noknak. 

A terv egyébként – ha már a je-
zsuiták is jelen vannak Dobogókôn 
a Manréza lelkigyakorlatos házzal 
– tartalmazott ökumenikus kápol-
nát is, figyelmen kívül hagyva azt 
a tényt, hogy az ökumené sajáto-
san keresztény fogalom: kizárólag a 
keresztény felekezetek egységtörek-
vését jelenti. Azaz, az ökumenében 
nincs helye táltosoknak, ezote-
rikusoknak, szinkretistáknak, gnosz-
tikusoknak, javasasszonyoknak és a 
szívcsakrából áradó térerôknek. 

-dszg-
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Az utóbbi idôben a csapból is az ôstörténettel, új-
pogánysággal kapcsolatos vagdalkozás folyik. Inkább 
hasznos az ügynek ez a nagy nyilvánosság, vagy csak 
a katyvaszt hizlalja?
semmiképpen sem mondanám, hogy haszonta-
lan, hiszen ha valamilyen ügyet nagy társadalmi 
érdeklôdés kísér, akkor az a kutatást is inspirálja. 
Persze óriási kérdés, hogy a társadalom meny-
nyire tudja kontrollálni a könyv- és médiapiacról 
felé ömlô információkat. most éppen úgy tûnik, 
semennyire. látható ez az ôstörténeti bulvár 
bestseller sorozatain. minél nagyobb fantaszti-
kumot mond valaki, annál vonzóbb, annál jobban 
megmarad az emberek fejében.

Az „ôstörténeti bulvár” éppen azt mondja, hogy 
az akadémiai szinten titkolnak, elhallgatnak – 
vérmérséklettôl függôen – finnugrász, Habsburg, vagy 
zsidó hátterû motiváció miatt, és valakinek ki kell mon-
dani az igazságot. Mitôl van ilyen elképesztô harag az 
akadémiai szint és az alternatívok között?
hibák mindkét fél oldalán vannak. az alterna-
tívoknál nagyon nagy baj, hogy sokszor nem 
lehet velük vitatkozni, mert a hiányzó adato-
kat egyszerûen saját fantáziájukkal pótolják. a 
legjobb példa, hogy kering náluk egy történet, 
miszerint Trefort ágoston 1877-es döntése óta 
csak az jelenhet meg akadémiai szinten, aki finn-
ugor származással egyetértô véleményt publikál. 

gyanús volt, ezért megnézte veres Péter bará-
tom, az mTa néprajzi kutatóintézet munkatár-
sa és Erdélyi istván régész-történész is, hogy 
mikor bukkan fel ez a gondolat: a XX. század 
elsô évtizedeiben jelentkezik elôször – azelôtt 
ilyenre senki sem hivatkozott. valaki kitalálta, 
azóta folklór szinten terjed. Továbbá nagy bajuk 
az alternatívoknak, hogy a finnugor kutatások 
és kutatók valódi ismerete nélkül vizionálnak 
finnugrász diktatúrát. Pedig ha megnéznék, lát-
nák, hogy ma a finnugor kutatást nagyon kevés 
pályázati pénzzel támogatják; a hazai turkológiát 
vagy iranisztikát már sokkal többel – bár hozzá 
kell tenni, hogy számszerûleg még ez is nagyon 
kevés. 

Akkor a finnugorosok diktatúrájából semmi sem igaz?
Talán azok érezhetnek maguk körül ilyen dikta-
túrát, akik teljes egészében elutasítják a finnugor 
népekkel való rokonításunkat, még nyelvészeti 
alapokon is. nekik azt tudom javasolni, amit én 
is tettem: kezdjenek el tanulni manysiul (én ko-
rábban törököt is tanultam) és a saját bôrükön 
fogják tapasztalni, milyen hasonlóságok vannak.

Az egyetemi és akadémiai szinten a legtöbben nem 
hajlandók az alternatívokkal való vitára. Ez hiba?
az említett módszertani hiányosságok miatt 
tényleg lehetnek fenntartásai egy egyetemi ta-

nárnak a szakmán kívüliekkel szemben. mégis, 
ha már említettem, hogy az árokásásban mind-
két fél hibás, akkor az akadémiai szintnél ez 
róható fel. Etikai szempontból azt tartom sze-
rencsésebbnek, ha nem tartjuk a tudományt 
elefántcsonttoronyban létezô valaminek, ami 
független a társadalomtól. Ugyanis akkor miért 
csináljuk? miért írunk? miért dolgozunk? ha a 
tudomány öncélú és csak önmaga felé fordulva 
vitatkozik, annak rossz következményei vannak. 
igazabb, egészségesebb önérzetet, önismeretet 
szeretnénk adni a társdalomnak – mi más célja 

lenne az ôstörténeti kutatásnak? a módszerta-
nilag hibás, vagy dilettáns véleményeket, me-
lyek nagyon elterjednek, meg kell cáfolni. a vita 
sokszor elôremutatóbb, mint egy szent tehénné 
dogmatizált alapigazság, amihez nem lehet hoz-
zányúlni. a tudomány az én olvasatomban kom-
munikációs folyamat, amihez mindenki hozzáad 
valamit saját magából, így bekerülve egy végte-
len folyamatba. vajon az alternatívoknál azt hi-
szik, hogy az akadémiai álláspont nem változik? 
vagy az egyes kutatók véleménye nem változik? 
ha csak gyôrffy györgy árpád-koros történész 

az alteRnatív töRténeleM 
és a felújított ôsvallás 
zsákutCái

Z
AgYtAkARÍtÁs

„nEm mindEgy, hogy egészséges önértékeléssel a múltunkat szeretném feltérképezni, vagy prekon-
cepciókkal indítom el az olvasmányaimat és már az elején tudom, hogy mit fogok leírni a kutatás végére” 
– mondja az igEn-nek adott interjúban csáji lászló Koppány, aki még arra is választ ad, mi várható el 
egy XXi. századi sámántól.
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interjú Csáji László Koppány 
kulturális antropológussal

CSáJI LáSZLó KOPPány 

A „sztyeppei civilizáció” fogalmának megalkotója. Tanulmányait az ELTE-n (jogtudomány, filozófia), a BJKMF-en 
(katonai logisztika, hadtörténet), a Bristol University n (nemzetközi jog, jogfilozófia) és a Pécsi Tudományegye-
temen (néprajz, kulturális antropológia) folytatta. Az utóbbi tizenkét évben etnológiai kutatásokat végzett a japán 
itakók, a nepáli khámok, az afganisztán-pakisztán határán élô hunzai burusók és az uráli tatárok között. Meghívott 
elôadóként oktatott többek között a Kyoto-i Császári Egyetemen (2007), a kaliforniai UCLA-n (2008); legutóbb az 
Orosz Tudományos Akadéma megbívásából az Urál-régióban járt (2009). Utazásait, kutatásait számos cikkben és 
könyvben (Dzsánkrí 1999, Tündérek kihalófélben I-III. 2004, Ég az út mögöttem 2006, A sztyeppei civilizáció és a 
magyarság 2007) illetve tizennyolc dokumentumfilmben dolgozta fel, amelyek a Duna Televízióban láthatók (pl. 
Hunza mítoszok, Lovasnomádok utódai 1.-10., Kasztrendszer az atomkorban). 
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a véleményváltásait akarnám lekövetni, akkor 
elég terjedelmes munkát kellene írnom. Persze 
itt kell megjegyezni (és ez érvényes egyetemi és 
alternatív kutatóra is), hogy igen nagy erkölcsi 
nagyság kell, hogy az ember néha saját vélemé-
nyét is felülbírálja.

Ön szerint megfelelôen tájékozott a bulvárt elôsze-
retettel fogyasztó társadalom a hivatalos ôstörténeti 
kutatás eredményeirôl?
nem, és éppen ezért lenne szükség arra, hogy 
akadémiai szinten is szülessenek munkák, ame-
lyek tudományos alapon, de a nagyközönségnek 
szólnak. itt lehet szó tévés sorozatról, könyvrôl, 
folyóiratról. ha tényleg ennyi embert foglalkoz-
tat a téma, akkor a szakértôknek kutya köteles-
ségük elmenni és kiállni a nagyközönség elé, és 
a tudományos módszertan száraz közlésein túl 
ismeretterjesztô jelleggel is megosztani az ered-
ményeket. az ember ilyenkor ne legyen száraz, 
és ne vesszen el apró részletproblémákon, hanem 
nagyközönség elôtt mondja el, hogy ezek a régé-
szeti, néprajzos és történeti kutatások sokoldalú-
ak és a magyarság érdekeit szolgáló jó szándékú, 
tudományosan megalapozott munkák.

A korszerû ismeretterjesztéssel tényleg mederbe 
terelhetô az ôstörténészkedés, de vajon mi a megol-
dás a vélt vagy valós ôshit(ek) terjedésére?
magyar ôsvallással és magyar ôstörténettel 
együtt foglalkozni szerencsés, mert a kettô alap-
szituációja elég hasonló: azt látom, hogy olyan 
korszakot élünk, amikor a templom szerepét fel-
váltja a könyvesbolt, ahová az emberek bemen-
nek, és megkaphatják a tanítást. hogy mi eb-
ben a rossz? az, hogy itt az emberek mindent 
maguknak válogatnak össze különbözô teljesen 
kontrollálhatatlan könyvekbôl. barkácsolunk 
magunknak egy ôstörténetet egyiptomi, sumér, 
vagy bármilyen elemekkel (mindenki addig megy 
el, ameddig akar), majd válogatunk valamit a 
valláshoz is, egy kis dobolással, egy kis jézusi 
tanítással egy kis szellemgyógyítással. az egész 
tragédiája, hogy szélsôségesen individualista vi-

lágot eredményez, vagyis éppen az ellenkezôjét 
éri el, mint amit szeretne, vagyis hogy nemze-
ti egység legyen. ha úgy vesszük, akkor ez a 
posztmodern individualizmus.

Ön ázsiai útja során találkozott valódi sámánokkal. Ôk 
is masszázstanfolyamot árulnak és adóegyszázaékot 
gyûjtenek?
az alap az, hogy beszélhetünk-e magyar 
ôsvallásról? annak idején a grimm fivérek 
mûvének (deutsche mythologie) hatására ipolyi 
arnold írta meg 1854-ben a magyar mythologiát. 
már ô sem mondta azt, hogy ez egységes rend-
szerré áll össze. sôt, épp az a tanulsága az elmúlt 
idôk néprajzi kutatásának, hogy népcsoporton-
ként rendkívül eltérô hiedelemvilág és alakok je-
lennek meg a néphagyományban. Ebbôl egységes 
vallást rekonstruálni nem lehet. Pais dezsô vagy 
dömötör Tekla írásaiból kiderül, hogy a népünk 
a honfoglalás idôszakában már ismerte a keresz-
ténységet, de az eurázsiai sámánizmus keretében 
elhelyezhetô nézeteket vallott. a probléma csak 
az, hogy a sámánizmus nem vallás! nincs egysé-
ges szabályrendszere. Egy jakut vagy egy manysi 
sámán eltérôen látja a világot! az, aki ebbôl most 
a XXi. században vallást akar csinálni, azt ponto-
san a sámánizmust hazudtolja meg.

Görög katolikusként mit szól a püspökkari körlevélhez 
és Papp Lajos válaszához? 
Ebben a helyzetben Papp lajost is tökéletesen 
meg lehet érteni, hiszen az alternatív nézeteket 
vallók világa tele van jó szándékú, jó magyar 
emberekkel. nem lehet nekik megtiltani ezt az 
érdeklôdésüket, mert a kíváncsiság jó. Egyébként 
minél erôsebben tiltunk valamit, annál erôsebben 
fogja felütni a fejét. az embereket megfelelô kri-
tikára kell tanítani és akkor el fogják tudni dön-
teni, hogy mi az, ami kell nekik. a jó szándék-
kal is az a helyzet, hogy önmagában kevés. kell 
hozzá megfelelô mértékû önkritika, önmérséklet 
és valamilyen módszertani alap is. Ez egy XXi. 
századi sámántól is elvárható. 

A magyarság, mint a szkíta-hun kultúrkör része

Csáji László Koppány 2007-ben megjelent könyvében (A sztyeppei civilizáció és a 
magyarság) bizonyítja, hogy mind a finnugor, mind a szkíta-hun kapcsolatok meg-
férnek egymás mellett a magyarság eredetében. Csáji az ôstörténetünkben a bronz-
kortól kezdôdô szakaszra a „sztyeppei civilizáció” fogalmának bevezetését javasolja, 
melynek részei mindazok az önmagukat íjfeszítô, vagy kerek-sátor (értsd: jurta) alatt 
lakónak meghatározó népek, melyek a sztyeppe-zónán a nyelvi, politikai, kulturális 
sokszínûség ellenére organikus, a szomszédos kultúrköröktôl elütô hálózatot hoztak 
létre Eurázsiában - idôszakos eltérésekkel a Kárpát-medencétôl Mandzsúriáig -, a 
bronzkor végétôl. Az itt élô, külön népnevek alatt megjelenô népeket (szkíták, hunok, 
avarok, magyarok, ogur- és oguz-törökök, mongolok stb.) kultúrájuk, etnikai viszo-
nyaik, szokásaik nagy történelmi folyamattá állítják össze. Mindez nem új ôshaza-
elméletet jelent, hanem eltérô szemléletet, a “rokonság” és “etnosz” újragondolásá-
val. A szerzô szerint az elmúlt évtizedek új kutatási eredményei alig jelennek meg a 
magyar köztudatban, pedig azok nagyban hozzátesznek modelljéhez. Az orosz terü-
leteken zajló munka a magyar ôstörténetet közvetlenül érinti: korábban magyarnak 
tekintett sírok kerültek elô például a Szinyeglázovo-tó partján, néhány héttel ezelôtt 
pedig Délnyugat-Szibéria, az Urál és a kazak sztyeppe érintkezési zónájában találtak 
hatalmas honfoglalás kori temetôt.
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mindEn újPogány törEKvéS - akárcsak minden régi - nagy akar lenni, ôsi, mitikus, titokzatos, megvi-
lágosult, felvilágosodott, a nagy összefüggéseket megértô tudás, de nem más, mint felnôttes mester-
kedés, bábeli építkezés. jézus világosan megmondta, hogy ha nem leszünk olyanok, mint a gyerekek, 
akkor nem kerülünk be isten országába. mit akar a gyerek? minden rezdülése a szülô szeretetére való 
ráhagyatkozás. nem akar semmi mást, csak szeretetet. 

a lEgfElTûnôbb, lEgizgaTóbb, 
dE a lEgkínosabb is
a kereszténység nyilvánvalóan a szegények-
nek szól: vakoknak, sántáknak, leprásoknak, 
összetörteknek, butáknak és foglyoknak. Ezek 
azok a dolgok, melyeket mindegyikünk ke-
rül, mint a pestist, amitôl fél, amit idegileg 
alig tud elviselni. Pedig ezeket az Evangélium 
nemcsak boldognak mondja: úgy tûnik, mind-
ez elôfeltétele annak, hogy valaki egyáltalán 
megértse, uram bocsá’ elfogadja a keresztény 
vallás üzenetét.

ágosTon koráT éljük
a világ kitágult, ezzel együtt mégis mérhetet-
lenül összezsugorodott. nincsenek valós táv-
latok, szûkösnek érezzük létezésünket. „minek 
veszekedni, egy kicsit valahol mindenkinek igaza 
van.” a tekintély leromboltatott, minden igaz, 
és annak még az ellenkezôje is, az egyetlen va-
lós eligazodási pontnak a siker és a haszon lát-
szik. Pedig a tekintély tiszteletének az lenne az 
eredendô értelme, hogy megismerôképességünk 
végességének tudatában elfogadjuk a számunkra 
hiteles emberek tanítását. El kell tudnunk fogad-
ni, hogy egy-egy sommás megállapítás mögött 
nem a megtévesztés szándéka húzódik meg, ha-
nem az életútnyi megszenvedett igazság.

vészEsEn fogynak 
maTEriális TarTalékaink
még dühöng az ész kultusza, de már kínoz min-
ket a metafizikai éhség is. valaminek lennie kell, 
valami irgalmas istennek. de ebben a mondatban 
rögtön három olyan fogalmat találunk (lét, irga-
lom, isten), amelyet tízbôl nyolcan a kényelem 
látszólagos biztonságából határoznak meg. amíg 
pénz és kényelem van, addig az istenek piacán is 
lesz kínálat. nem a vallás a nép ópiuma, inkább 
az unalmában fuldokló jólét menekül kábítósze-
rezésbe saját üressége elôl. amíg tudjuk finan-
szírozni a szembesülés elkerülését, amíg akad 
néhány apró fedôbûn és monománia, addig csak 
bálványimádásban dagonyázunk.

TE vagy a kriszTUs, az élô isTEn fia! 
a felismerés borzongató, térdre kényszerítô. Té-
vedés ne essék: isten nem igényli, hogy ajnároz-
zuk. a térdeléssel saját gôgünkbôl szabadulunk. 
Egy ismerôsöm kerek-perec kimondta: nincs 
szüksége megváltásra. ô tanok által akarja töké-
letesíteni magát, istenülni akar. azért vagyunk 
keresztények, mert elfogadjuk, hogy szûkös 
létünkbôl jézus szeretete emel ki. Elfogadjuk, 
hogy megváltásra szorulunk, és hogy jézus, a 
megtestesült második isteni személy, a történe-
lem egy konkrét idôpontjában megváltott
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te vagy a kRisztus!
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bennünket. a zsidó-keresztény világkép istene 
abszolút, egyetlen és mindenható. a világban 
tapasztalható rossz nem egy önálló isteni nagy-
ságú lételv. nem szándékolt isteni akadálypálya, 
vagy a jót kontrasztosabban megmutató koz-
mikus pedagógiai eszköz, hanem az akarattal 
rendelkezô lények istentôl való elfordulása. 

lEhET mazsolázgaTni 
különfélE Tanokból
de csak arra lesz elég, hogy az eredendô lélekûrt 
valahogy ideig-óráig elfedjük. kitaláljuk, hogy 
nekünk mi és hogyan jó, magunkat tesszük meg 
mércének, saját töredékességünkbôl alkotunk is-
tenképet. Ez az isten olyan lesz, mint amilyen-
nek szeretnénk, és így végül mi magunk leszünk 
önmagunk istenévé. az meg olyan, amilyen. 

isTEn TiszTa, szEmélyEs szErETETközösség 
világunk a semmibôl teremtetett, és elvileg 
kifürkészhetô isteni törvények szerint létezik. 
az ember egyszeri életû, megismételhetetlen, 

boldogságra teremtetett, halála után örök életre, 
vagy kárhozatra kerülô, test és lélek egységében 
megnyilvánuló személy. az ember boldogságát, 
istennel való közösséget a szeretetben éli meg. 
az isten és az ember között a tagadás, a bûn 
miatt keletkezett végtelen távolságot az embe-
ri törekvés képtelen áthidalni. jézusban isten 
maga hajolt le hozzánk, vállalta az atyától való 
elszakadottságot, elárultatást, magányt és halált. 
jézus nem isteni bölcsességre jutó szuperember, 
és nem is emberségét csak mintegy a látszat, a 
megfoghatóság kedvéért magára öltô álruhás is-
ten: valóságos isten és valóságos ember is.     

az ördög nEm PaTás, inkább mEgnyErô 
megnyerô, akár a spirituális materializmus. a 
lelki kreatívak és mélyencek úgy szabadulnak 
rá több ezer éves kultúrák önmagukban kohe-
rens tanaira, hogy nem veszik figyelembe a tan 
egész éltre szóló programját, amely az élet min-
den területét átfogó renddel válaszolja meg, és 
a letisztult magatartásformákban szavatolja. a 
„mindenbôl egy kicsit” elve mögött kényelem és 
felszínesség lapul. az önös érdek nem önmaga 
határait szeretné túllépni: csak a felhizlalt ego 
vágyakozásának látóhatáráig próbálja kitolni a 
szívben feszülô szûkösséget. a kényelem nem 
tapasztalhat meg valódi transzcendenciát. 

az „azérT nEm járok rossz úTon, 
mErT nEm járok sEmmilyEn úTon” 
ElvE TévEs 
a megváltás elkötelezôdésben történik. a szelle-
mi tûzijáték és a lelki kaland csak a hazavezetô 
útról letérítô szirénhang. de maga az út sem lehet 
cél, csupán csak eszköz. Teljesen fel kell raknunk 
életünket az igazságra. Ez a döntés méltó egye-
dül az emberhez, minden más kispályás ügyes-
kedés, az elkerülhetetlen vég kijátszására tett 
szánalmas kísérlet. a felnôtt elme felelôssége, 
hogy a döntés elôtt bölcsessége megkülönböz-
tesse az elkötelezôdést a fanatizmustól, a kételyt 
a kukacoskodástól. minden más a gyermeki szív 
feladata. 
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Támadnak a lelki kreatívak és a mélyencek
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Elôfizetni  egy ingyenes lapra?

Bár szerkesztôségünk igyekszik mindenhova (pon-
tos terjesztési lista az igen.hu-n) ingyenesen el-
juttatni az IGEn-t, továbbra is fenntartjuk a lap 
elôfizetésének lehetôségét. A 2009-re elôfizetett 
olvasóinknak az idei év hátralévô lapszámait ter-
mészetesen postán küldjük, 2010-tôl viszont csak 
annak lesz IGEn a postaládájában, aki külön jelzi a 
szerkesztôségnek elôfizetési szándékát.

három különbözô elôfizetési lehetôséget kínálunk:

Amennyiben egyetért lapunk célkitûzéseivel, és támogatandó célnak tartja azt, hogy megjelenjen egy sajátos 
hangvételû, kifejezetten fiataloknak szóló, országos terjesztésû, ingyenes katolikus lap, támogassa munkánkat 
szponzor-elôfizetéssel! 
A támogatói elôfizetés díja egy évre: 6000 Ft 

Amennyiben nem ér el lakhelyéig az IGEn keze, vagy tart attól, hogy a templomban elkapkodják 
Ön elôl kedvenc lapját, fizesse elô postán az újságot! 
Elôfizetés postázási és csomagolási költségért, egy évre: 2000 Ft

Amennyiben Ön környezettudatosabb annál, minthogy papíron olvasson, de szereti a szép grafikákat, 
rendelje meg lapunkat elektronikus formában. E-megrendelés az igen.hu „elôfizetés” menüpontja alatt. 
Ugyancsak ezt az elôfizetési formát ajánljuk külföldi olvasóink számára is. 
Az elektronikus elôfizetés természetesen ingyenes. (ám nem zárja ki a támogatói díj átutalását...)

postAi úton: 1085 Budapest, Horánszky utca 20.

elektRonikusAn: www.igen.hu/elofizetes
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Avalon egy sziget...
A kelták Édenkertje. Minden nép emlékszik vala-
milyen paradicsomi állapotra, nevezhetjük Tün-
dérszigetnek, vagy Atlantisznak. Nem földrajzi 
hely, hanem tudatállapot, amely egykor létezett, és 
amelybe vissza lehet térni. A kôkori régészeti leletek 
alapvetôen használati tárgyak, ebbôl az idôszakból 
fegyvereket alig találtak: én ezt a korszakot azo-
nosítom az aranykorral, ez számomra Tündérhon. 
Erôszak- és hierarchiamentes társadalom, amely ha 
akkor öt évezreden keresztül fenn tudott maradni, 
ma is megvalósíthatónak kell lennie.

Ezt kezdted el itt az Istennô Templomban.
Saját magammal kezdtem. Folyamatos önvizsgá-
lattal és transzformációkkal, ami természetesen az 
emberi kapcsolatok átalakítását is maga után vonja. 
Egy mások fölötti uralkodáson alapuló kultúrában 
a párkapcsolatokban is többnyire hatalmi játszmák 
zajlanak. Mindenki a maga igazságát igyekszik ér-
vényesíteni, azonban az igazságnak egészen más-
hol kell lennie, hiszen ezekben a csörtékben mind-
két fél sérül. Ha rájövünk, hogy a másik ember nem 
minket akart megbántani, hanem saját sérüléseire 
reagál, megszûnik a különbség köztünk, legyünk 
bár katolikusok, újpogányok, vagy zsidók. Ez az a 
pont, ahonnan kezdve át lehet formálni a világot.

Hogyan lehet rávenni az embereket, hogy levegyék a 
szemüvegeiket, és megváljanak lényükhöz hozzánôtt 
álarcaiktól?

Nehezen és nagy fájdalmak árán. De minél többet 
gyakoroljuk, annál könnyebben megy, hiszen csak 
az ellenállásunk fáj. Minél inkább képesekké válunk 
gondolataink ôszinte kimondására és érzelmeink 
kimutatására, annál inkább engedjük ezt majd meg 
másoknak is.

Honnan tudod, mikor érsz el igazi önmagadhoz? Ho-
gyan különbözteted meg saját gondolataidat a hozott 
anyagtól?
Nagyon leegyszerûsítve: mindaz, ami elválaszt 
bennünket, ami megakadályozza, hogy egymáshoz 
kapcsolódjunk, kívülrôl érkezô, mesterségesen ma-
gunkévá tett minta. Lehet, hogy a családból jött, 
lehet, hogy a tévébôl, a rádióból – ezek is nagy 
varázslók...

És ha valakinek elege lesz a képmutogatásból, eljön 
hozzád, te pedig beszélgetsz vele...
Vagy részt vehet különbözô szertartásainkon is, 
amelyek a holdciklushoz, vagy a hathetenkénti 
természeti változásokhoz igazodnak. Segítik, hogy 
az Univerzumban rejlô energiák a mi életünkbe is 
beáramoljanak. De ez nemcsak nálunk van így, hi-
szen az összes katolikus ünnep összekapcsolható 
egy még régibb, ôsi szertartással, amely szintén 
ezekhez az energiákhoz igazodott. Karácsonykor 
a Kossuth-téri Betlehemben az alakok és a tárgyak 
között ott volt egy fejsze is, pedig látszólag semmi 
köze a karácsonyi történethez. Ám a kôkori ása-
tásokból rengeteg kicsi rituális fejsze került elô...
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Beszélgetés Veres Krisztával, Avalon papnôjével

KönyvES Kálmán tévEdEtt. boszorkányok vannak. Sôt, interjút is lehet velük készíteni... nem szúrós 
a szemük, a szemöldökük nem bozontos, orruk nem horgas és nem lóg le bibircsókos állukig. rôzsét 
sem visznek a hátukon, és nem muszáj nekik „adjonistenöreganyámmal” köszönni, bár veres Kriszta 
szerint a népmesék vasorrú bábája egyáltalán nem gonosz, sôt, a vele való találkozás a hôst elôre 
segíti útján. avalon papnôjével az általa alapított istennô templomában beszélgettünk.
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Segítik, hogy 

az Univerzumban rejlô energiák

 a mi életünkbe is beáramoljanak
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létezett egy idôszak, amikor az ember évezredekig 
békében és erôszakmentesen élhetett, sokan lehe-
tetlennek tartják, mondván, az emberek mindig 
gyilkolták egymást. Mert számukra ez a valóság. A 
fél pohár vizet is van, aki úgy látja, hogy a pohár 
félig tele van, mások meg úgy, hogy félig üres.

A padló viszont elég kemény, döng, ha toppantok és 
remélem, te is kéknek látod... Amirôl beszélsz, az má-
gikus valóság. nem a valóság képezôdik le bennem, 
hanem a gondolataim teremtik meg a valóságot. Olyan 
valóságot, ami tökéletesen megfelel – nekem. Mint 
az imagináció, amelynek során az ember – félretéve 
a tényeket, és átadva magát a képzeletének – végül 
azzá lesz, akinek álmodja magát. Ezt a módszert itt az 
Istennô Templomában ti is alkalmazzátok.
Az jó dolog, hogy ne engedjük el az álmainkat.

Honnan tudod, hogy az életálom valóra váltásával nem 
éppen újabb álarcot erôltetsz magadra?
A folyamat egyik fontos lépése az, hogy megtud-
jam, mik a valódi vágyaim, mi az, ami a lelkembôl 
fakad, és mi az, amit valamilyen külsô elvárások 
alapján tettem magamévá.

Ezekkel kapcsolatban Jézus például nagyon határozot-
tan fogalmaz: én vagyok az út, a valóság és az élet. Ez 
azt üzeni nekem, hogy ô a kezdet, az origo, a kiindulá-
si alap, a viszonyítási pont, amelyhez képest a valóság 
valósággá lesz.
Itt egyébként a volt páromat sem értettem igazán. 
Mert számomra nem Jézus személye a lényeges, 
hanem amit képvisel. Engem ôhozzá az az eszencia 
kapcsol, amit Mária és Mária Magdaléna (többnyi-
re nem bibliai – B.V.) történetein keresztül meg-
éreztem. Jézus számomra a szeretetet képviseli. Aki 
nem elválaszt, hanem azokat is magához emeli, 
akiket az akkori korban nem szabadott volna. Ez az 
elfogadó és mindent magába ölelô szeretet az út. 

Vagy játékbalta...
Nem, de különben ez a hivatalos magyarázat... Szó-
val a fejszék a téli napfordulón újjászületô fénnyel 
hozhatók összefüggésbe. Karácsonykor pedig ép-
pen a fény születését ünneplik az emberek. Hiszen 
Jézus az, aki a mindannyiunkban meglévô fényt 
láthatóvá tudta tenni.

Az ünnephez tartozó kultikus tárgyak bizonyára ôsi 
eredetûek, ám a karácsony puszta tényét nem látom 
ilyen misztikusnak. Fogalmazzunk inkább úgy: a meg-
világosodás születését ünnepeljük... Te miért születtél 
meg? Mi dolgod itt a Földön?
Három évig éltünk együtt a volt párommal, és bár 
már több mint egy éve nem vagyunk együtt, a 
kapcsolat mégis tart. Nehéz négy év volt, de azért 
kellett átélnem, hogy megtanuljam, mi a szeretet, 
lefejtve róla minden burkot, például az emberi el-
várásainkat. Minden alkalommal, amikor egy kicsit 
közelebb kerülök a szeretet igazi lényegéhez, én is 
átalakulok és a kapcsolataim is átalakulnak.

A volt párod hogyan viseli ezt az átalakulást?
Biztosan egészen mást mondana errôl, de azért 
vannak pontok, ahol összeérünk. Néha ô is átéli, 
hogy valami feloldódott, vagy rendbe jött, de az-
tán ismét becsukódik. Bertha Dudde keresztény 
tanításának követôje lett, úgyhogy szerinte én a 
sátán földi munkálkodása vagyok. Ilyenkor komo-
lyan szenvedek attól, hogy akik szeretjük egymást, 
ennyire szembe tudunk egymással kerülni? Hiszen 
ezek csak hitrendszerek. Kell lennie mögöttük egy 
pontnak, ahol teljesen másképp lehet összetalál-
kozni.

A párkapcsolatokat végtelenül össze lehet bonyolíta-
ni... Pedig talán nincs is olyan indok, ami miatt érde-
mes lenne egymásnak esni.
A másik ember valójában csak eszköz abban, hogy 
egy régi sebem begyógyulhasson. Hatalmas falak 
mögött élünk, különösen a fájdalomtól szoktuk 
magunkat elbástyázni. De ha keresztülégetjük ma-
gunkat rajta, egyszer csak elérkezünk ahhoz az egy-
hez, ahonnan a többi eredt.

És az utolsón is túljutva nincs többé fájdalom, vagy 
betegség?
A betegség jel: nem a lelkem, nem a belsô lényegem 
szerint élek. A náthát is van, aki elkapja, van, aki 
nem. Az influenzát ugyanúgy. Van, akit érint a vál-
ság, van, akit nem. És ha érint is, hogyan reagálok 
rá? Ajándékot látok benne, ami jobbá teheti az éle-
tem, vagy katasztrófát, és akkor azzá is válik. Van 
egy erô, amit magamban hordozok, de nálam mégis 
sokkal nagyobb. Ha megvan a bizalom iránta, hogy 
átengedhetem magam neki, akkor elindulhatok és 
mehetek, amerre vinni akar. Én egyszerûen csak 
engedtem az Istennô hívásának, és aztán úgy érez-
tem, mintha hazaérkeztem volna. Így kezdôdött az 
én néha fájdalmas alászállásos utam, olyan, mint 
egy tündérmese, ami apránként valósággá válik. És 
akkor már van benne boszorkány is, meg próbák is. 
Ha az Istennô arcait nézem, a boszorkány a barlang 
asszonya, a halál, az elengedés istennôje, aki per-
sze gonosz dolgokat is mûvel, de a hôs fejlôdése és 
erôsödése szempontjából mégis kihagyhatatlan. A 
boszorkány számomra nagyon is vonzó alak, olyan 
erô képviselôje, aki képes megállni a saját igazságá-
ban. Nincs egyetlen igazság, hanem mindannyian 
az igazságnak apró darabkáit tudjuk csak érzékel-
ni. A Da Vinci-kód megjelenését követôen ömle-
ni kezdtek a cáfolatok, megerôsítések, regények, 
elemzések Mária Magdalénával kapcsolatban, az 
ember egészen elveszett bennük. Akkor jöttem rá, 
hogy nem az a lényeges, hogy kinek volt a felesége, 
vagy hogy voltak-e gyerekei. Nem számít, mi tény, 
mi nem tény, hülyeségeken vitatkozunk. Félre lehet 
tenni az összes tényt, az összes hitrendszert, mert 
ezek mögött van egy mélyebb igazság, az, hogy 
mégis minden egy.

A tényekbôl áll össze a valóság...
A tévében is mennyi tényt tárnak elénk, de abból 
mégsem lesz valóság, csak akkor, ha magamévá 
teszem. Ha most mi egy egész napot együtt töl-
tenénk, ugyanazokat az eseményeket élnénk át, de 
mégis egész másképp beszélnénk róla. Mert saját 
magunkon keresztül tapasztaljuk meg mindazt, 
ami történik. A valóságot azzá kell tenni. Azt, hogy 

avalon Papnôje

Az Avalon ködbe vész címû film vitt el Glaston-
burybe, Avalon mágikus szigetének evilági tükör-
kép-városába, és indított el az úton a Nagy 
Anyaistennô és (az Arthur mondakörbôl ismert 
– B.V.) Morgana le Fay, Avalon papnôje felé, aki 
valaha voltam, és akivé ismét válni szeretnék. 

Valamikor az Istennônek szerte a világon vol-
tak templomai, Indiától Mezopotámiáig, Brigit 
szigeteitôl (Brit-szigetek) Krétáig, és Perutól az 
eszkimók földjéig. De az a patriarchális kultúra, 
amely a rézkortól kezdte el felváltani a kôkori 
népek nemek közötti dominanciát és szociális 
hierarchiát nem ismerô civilizációját, és amely 
késôbb a tûzzel-vassal terjesztett kereszténységgel 
szilárdult meg teljesen, a pusztulás szélére sodorta 
a világunkat. A férfi-uralta világ zsákutcájában 
végül nemcsak a nô, hanem a férfi is megrekedt...

A Papnô olyan misztikus energiát hordoz magá-
ban, amely átnyújtózik téren és idôn, az Istennôt 
szeretô és tisztelô ôsi idôkig. Összesûrûsödik ben-
ne az összes egykori papnô, sámánasszony ereje, 
hatalmasabb, mint a test, amely magába hívja, 
gyógyít és megváltoztatja az életét annak, aki 
papnôvé lesz és mindazokét, akik vele kapcsolat-
ba kerülnek. 

Hiszem, hogy az Istennô arra hívott engem, hogy 
találjam meg ôt a mesékben, dalokban, népszo-
kásokban és a Kárpát-medence földjének ritmu-
sában és segítsek másokat az emlékezésben. Cé-
lom olyan közösség építése, amely képes átírni 
a régi mintákat és kilépni a jelenlegi kultúrális 
berendezkedésbôl. Továbbadni mindazt, amit a 
Kárpát-medencében valaha tisztelt Istennôkrôl 
tudok és tanítani mindazokat, akik Papnôként 
akarják az Ezernevû Nagy Istennôt szolgálni. 

(Részletek Veres Kriszta – Avalon Papnôje címû írásából)

Ra d i ká l i sa n  M é Rs é ke lt / A  k A t o li k u s  k ö z ö s s é g e k  lA pj A

IG
EN

IG
EN

IG
EN

IG
EN



30

2009/05-06

31

A
g
Y
t
A
k
A
R
Í
t
Á
s

g y ó g y í t á s ,  h i t , 
h i s z é k e n y s é gZ

AgYtAkARÍtÁs Interjú Hámori Péter klinikai szakpszichológussal

A
g
Y
t
A
k
A
R
Í
t
Á
s

Ra d i ká l i sa n  M é Rs é ke lt / A  k A t o li k u s  k ö z ö s s é g e k  lA pj A

í r t a :  P á l f a y  e r z s é b e t

IG
EN

IG
EN

Vajon mi váltja ki az emberek egyre fokozódó 
érdeklôdését az új gyógyító eljárások, sokszor homá-
lyos szakterületek irányába?
A rendszerváltásig a gyógyítás - ezen belül az or-
vosok és más gyógyító szakemberek szakértelme 
és felkészültsége – erôsen szabályozott volt. Mivel 
a gyógyításnak úgymond nem volt versenypiaca, 
az embereknek nem is volt választási lehetôségük. 
Az orvosok között ugyan voltak és vannak speci-
alisták, olyan személyiségek, akikkel bizalmi ala-
pon, közvetlen légkörben könnyebbnek érezzük a 
gyógyulást, de az orvosi tudás is véges: van olyan 
pillanat, hogy terápiás megoldást, továbblépést 
már nem lehet ajánlani. Ezt elég nehéz elfogadni, 
és amíg valaki erre a helyzetre is kínál megoldást, 
addig a módszer mûködik. Emlékezzünk vissza, 
hányan megjárták utolsó stádiumos rákos bete-
gükkel a manilai csodadoktorokat, akiknek ujjai 
alatt minden fájdalomérzet nélkül megnyílott a 
bôr, majd miután eltávolították a kóros szöveteket, 
a bôr összezáródott, és sebnek nyoma sem volt. 

Miben tudnak újat, többet nyújtani ezek a lehetôségek?
Hagyományos és újszerû, jól mûködô, és 
ellenôrzött módszerek is vannak. Vegyük pél-
daként az akupunktúrát, mely ötezer éves kínai 
gyógymód, vagy a rákterápiában alkalmazott új 

gyógyító eljárást, a Simonton módszert. Utób-
bi lényege, hogy a szakember a beteg pszichés 
megküzdési ellenállását mozgósítja a betegség-
gel szemben. Imagináltatja (elképzelteti) a daga-
natát, a beteg szervét, és eközben stimulálja a 
paciens belsô öngyógyító erôit, így segítve elô a 
gyógyulást. Ez ma még a tudomány határterüle-
te, ez az a helyzet, amikor a fizikai változás tu-
dományosan már nem, vagy alig magyarázható. 
Az orvosok sokszor a múltba visszanyúlva keresik 
a gyógyítás új útjait. Így vált napjainkban újra 
elterjedtté az 1750-es években Hahnemann ál-
tal alkalmazott homeoterápiás módszer, melynek 
egyik alapelve a „Similia similibus curantur”. Ha-
sonlót a hasonlóval kell gyógyítani, mely alapelv 
egybevág a népi bölcsességgel, „Kutyaharapást 
szôrével.” Ezt a módszert ellenôrzött képzési ke-
retek között, rendszerint orvosi alapvégzettséggel 
lehet elsajátítani.

Mi a véleménye a távgyógyítás „mûvészetérôl”?
Az ilyen mágusok tevékenységét másfajta igény 
hozta létre és tartja életben. Azok az emberek, 
akik tévén keresztül várják a javulást bajaikra, 
elsôsorban gyors, látványos megoldást keresnek. 
Ha valaki ilyent kínál, az hívószó, motiváció, ezzel 
párhuzamosan a bizalmuk, hitük is nô: tudjuk, ha 

hit van, az már fél gyógyulás. Gondoljuk csak meg, 
a saját problémájukat szívesen másokra hárító em-
berek egy könnyebb út reményében, látványos, 
gyors megoldásként nagyobb vonzerôt tulajdoní-
tanak egy jós meglátogatásának, vagy egy távgyó-
gyítóval való pár perces beszélgetésnek, mint egy 
hosszabb terápia megkezdésének. 

A hitnek ebben mekkora a szerepe?
Sokkal nagyobb az alternatív gyógyításban, mi-
vel ezekre az eljárásokra eleve befogadóbbak va-
gyunk. Ezt kísérlet is igazolta, melyben depressziós 
betegeket vizsgáltak. Placeboval és gyógyszeresen 
kezelt csoportokat hoztak létre, és bizonyos idô 
elteltével mindkét csoport tüneteiben jelentôs ja-
vulás állt be. Amikor azonban a placeboval kezelt 
embereknek megmondták, hogy nem gyógyszert 
kaptak, nagyon gyorsan romlani kezdett a betegek 
állapota. 

Hogyan mûködik ez a gyakorlatban? Mire alapozza 
tevékenységét a távgyógyító?
Mindenekelôtt jó emberismerônek kell lennie, a 
kliens rövid bemutatkozása alapján, a hangja alap-
ján, tapogatózó kérdések feltevésével és instrukci-
ókkal, szuggesztióval „gyógyít”. A hipnózishoz ha-
sonló a módszertana, és kezdeti jó eredményeket 
mindenképpen el is tud érni vele. 

Tudnak-e kárt tenni a távgyógyítók a betegekben?
Miután átmenetileg segíthetnek a javulásban, a 
káros hatás abban jelenik meg, hogy elhitetik a pá-
cienssel: megnyugtató végleges megoldást kapnak 
tôlük a panaszaikra. Ezalatt elvonják ôket másfajta 
gyógyítási alternatíváktól, melyek valóban hosz-
szabb távú, tartósabb javulást eredményezhetné-
nek. A hipnózist például csak orvos és pszicholó-
gus képzettségû ember használhat, mégis sokan 
beleviszik a pácienst egy hipnózisközeli állapotba. 
A hatást viszonylag sokan el tudják érni, kontrol-
lálni azonban már nem tudják a folyamatot, és 
ezzel ártanak. Tehát vezérelvük nem a gyógyítás, 
inkább csak egy ideiglenes pozitív hatás elérése. 

Hogyan foglal állást e kérdésekben a szakma? 
A tudomány a mai napig nem tud mindent meg-
magyarázni, ami lehetôség szinten mégis mûködik. 
Az embereknek az alternatív gyógymódokra szük-
ségük van, szabad piacuk lett a terápiáknak. A 
legtöbb alternatív gyógyász önigazolásból, a 
hasznosság szándékával dolgozik, de hallunk 
azért olyanokról is, akik nem a gyógyításért, ha-
nem haszonlesésbôl, becsapásból szeretnének 
jól megélni. A szakma azok ellen lép fel, akik 
ellenôrizhetetlen vagy színvonaltalan felkészült-
séggel, az emberek hiszékenységét kihasználva vé-
geznek orvoslást. 

EmbEr lEgyEn a talPán, aKi KiiSmEri magát az utóbbi évtizedekben elszaporodott alternatív 
gyógyászati megoldások között. úton-útfélen hirdetik magukat azok a sokszor megkérdôjelezhetô 
felkészültségû szakemberek, akik biztosan ígérik, hogy testi-lelki bajainkra ôk nyújtják majd a megol-
dást. Közülük sokan azóta többszörös milliomosok, vannak olyanok is, akik már saját iskolát alapítot-
tak, vagyis tömeggyártásban termelik ki utódaikat. a jelenségrôl Hámori Péter klinikai szakpszicholó-
gust kérdeztük.

elhitetik a pácienssel: 

megnyugtató végleges 

megoldást kapnak...
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A Kultúra és Vallásközi Párbeszéd Pápai Tanácsai által kiadott ideiglenes állásfoglalásban a pápai tanácsosok 
nem ítélték el kategorikusan az Új Korszak eszmeiségét. (Legalábbis nem annyira, amennyire a magamfajta bi-
gott hívô várta volna.) Ehelyett hosszú tíz oldalakon keresztül méltatták azokat, akik bár nem értek (f)el a Jézus-
kinyilatkoztatta tökéletes hitre, lelki érzékenységük segítségével túljutottak a materializmus sekélységén. Rájöt-
tek, hogy van élet az anyagon túl; az ember több mint molekulák véletlen összjátéka, avagy férfi és nô ösztöne.

Úgy képzelhetjük el ezt, mintha oszlopot kezdenénk építeni faragott, egyenként is mestermû kövekbôl. Alapja az 
emberi test és szellem, az Isten által alkotott romlatlan személy, amelynek különleges adottsága, hogy vágyódik a 
tér-idô kötöttségbôl Alkotója felé. Az oszlop egyre nô, egyenesen tör fel. A régi szilárdság már csak ábránd, visszaút 
nincs: a visszaépítés retardáltság, a nem elôre maga a halál. 

Mégis, valami csodálatos történik. Minél magasabbra nô az oszlop, minél mívesebbek kövei, minél jobban eggyé 
illeszkednek, annál jobban csökken a tömegük. Az égbe törô oszlop légiesedik. A legszebb levegôoszlopok csúcsát 
csodálatos oszlopfô koronázza, harmóniába olvadva másik levegôoszlopokkal. A mennyezetet, amit tartanak, csak 
homályosan sejtjük, de kell, hogy legyen, hiszen ez illeszti össze az oszlopfôket, ebben nyerik el végsô értelmüket.

Ahogy nô az egyik, eleinte gyönyörûnek látszó oszlop, s már majdnem elérünk csúcsához, furcsa dolog történik: 
az építô spiritusz megromlik. Egyes oszlopok a kisebb hibáktól eltekintve egyenesek és függôlegesen maradnak, s 
eljutnak a mennyezetig. Ám a spiritiszták oszlopai hirtelen ferdén építik magukat tovább. Minél ferdébben és minél 
nagyobb igyekezettel, annál hamarabb dôlnek össze. A statikai tarthatatlanság jól látszik alulról és felülrôl: csak a 
magát torzulva építô oszlop nincs tudatában tettének.

A bálványimádás és az újpogányság, a New Age azok a tanok, amelyek elferdítik és összedöntik az oszlopot. A 
pápai dokumentum szerint valóban elôrelépést jelentenek a materializmusból, de ha az egészet figyelmesen elol-
vassuk, világosan elkülöníthetô a torzulás. Levegôoszlopunk tetejére végsô stabilitást adó lezárás helyett bandzsa 
oszlopfô kerül. Mindenben lakó kozmikus lehelet a szentháromságos Szentlélek helyett, személytelen kozmikus 
energia az értünk halt személyes Isten helyett, ôsrobbanásos univerzális tudat az öröktôl fogva létezô, végsô ok és 
cél Teremtô helyett. Végsô soron Krisztus tagadása.

Az egyházatyák, a keresztények statikusai már százszor és ezerszer leírták-rajzolták-tanították, mi az állékony, s 
mi nem. Mégis, sokak szerint már csak néhány szép, régi, kiérdemesült oszlop tartja elérhetô magasságban már 
nem is létezô mennyországot. Pedig mi is odaépíthetjük a magunkét, bár a zárókövet csak az építô tudja beillesz-
teni. A Mindenhatónak úgy tetszett, hogy ne márványra, sôt még mészkôre se építse országát, hanem ránk, málla-
dozó falaknak sem nevezhetô levegôlényekre, melyek fuvallattól semmivé lesznek, mégis az univerzumot tartják!

Nagy a küldetésünk: nemcsak szívvel, ésszel is kerüljük a világ sustorgását és a hamis próféták tanait! S legfôképp 
ne féljünk: az egyetlen valóban Szabad Kômûves kiigazította még a legbandzsább oszlopokat is. Egyszer, s min-
denkorra. 

2009/05-06

a Bandzsa oszlopfô
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rEngEtEg bajunK SZármaZott abból, hogy harcias népnek láttattak bennünket azok, akik akkori-
ban ki akarták találni magyarországot. aligha tudtak volna ennél nagyobb kommunikációs melléfogást 
elkövetni: tisztelet és elismerés helyett gyûlöletet és félreértéseket idéztek csak fel a dicsô szittya múlt 
gondolatkörének hangoztatásával. 

í r t a :  b e t h l e n f a l V y  g á b O r
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Ne találjuk ki Magyarországot! 

9. rész

Csak káRt okozott 
a szittya-legenda

A kérdéskör tisztázásához érdemes föllapoznunk 
azt a tanulmánykötetet, melyet 2005-ben adott 
ki a Habsburg Történeti Intézet és a Rubicon Ki-
adó – az egykori Szekfû Gyula-mûre tudatosan 
emlékeztetô – Mi a magyar? címmel. A kötetet 
Romsics Ignác és Szegedi-Maszák Mihály szer-
kesztette, s témánkat Andrásfalvy Bertalan (Mit 
nevezhetünk magyarnak?), Ormos Mária (Ma-
gyarok itthon, otthon, tegnap és ma), valamint 
Romsics Ignác (A kereszténység védôpajzsától az 
uniós tagságig) írása érinti.

Andrásfalvy rámutat: ha mi büszkén emlegetjük 
szittya vitézségünket, rokonságunkat a világverô, 
„Isten kardja” Attila hunjaival, akkor olyan nép-
csoporttal azonosítjuk magunkat, amelyet az 
európai népek mindmáig – mint ez történelem-
tankönyveikbôl kitûnik – kegyetlen, mûveletlen, 
vérengzô hordákként tartanak számon. Ormos 
Mária említi, hogy még a XX. század elején is volt 
olyan német kiadvány, amely szerint a gyôztes 
„kalandozó” magyar felvágta letiport ellensége 
mellkasát, és a testre hajolva egyenesen a szívébôl 
szívta ki a vért. De nem csupán a brutális hódító, 
hanem a civilizálatlan nomád képét is erôsítjük a 

párhuzammal: olyan népként tüntetjük fel ma-
gunkat, amelyik csak kényszerûségbôl tanult bele 
a földmûvelésbe, de alapvetôen sem az ipart, sem 
a mezôgazdaságot nem tartotta szabad emberhez 
– azaz harcoshoz – méltó foglalkozásnak; ezeket, 
ha csak tehette, inkább a zsákmányolt rabszol-
gákkal végeztette. S ha ehhez hozzátesszük azt az 
idôk során szinte félhivatalossá emelkedett elkép-
zelést, hogy a magyar nemesek tulajdonképpen e 
hódító vitézek leszármazottai, tálcán szállítjuk az 
érveket a velünk ellenséges népek számára. 

Az I. világháború után ugyanis – mint Ormos Má-
ria írja – Benes (és az ô hatására néhány francia 
politikus) magyarellenes propagandája pontosan 
erre a mítoszra épült: magyar nemzet tulajdon-
képpen nem is létezik, csupán néhányezer ma-
gyar arisztokrata, a többiek pedig szlovák, román, 
szerb parasztok, akik részben asszimilálódtak, s 
ezért tûnhetnek talán magyarnak. Annyira ha-
tásos volt e kampány, hogy a gyôztes hatalmak 
képviselôi szinte arra számítottak: nomád magyar 
törzsfônökökkel kell majd a békekötésrôl tárgyal-
niuk. (Amikor pedig ezek helyett olyan mûvelt, 
intelligens arisztokratákkal találkoztak, mint Te- 

leki, Apponyi és Bethlen, akkor ellenfeleink tak-
tikát változtattak: ekkor gyökeresedett meg az a 
nyugati elképzelés, hogy a magyarok mézesmázos 
stílusukkal, veszélyes sármjukkal bárkit levesznek 
a lábukról, és ha utánad lépnek be a forgóajtón, 
elôtted fognak kijönni…)

A szittya-magyar öntudat sajnos nem csupán XX. 
századi jelenség; Romsics Ignác írja (a magyarság 
önszemléletének történetét áttekintô fejezetben), 
hogy már a XIII. században, Kézai Simon króniká-
jában felbukkan ez az elem, ami aztán a XIV. és 
a XV. században is fennmarad, nem kis részben 
Mátyás király udvari krónikása, Bonfini hatására. 
A XVI. században Werbôczy idézi fel ezt a gon-
dolatkört, mintegy a nemesség ôsi jussainak iga-
zolására. 

Pedig valójában – a magyar történelem egészét 
tekintve – van-e okunk arra, hogy a magyar-
ság harciasságát, kíméletlenségét emlegessük? 
– teszi fel a kérdést Andrásfalvy Bertalan. Van-e 
még olyan ország, amelyik ily nagyszámú nép-
csoportnak, néptöredéknek adott viszonylag bé-
kés hazát: kabaroknak, kazároknak, avaroknak, 

szlávoknak, frankoknak, kunoknak, jászoknak, 
böszörményeknek, szászoknak, németeknek, ci-
gányoknak, zsidóknak? Voltak-e ebben az or-
szágban valaha is olyan szélsôséges példái a val-
lási türelmetlenségnek, mint amilyen mondjuk a 
Szent Bertalan-éj? Talajra találtak-e itt fanatikus 
vallási mozgalmak, voltak-e emiatt vérengzések? 
Öltött-e olyan nagyságrendeket az inkvizíció és 
a boszorkányüldözés, mint egyes nyugati orszá-
gokban? Hol foglalták elôször törvénybe a vallási 
türelmet? Nem a „fejlett nyugaton”, hanem itt, 
a tordai országgyûléseken a XVI. században. Hol 
nyilvánították a középkorban törvényen kívülivé 
a cigányokat? Nem itt, hanem Németországban 
és Angliában. Betiltották-e nálunk valaha bármely 
nyelv nyilvános használatát, mint egykor a franci-
ák a bretont, vagy az angolok a walesiek nyelvét?

Hol van tehát a magyar történelemben a szity-
tya öntudat, a kíméletlen harciasság? Úgy tûnik, 
sehol; legföljebb néhány udvari krónikás könyve-
iben. Nem a mindennapokban, csupán a hatalmi 
ideológiákban. 
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Az Örmény Katolikus Egyház 

megtanulta a történelmi leckét

‘89 - - igen szeMMel

Az úttörônyekkendô a vörös zászló egy darabja – 
tanultuk és olvastuk. Ennek megfelelôen utáltam 
is mindig. Mai napig bizonyos elégtétellel önt el, 
hogy egyszer – igaz véletlenbôl – nekifutásból fe-
nékbe rúgtam iskolánk úttörôvezetô tanárát. Ép-
pen késésben voltam, amikor az iskola elôtti utolsó 
sarkoknál, a zeneiskola és a zöld WC-házikó között 
megpillantani véltem Jodál nevû osztálytársamat, 
aki szintén sietô léptekkel igyekezett az iskola felé. 
Odarohantam, alaposan nadrágon, illetve lódenka-
báton billentettem, hogy kifejezzem bajtársias örö-
mömet: jobb kettesben késni, mint egyedül. Meg-
fordult és nyakon ragadott: nem Jodál volt, hanem 
Greigel tanár elvtárs. (…)
1957 tavasza volt. Az osztályban dúltak a poli-
tikai harcok; Komáromi Zoli azt állította, hogy 
neki Kéthly Anna a nagynénje és titkos üzenete-
ket kap tôle Londonból; Németh Pistát mindenki 
irigyelte, mert disszidált a bátyja és elemes autót 
küldött neki Stockholmból. Kádár Gábor volt az 
egyetlen, aki vezetéknév-rokona és a Forradalmi 
Munkástanács-Paraszt Kormány pártján állott, ki 
is hívtam párbajra: May Károly regényébôl tanult 
fogással akartam kiemelni lapockáját, de letepert 
és fejemet ütemesen az aszfaltba verdeste. Ekkor 
álltam elô az ötletemmel: szervezzünk titkos cser-
készcsapatot. (…)
Még be sem fejezôdött a tanév, amikor csapatunk 
sorsa végleg megpecsételôdött. Az alumínium csaj-
kákat már elôírásszerûen kisúroltuk Népszabadság-
gal, mikor Jávorka elkezdett káromkodni. Olyan 
intenzitással, mintha pótolni akarná a kizártakat. 

Rámeredtem és kizártam. Hozzám vágott egy követ 
és otthagyott. (Késôbb bôrdíszmûves lett.)
Szörényi László Cserkészkönyv c. története, 1989. XII. 8.

Azt üzeni több jó szándékú barát, hogy az IGEN-
ben ne foglalkozzunk a bázisközösségekkel, a cöli-
bátussal, a radikális szegénységgel, az úgynevezett 
politikával, és sorolják: sorolja egyik ezt, másik az: 
együtt a társadalmunk és vallásunk valamennyi 
fontos és izgalmas kérdését.
Olcsó volna visszakérdezni, hogy akkor ugyani mi 
marad a katholikoszra? Ámde nem az egész föl-
det kaptuk-e örökül – az egész földnek pedig nem 
vagyunk-e részei mi magunk? Személyünkkel, 
kapcsolatainkkal, társadalmainkkal, egyházunkkal, 
nézeteinkkel? Milyen alapon utasítjuk el a Teremtô 
bármelyik ajándékát? (…)
Vajon hová vezet, ha homokba dugjuk a fejün-
ket? Van-e egyáltalán homok, amióta szabad a 
sajtó? Amióta sem állam sem egyház, sem a kettô 
összemûködése nem vonhat el semmi a nyilvános 
megmérettetés elôl? Láttuk, mi történik, ha mi, ka-
tolikus szerzôk és lapok elhárítjuk a saját ügyeink-
bajaink megvitatását: a világi sajtó két kézzel kap 
a szenzációk után. Mi sem természetesebb, hogy 
oda írnak elôbb-utóbb a legjobb tollforgatóink, és 
odapártolnak olvasóink. A saját lapjainkat legfel-
jebb könyörületbôl veszik – perselypénz-átcsopor-
tosítással.
Czakó Gábor fôszerkesztô üzenete, 1989. XI. 24. 

HúSZ évvEl EZElôtti igEn-es írásokat gyûjtô sorozatunk utolsó darabja következik. S nem ötletet 
szeretnénk adni a majdani igEn30-as visszatekintôknek, de végszónak mindig illik valami fôszerkesztôit 
is keresni.

5. rész

V á l O g a t t a :  b O r b á s  b a r n a b á s

az eMinens kisdiák

KönnybEn áZó, mEgtört fényû SZEmEK, halottsápadt arc, karján homlokát ráncoló, szigorú tekin-
tettel vizsgáló, kicsiny férfi. az oltáremelvényen szikrázó aranykeresztet, mintha maga az édesanya 
nyújtaná fia felé... Ezúttal örmény katolikus szentmisén jártunk, budapesten, az orlay utcában.

Az apró templom, mint egy gondosan összerakott 
vasúti terepasztal-villa, szelíden fehérlik a sok-
emeletes házak között. Harangláb jelzi csak, hogy 
templom, vagyis a profánból Isten számára kivá-
gott tér rejtekéül szolgál. A belépôt sötét elôtér 
fogadja, mécsesek pislákolnak a kôbôl faragott 
Pietá körül, a falakon körös-körül a törökök ál-
tal elkövetett örmény népirtást dokumentáló fo-
tók. Hunyorgásra késztetô kontraszttal nyilall az 
ember szemébe a napfényes templomtér, melyet 
csak az oltárkép árnyékol be valamelyest.

A szertartás már a sekrestyében elkezdôdik, még-
pedig a 131. zsoltár recitálásával, melyet a 25. 
követ, miközben a pap kézmosással készül elô a 
bevonulásra. Nem latin, görög, vagy szláv nyelven, 
tehát minden bizonnyal örményül hangzik. Amint 
a pap fölmegy a protestáns egyszerûséggel díszí-
tett oltárhoz, egy hölgy lép elém, átad egy har-
mincoldalas papírköteget: a mise menetét a pontos 
szöveggel, és felhívja a figyelmem a pici ábrákra, 
melyek jelzik, mikor kell felállni és leülni. A többiek 
– pontosan öt fô – már a kezükben szorongatják az 
útmutatót, szükség is van rá, mert idônként bonyo-
lult teológiai okfejtéseket kell felmondani hango-

san, egyszerre. A pap is szóról szóra olvassa a silla-
buszbéli imákat, az elmúlt kétezer év teológiai vitái 
alapján tökéletesen kiegyensúlyozott, mondattani-
lag és logikailag is tükörfényesre csiszolt megál-
lapításokat. Minden kínosan pontosan igazodik az 
évezredes rendhez, amelynek állandó, betû szerinti 
ismétlôdését csak a szentbeszéd töri meg, és amely 
egyébként szóról szóra megegyezik az „ôseredeti” 
Örmény Apostoli Egyház liturgiájával. A szent li-
turgia szövegei nyilván nem a hétköznapi beszéd 
szintjén válnak érthetôvé. Ráadásul jó néhány ant-
ropológus állítja, hogy a hit a test mozgásai által 
fejezôdik ki leginkább, nem pedig a szavaink által. 
Így aztán az is majdnem mindegy, milyen nyelven 
hangzik a mise. Mindenesetre az örmény katoliku-
sok, mint a jó tanulók az iskolában, minden alka-
lommal hibátlanul felmondják a leckét – magyarul.

A szertartás legmegrázóbb pillanata, amikor a kö-
zösség, mielôtt (az áldozó pap) lélekben magasra 
emelné a szent kést, és másik kezével hátrahúzná 
a bárány fejét, így imádkozik: Isten lelke, aki a 
mennybôl leszállván, kezünk által beteljesíted a 
veled együtt dicsôítendônek titkát, az ô vérének 
kiontása által könyörgünk hozzád... 

í r t a :  a . n . h .

N
köz.ép.



38 39

lAt
a SZív lElKiSégi KöZPont Programjai

novEmbEr

26-29. „Égô mécsessel várakozni” ádventi 
lelkigyakorlat nemeshegyi Péter jezsuita atyával.

dEcEmbEr

1-6. Kommunikációs tréning – 
Szociális- illetve csoportkompetencia 
Vezeti: Karl Schattenhofer csoportdinamikai tréner, 
Mustó Péter SJ tolmács, 
Snir Péter és Burcsik Mariann trénerek.
11-13. „Mit akarsz tôlem asszony?” Bibliodráma – 
Eisenbarth Krisztinával
17-20. ádventi lelkigyakorlat Varga László kaposvári 
plébános vezetésével  

2010 évi ElôZEtES

2010. január 29-31. Test- és lélekápoló hétvége 16-19 
éves lányoknak: ISTEn nônEK TEREMTETT címmel. 
Találkozás önmagaddal Mézinger Gabriella és Tyukodi 
Bea SJC testvérek vezetésével!

a programokról szívesen küldünk tájékoztatót, 
illetve a sziv.communio.hu honlapon is lehet 
tájékozódni! 

Szív Lelkiségi Központ
2022 Tahi, Villasor 7-9.
Telefon: 26-387-162
E-mail: sjcsziv@gmail.com

KÖNYV
ÚJABB PAPUCSOK

„Három év telt el a Papucsok megjelenése óta. Mára 
az összes példány elfogyott. Hogy hányan olvasták, 
nem tudom. Sokaknak így dedikáltam: Lesz Papu-
csok II. is. Ezt nem azért tettem, mert feltétlenül 
újabb könyvet akartam írni ebbôl a kimeríthetetlen-
nek tûnô témából, hanem azért, mert az élet fo-
lyamatosan táplálta füzetemet. Ismerôseim folyton 
papucstörténetekkel zaklattak. Férjek érdeklôdtek 
rendszeresen: szerepelhetnék én is a következôben?
Volt, aki havonta hívott, hogy megossza velem há-
zassága kalandjait. Társaságban az asszonyok csak 
óvatosan mertek beszélni elôttem, tartottak a tol-
lamtól. A papucs mozgalommá vált. 

Ha nem így történik, akkor is lett volna elég mu-
nícióm, hiszen én is házasságban élek. Feleségem 
ráadásul folyton azzal fenyeget, hogy Tûsarkak cím-
mel ô is könyvet ír. Idônként fel is sorolja azokat a 
ballépéseimet, amiket feltétlenül papírra vet majd. 
Szerencsére neki nálam is kevesebb ideje van. Én 
lettem kész elôbb” - írja Hajnal Géza az új Papu-
csok-kötet elôszavában.

A szerzô nem okoz csalódást a türelmetlen olvasók-
nak. A lapokon sorakozó mulatságos történetek ez-
úttal is segítenek megerôsíteni ôsi tudásunkat, hogy 
a házasság nem könnyû mûfaj; ahhoz tényleg vala-
mi olyasmi kell, ami „mindent eltûr, mindent elhisz, 
mindent remél, mindent elvisel...”. Ami nem múlik el 
soha: a szeretet és a közös nevetés.

(Hajnal Géza: Újabb papucsok - IGEN kiadó 2009 A 
kötet megvásárolható az IGEN szerkesztôségében is, 
idôpont-egyeztetés után. Ára: 1900 Ft) 

élEtrEndEZéS HáZa

A Mecsek egy kicsi eldugott falujában, Püspökszentlászlón 

mûködik az Életrendezés Háza, ahol csend, béke, nyugalom 

és gyönyörû természeti környezet segíti az ide lelkigyakor-

latra érkezôk elmélyedését. Szeretettel várjuk azokat, akik 

személyesen kísért szentignáci lelkigyakorlatot kívánnak 

végezni, vagy meghirdetett témakörök szerint csoportokat 

alkotva szeretnének az adott témáról elmélkedni. 

Örömmel fogadjuk közösségek jelentkezését is, akik saját 

lelkigyakorlatuk, vagy egyéb programjuk számára keresnek 

megfelelô helyet. Továbbá ajánljuk házunkat mindazok szá-

mára, akik pár napra pihenés, kirándulás céljából szeretné-

nek elvonulni a világ zajától.

Lelkigyakorlataink 2009 ôszén:

oKtóbEr 30. - novEmbEr 1.
Istenszeretet és hazaszeretet
Vezeti: nemesszeghy Ervin SJ

novEmbEr 20-22. 
Szenvedés és halál 
Vezeti: nemesszeghy Ervin SJ

dEcEmbEr 11-13. 
Adventi lelkigyakorlat
Vezeti: nemesszeghy Ervin SJ

bôvebb ismertetés és jelentkezés:
Életrendezés Háza
7694 Hosszúhetény, Püspökszentlászló 11. 
Telefon: 72/490-610,  30/3385-784
E-mail: eletrendezes@jezsuita.hu 
eletrendezes@jezsuita.hu
Honlap: www.eletrendezeshaza.hu 
ÜDÜLÉSI CSEKKET ELFOGADUnK!   

a matEr SalvatoriS

 lElKigyaKorlatoS HáZ Programjai

2009. novEmbEr 9-11.
„Szövetségben Istennel” 
Böjte Csaba lelkigyakorlata

2009. dEcEmbEr 11-13. 
„Adventi lelkigyakorlat”
 Turai János atya lelkigyakorlata

jelentkezés, bôvebb információk:

Mater Salvatoris Lelkigyakorlatos Ház 
és Konferenciaközpont
2100 Gödöllô-Máriabesnyô, Kapucinusok tere 3.
Telefon: 28/420-176 
Tel./Fax: 28/510-742

E-mail: matersal@invitel.hu, 
mater.salvatoris@vaciegyhazmegye.hu
Honlap: www.matersalvatoris.hu

SJC
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Taizé jelenség. Sokezer fiatal, csend és örömzenélés, 
egyéni egyszerûség és közösségi sokszínûség, el-
mélkedés és kiengesztelôdés. Világméretû, nemzet-
közi, töretlen lelkesedésû közösségizmus – melynek 
szervezôi rendszeresen szerényen megjegyzik, hogy 
ezt a lelki mozgást nem is tartják mozgalomnak.

az ElmélkEdô csöndTôl 
a csöndEs EgyházzEnEi forradalomig

Ahhoz, hogy a Taizé-k elmélkedô csendjérôl be-
számoljunk, üresen kellene hagyni a papírt. (Hozzá 
kell tenni, hogy a sok különbözô nemzetiségû és 
nyelvû fiatal együtt még csöndben lenni tud leg-
könnyebben.) A közös ima, a nemzetek közötti 
párbeszéd és bizalom erôsítése: ez mind cél a Taizé 
találkozón - és természetesen az együttlétet közös 
örömzenéléssel és mulattsággal illik megkoronázni. 
A Taizé hangjai és énekei ma már nem csak a talál-
kozónak elválaszthatatlan része: a közösség sajátos 
hangvételû és dallamvilágú, akusztikus kísérettel 
támogatott, rengeteg nyelvre lefordított énekei ma 
már a világ minden pontján felcsendülnek – termé-
szetesen az adott ország nyelvén. Mi ez, ha nem 
egyházzenei reform?

A 2009-es pécsi Taizé a magyar és szomszédos 
országok fiataljainak részvétele miatt napjainkban 
kiemelten fontos. A találkozó esély arra, hogy az 
egyházban és a társadalomban a kiengesztelôdés és 

a béke egyszerû jelei a fiatalok lehessenek, és hogy 
személyes kapcsolatokon keresztül jobban megis-
merjenek más népeket és hagyományokat, hogy 
az embereket szétválasztó falakon fölülemelkedve 
békésebb jövôt építsenek.

igény az EgyüTTláTásra: fiaTalok, 
ökUmEnizmUs, vEndégszErETET

A pécsi találkozó elsôsorban a 17 és 35 év közöt-
ti fiataloknak szól, akik csoportokba szervezôdve 
érkeznek az alkalomra. A találkozó szerves részét 
képezi az ökumenizmus és a vendégszeretet: az 
ökumené nem elméletek kidolgozásának eredmé-
nye, hanem csakis az emberi szívek találkozásáé – a 
vendégszeretet pedig azt jelenti, hogy Pécs vendé-
gei a város családjainál lakhatnak.

A programok közt egyéni és kiscsoportos elmélke-
dések, valamint különbözô mûhelyfoglalkozások 
szerepelnek, ahol a Taizé résztvevôi személyes 
hithez kapcsolódó gondolataik mellett lényeges 
kulturális és szociális kérdésekrôl is megosztják ta-
pasztalataikat.
A találkozó résztvevôi nem félnek az érzelmektôl: 
kimutatják, ami a szívükben van. A pécsi találkozó 
értékét vesztené, ha ezután az emberek életüket 
ugyanúgy folytatnák, mint korábban. Azok, akiket 
megérintett a találkozó, ne feledjék, ôk a kovász, 
mely megkelesztheti a nagy közös tésztát.

A Pécs 2010 
Európa Fôvárosa 
programja

a jóság pRovokáCiója

SZoKatlan, hogy a hit és szeretet jelszavára rockfesztiválokat megszégyenítô létszámú „közönség” 
jön össze; pedig ez történik 1978 óta minden év végén európai nagyvárosokban ökumenikus ifjúsági 
találkozókon, közismert nevén taizéi találkozókon. a „bizalom világméretû zarándokútja” október 23. 
és 25. között Pécsett folytatódik.

Ra d i ká l i sa n  M é Rs é ke lt / A  k A t o li k u s  k ö z ö s s é g e k  lA pj A

  

okTóbEr 22. csüTörTök

Elôcsoportok érkezése 16 és 19 óra között.

okTóbEr 23. PénTEk

Délelôtt: Azok, akik közel laknak 
vagy már elôzô nap megérkeztek:
- segíthetnek az érkezôk fogadásában vagy
- bibliai bevezetôn 
 és kiscsoportos beszélgetésen vehetnek részt.

Az érkezôk számára délelôtt 9 és 12 óra között lesz a 
fogadás, amelynek során megkapják a részletes prog-
ramot, a tömegközlekedési valamint az étkezési jegye-
ket. Utána indulás a vendéglátó családokhoz.

Délután mûhelyfoglalkozások 
a város különbözô pontjain.
18 óra vacsoraosztás
19 óra közös ima
22 óra körül visszatérés a vendéglátó családokhoz

okTóbEr 24. szombaT

8.30 reggeli ima az egyházközségekben, utána kiscso-
portos beszélgetés, majd találkozás olyan helyi embe-
rekkel, akik az egyházközségben vagy a városrészben 
valamilyen aktív tevékenységet végeznek.

12 órától ebédosztás
13.15 közös ima

Délután mûhelyfoglalkozások 
a város különbözô pontjain.
18 óra vacsoraosztás
19 óra Közös ima
22 óra fele visszatérés a családokhoz

okTóbEr 25. vasárnaP

Részvétel a vendéglátó egyházközségek délelôtti is-
tentiszteletén, majd ebéd a családoknál.

14.30 befejezô közös ima
15.30-tól hazaindulás

ElérhETôség
Taizéi találkozó 
7621 Pécs, Papnövelde u. 1-3. 
(PPHF épülete) 
Email: pecs@taize.fr
Web: www.taize.fr/pecs

rEgiszTráció és vEndégláTás
Pécsi Kereskedelmi, Idegenforgalmi és 
Vendéglátóipari Szakközépiskola 
és Szakiskola
7623 Pécs, Rét u. 10.

pR
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LOVÁRI SZENTÍRÁS-FORDÍTÁS A BIBLIA ÉVÉBEN
Rendkívüli kulturális és vallási esemény volt, ami-
kor 2008 karácsonyán a Szent Jeromos Katolikus 
Bibliatársulat és a Hungarofest Kht. - Reneszánsz 
Programiroda bemutatta a Biblia cigány (lovári) 
nyelvû fordítását: a világon elsôként hazánkban 
jelent meg lovári nyelven a Szentírás a Reneszánsz 
Év keretében, a Biblia Évében.

Vesho-Farkas Zoltán roma mûfordító nyolc éves 
munkájának eredménye a Szentírás fordítása a ci-
gányság irodalmi nyelvére. Egészen eddig egyedül 
csak a tizenegy-tizenkét milliós cigányság nem 
rendelkezett anyanyelvû Szentírás-fordítással - 
emlékeztetett Tarjányi Béla professzor, a lovári 
nyelvû Bibliát gondozó Szent Jeromos Katolikus 
Bibliatársaság vezetôje.

LOVÁRI BIBLIA – IMMÁR HANGOSAN
Alig telt el egy esztendô, és újabb hírrel kerül az 
érdeklôdés elôterébe a lovári Biblia: a Pécsi Egy-
házmegye gondozásában, „Testvérek vagyunk az 

Úrban” címmel jelenik meg mû a néhány részlete, 
hangzóanyag formában. 

Az elsô cd-n avatott mûvészek elôadásában, fel-
váltva hangoznak el emlékezetes részletek Szent 
Lukács Evangéliumából. A második lemez a ci-
gány vallásos népi irodalom - költészet, mese, 
dal – zenével gazdagon illusztrált, elbûvölô, 
ám kevéssé ismert világába kalauzolja a hall-
gatót. Egy legenda például úgy magyarázza: 
az üstkészítô cigányok úgy jutottak lyukasztó-
hoz, hogy elloptak egy szeget abból a négybôl, 
amellyel Krisztust keresztre akarták feszíteni. E 
legendát még a Cigány himnusz is megénekli: 
„Nem loptunk mi csak egy szöget / Jézus vérzô 
tenyerébôl”.

A 2009 karácsonyára megjelenô, a Bibliát és 
a cigány vallásos irodalmat bemutató kétszer 
hetven perces dupla lemez autentikus cigány 
elôadómûvészek, énekesek, zenészek és hasonló-
an kiemelkedô magyar elôadók produkcióit tar-
talmazza. 

A Magyar Katolikus Rádió felvételén elôször ta-
lálkozhat a közönség Jónás Judit Domján Edit-
díjas színmûvésszel, a számos elôadói díjjal ki-
tüntetett Cinka Panna Cigány Színház mûvészeti 
vezetôjével, és újra hallhatja Jónás Gabriella újvi-
déki magyar színmûvésznôt, akit a rádió Sík Sán-
dor Keresztút címû költôi mûvének cd-változatá-
ról is ismerhetnek a lemezrajongók.

„testvéRek vagyunk 

az úRBan”

aZ EZErévES fEnnálláSát ünnEPlô PécSi EgyHáZmEgyE cd-n adja ki a magyar Katolikus 
rádió által készített lovári és magyar nyelvû biblia néhány fejezetét.  

Hangzó Biblia és vallásos irodalom lovári nyelven

péCs euRópa kultuRális fôváRosa 

valláSi Kultúra évE pRogRaMjai

Rendezvény elôadó Helyszín

okt. 24. 
19.00 ORgOnaPOnt kOnceRt kováts Péter orgonamûvész Piusz templom

okt. 
22-25.

a bizalOm és a kiengesztelôdés 
nemzetközi találkOzója
Ifjúsági találkozó a taizei lelkiséghez 
tartozó fiatalok számára

kb. ötezer fô hazánkból és a 
környezô országokból

Pécs város 
helyszínei

okt. 23. zenekaRi szentmise mozart kórus és zenekar
lyceum 
templom

okt. 25.
a millenniumi évRe kiíRt 
misePályázat nyeRtes 
mûveinek bemutatása

bazilika mozart kórusa bazilika

okt. 26.
szent móR naP
A Pécsi Egyházmegye hitoktatóinak 
és pedagógusainak ünnepe

juliusz janusz apostoli nuncius
székely jános esztergom-budapesti 
segédpüspök

bazilika

nov. 13.

lituRgikus kOnfeRencia 
és a Xv. században kiadOtt 
Pécsi misszálé fakszimile 
kiadásának bemutatója

Monok István, az Országos 
Széchenyi Könyvtár fôigazgatója, 
Dr. Török József professzor 

Püspöki Palota

nov. 14.
19.30 ORgOnaPOnt kOnceRt Miklósi András orgonamûvész Bazilika

nov. 22. zenekaRi szentmise mozart kórus és zenekar
ferences 
templom

nov. 27.
egyHázmegyei 
nagymOnOgRáfia 
bemutatója

mayer mihály megyéspüspök
Prof. dr. Török józsef 
solymosi lászló tszv. egyetemi tanár 
- Debreceni Egyetem, 
Prof. dr. font márta dékán - PTE

Püspöki Palota

nov. 28.

a millenniumi év lezáRása 
8.00-10.00 szentségimádás 
10.00 szentmise 
12.00-16.00 kulturális program: 
megtekinthetô a Püspöki Plota,  
Dómmúzeum, Bazilika altemploma, 
püspöki sírhelyek…

mayer mihály megyéspüspök
sümegi józsef egyháztörténész
kovács zoltán a Püspöki Levéltár 
vezetôje

bazilika

dec. 4-20. Pécsi advent

Kulturális programosrozat  
Hangversenyek a Bazilikában 
Kézmûves vásár és karácsonyi 
finomságok a Szent István téren 
Gyermekprogramok, játszóházak 
a Dómmúzeumban

bazilika, 
dómmúzeum,  
szent istván tér

dec. 27. ORgOnaPOnt kOnceRt szamosi szabolcs orgonamûvész bazilika

további réSZlEtES információ: www.PEcS.EgyHaZmEgyE.Hu
A Pécs 2010 
Európa Fôvárosa 
programja

pR
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KÉPZŐMŰVÉSZETI REZIDENS 
PROGRAM I.
Zsolnay kerámiaszimpózium 
Neves kortárs képző- és iparművészek szakmai szim-
póziuma, melynek célja a Zsolnay Porcelánmanu-
faktúra termékkínálatának megújítása, Zsolnay
technológiát alkalmazó, jelentős  autonóm műal-
kotások létrehozása.
Időpont: 2009. május 1. – október 30. 
Helyszín: Pécs 
Szervező: Zsolnay Örökségkezelő Kht. 
Telefon: 72/ 511-559
E-mail: zsolkht@t-online.hu

A PÉCSVÁRADI SZENT BENEDEK
RENDI APÁTSÁG SZEREPE A PÉCSI
EGYHÁZMEGYE LÉTREJÖTTÉBEN
KONFERENCIA és KIÁLLÍTÁS 
A PÉCSVÁRADI VÁRBAN.
A konferencia résztvevői bemutatják a Pécsváradi
Bencés Apátságnak a Pécsi Egyházmegye létre-
jöttében játszott szerepét. Képet adnak az állam-
alapítás korának misszós, térítő tevékenységéről,
mellyel az első két bencés közösség, a pannonhalmi
és a pécsváradi monostor szerzetesei, apátjai
részt vettek Szent István egyház- és államszerve-
zési művében – a pécsváradiak konkrétan a déli or-
szágrész megszervezésében, a keresztény hitre való
térítésben. A konferenciával egy időben megnyíló
kiállítás e tevékenység tárgyi emlékeit mutatja be
a Pécsváradi Várban végzett feltárások alapján.
Időpont: 2009. augusztus 14. – november 30. 
Helyszín: Pécsvárad
Szervező: Pécsváradi Várbaráti Kör

MÚZEUMOK ŐSZI FESZTIVÁLJA
Időszaki kiállítások, koncertek, rendezvények, tár-
latvezetések várják a múzeumbarát közönséget.
Időpont: 2009. október 1. – november 15. 
Helyszín: Pécs
Szervező: Baranya Megyei Múzeumok Igazgató-
sága

MEZZO OPERAFESZTIVÁL
Az Armel Produkció, a Szegedi Szabadtéri Játékok
és a Pannon Filharmonikusok, a Mezzo Televízió
együttműködésével egy új OPERAVERSENYT ÉS
FESZTIVÁLT alapított, mely idén másodszor szólít-
ja versenybe a legjobb operaénekeseket, hogy szín-
padi tehetségükről meggyőzzék a zsűrit és a Mez-
zo Televízió képernyőjén keresztül 39 ország kö-
zönségét.
Időpont: 2009. november 1-30. 

Helyszín: Szeged
Szervező: Szegedi Szabadtéri Játékok és Feszti-
vál Szervező Kht., Pannon Filharmonikusok, Armel
Produkció és Sajtóiroda Kft., Mezzo Televízió

BALKÁN VILÁGZENEI FESZTIVÁL
A program a Balkán sokszínűségéről kíván évről évre
szélesebb perspektívájú képet nyújtani, amihez az
egyik legjobb mód a hihetetlen népszerűségnek ör-
vendő világzenei produkciók bemutatása.
Időpont: 2009. november 5-7. 
Helyszín: Pécs, Sétatér
Szervező: Pécsi Kulturális Központ 
Telefon: 72/ 510-644
E-mail: info@pecsikult.hu

KELET-NYUGATI ÁTJÁRÓ 2009
Harmadik alkalommal kerül megrendezésre Pécsett
a Kelet-Nyugati Átjáró. A Balkán kapuit nyitogató ese-
mény világzenei fesztivált és interdiszciplináris
konferenciát takar, melynek keretén belül minden-
ki megtalálhatja a kedvére való programot. Kultu-
rális Különbözőség és Identifikáció: Vallás – Nem-
zet – Ideológia.
Időpont: 2009. november 5-7. 
Helyszín: Pécs
Szervező: Pécsi Kulturális Központ, Pécsi Tudo-
mányegyetem

A SZÉLKIÁLTÓ EGYÜTTES 35 ÉVES 
JUBILEUMI KONCERTJE
A Csokonai Díjas pécsi Szélkiáltó Együttes 2009-
ben ünnepli 35 éves jubileumát. Ennek okán a Nem-
zeti Színházban az együttes tagjaiegy nagyszabá-
sú jubileumi koncertet szerveznek.
Időpont: 2009. november 9. 
Helyszín: Pécs, Pécsi Nemzeti Színház
Szervező: Pécsi Kulturális Központ 
Telefon: 30/ 994-6380

„PÉCS A MAGYAR LIVERPOOL” 
Pécsi Országos Kortárs Könnyűzenei
Konferencia és Szakmai Találkozó a ha-
zai tehetséggondozás jövőjéről
Hazai kortárs könnyűzenét támogató civil szervezetek,
művelődési intézmények és zenekarok szakmai ta-
lálkozója, a tehetségkutatás-gondozás területén te-
vékenykedő szakemberek összehozása, szakmai
együttműködések megteremtése, közös projektek
tervezése, indítása, pályázati lehetőségek ismerte-
tése, azok közös kiaknázása, médiakapcsolatok szé-
lesítése.
Időpont: 2009. november 20-22. 
Helyszín: Pécs, Pécsi Ifjúsági Központ, Pécs2010

Menedzsment Központ 
Szervező: InterMagyar Kulturális Egyesület
E-mail: intermagyar@intermagyar.com

PÉCSI ADVENT
A közönség a pécsi művészek, zenekarok és kórusok
hagyományos adventi műsorát hallgathatja meg a
Szent Péter és Szent Pál Bazilikában. A Sétatéren
forralt bor és a kürtős kalács illata hívogatja a já-
rókelőket.
Időpont: 2009. december 6-22. 
Helyszín: Pécs, Sétatér
Szervező: Egyházmegyei Rendezvényszervező és
Programiroda

LUCA-NAPI VARÁZSLATOK
Baranya és a régió legjobb borainak bemutatója, az
új borok versenye, a borkóstolás művészete, bor-
dalok, bortermelők  találkozója. Luca-napi és ad-
venti népszokások felelevenítése. Irodalmi és zenei
estek, műsoros borkóstolók.
Időpont: 2009. december 12-13.
Helyszín: Pécs 
Szervező: Pécsi Kulturális Központ 
Telefon: 72/ 510-644 
E-mail: info@pecsikult.hu

PÉCS – FÜNFKIRCHEN – PEČUH...
Egy soknemzetiségű város tér(idő)képe
A projekt által kialakítandó „tér(idő)kép” egy inter-
aktív kiállítás keretében fotók, filmrészletek és tár-
gyak segítségével vázolja fel azokat a korokat és mu-
tatja fel azokat a tereket, amelyek a különböző nyel-
vű és vallású közösségek működéséhez, együtt-
működéséhez köthetők.
Időpont: 2009. december 15-31. 
Helyszín: Pécs, Janus Pannonius Múzeum – 
Várostörténeti Múzeum 
Szervező: Baranya Megyei Múzeumok 
Igazgatósága 
Telefon: 72/ 514-040 
E-mail: lovas.kata@jpm.hu

15. SZÁRNYAS MALAC NAP
A Bóbita Bábszínház évbúcsúztatója, mely egyaránt
szól gyerekeknek és felnőtteknek. Délelőtt és dél-
után gyermekprogramokkal – bábelőadás, játszó-
ház, vidámpark, kézműves foglalkozás, este felnőtt
előadással és koncerttel várják a vendégeket.
Időpont: 2009. december 29. 
Helyszín: Pécs, Bóbita Bábszínház 
Szervező: Bóbita Bábszínház 
Telefon: 72/ 210-301

igen.qxp:Layout 1  10/14/09  3:59 PM  Page 1

Mindannyian azt szeretnénk, ha egy-egy fontos esemény az évek múltán nem 
válna köddé, ha nyoma maradna. Ezt a célt szolgálja a Jövôkô, amely az emberek 
közremûködésével állít majd emléket Európa Kulturális Fôvárosában. 

A Jövôkövek a Zsolnay Gyárban készült pirogránit lapocskák, amelyeket 
a Pécs2010 Infopontban (Pécs, Széchenyi tér 7.) bárki tetszés szerint megfesthet, 
díszíthet vagy ráírhatja üzenetét a jövônek, jelképes 2010 forintért. 
A festésrôl a tulajdonos a helyszínen tanúsítványt kap, amely igazolja, 
hogy nyomot hagyott a határtalan városban.

A lapocskákat száradásig a helyszínen, majd a kiégetésük után a Zsolnay Kulturális 
Negyedben helyezik el. Az ebbôl származó bevétel a Pécs2010 Európa Kulturális 
Fôvárosa program sikerét,  illetve közösségi célokat szolgál majd.

ÜZENET A JÖVÔNEK – JÖVÔKÔ

„ Emlékezés nem vissza, 
hanem elôre a jövôbe ”

(Weöres Sándor: Pécsi improvizációk)

> Pécs2010 Infopont 
7621 Pécs, Széchenyi tér 7. | Tel.: 72/516-274 | info@pecs2010.hu
Nyitva tartás: hétfő–péntek 10.00–13.00 | 14.00–19.00 | szombat–vasárnap 14.00–19.00

> Pécs2010 Menedzsment Központ Kft.
7621 Pécs,  Mária u. 9. | Tel.: 72/514-811 | info@pecs2010.hu

>>> WWW.PECS2010.HU 

HAGYJON NYOMOT ÖN IS 
EURÓPA KULTURÁLIS FÔVÁROSÁBAN!
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naPirEnd 
- Megsétáltatni a kutyát
- Visszajelölni Putyint a Facebook-on
- Átvenni béke Nobel-díjat
- Engedélyt adni a külföldi csapataink megerôsítésére 
- Kicsit gyengíteni a valutánkat
- Megvenni a gyereknek az új ipod-ot
- Vacsora az asszonnyal

Holnap meg majd változtatok.
-pzm-

az inTErnET ProlETárjai
A széljobbos ifi szubkulttól megszoktuk, hogy 
életét, programjait jórészt weben szervezi; ám ha 
ennek nyomait keressük szélbalosokkal kapcsolat-
ban, sorra zsákutcákba botlunk. Ha az interneten 
nézelôdünk magyar retrókommunisták után, rend-
re honlaphullákba, vagy valami borzalmas tör-
deléssel, grafikával (elôre szólok: GIF!) és html-
megoldásokkal életre hívott oldalakba botlunk. 
A képregényes anarchista-KOMMUNISTA ÚJSÁG 
(credo: „Célunk az anarchista-kommunista program 
[!] képviselete, a forradalmi tevékenység fokozódá-
sának elõsegítése”) például 2005 óta nem frissült, 
a Munkáspárt hivatalos oldala, vagy a KISZ new 

generation (Baloldai Front) lapja is úgy néz ki, mint 
a kilencvenes évek extra.hu-n regisztrált, közepes 
ismertségû warez oldalai. – Micsoda világforrada-
lom lesz így?
- kerub -

közbizTonság
Baráti sörözésbôl tartottam hazafelé egy vidé-
ki cimborával. Mivel építkeztünk, a kertkaput két 
kerítésszerû barkács-csoda, és az ôket összefogó le-
lakatolt lánc jelentette, amit nappali fényben, zéró 
tolerancia mellett sem egyszerû kinyitni. Jó három 
perce veszôdtem a zárral, amikor nagy fékcsikorgás 
közepette elôttünk terem két, elegáns formaruhába 
öltözött, mérsékelten mufurc hegyomlás, hogy iga-
zoljuk magunkat. Épp ekkor gyôztem a lakat felett, 
így diadalittasan mutattam a közegnek: „Biztos úr, 
most értünk haza!”. 

Bár elmosolyodott, a következô pillanatban újra 
felvette ugyanazt a szigorú tekintetet: nem úsztuk 
meg az igazoltatást. Szerencsére öt perc elteltével a 
központ megerôsítette, hogy az egyikünk valóban 
itt lakik. Ezt nevezem én közbiztonságnak.
- lajosmarsall-
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