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„Tisztázandó kérsés: hány egymást váltó nemzedékre van szükség ahhoz, hogy gondolkodásában és 

cselekedeteiben, gyűlölködés, irígykedés és háborúskodás nélkül, egymást becsülni képes, tisztes-

séges emberekből álló társadalmak éljenek a Föld teremtett világában? Az ember természetéből 

következtethetünk, két féle gondolkodás uralkodik, a teremtettség embere a rendben, a hitetlenek a 

káoszteremtésen munkálkodnak életük során. Csonka hazánkban: „nem egy speciális magyar bajjal, 

speciális magyar betegséggel állunk szemben, henem ez világszerte így van. Mert hiszen, ha meg-

nézzük a nyugati nagy nemzetek közoktatásügyét, ott is ugyanazokat az évtizedek óta fennálló tö-

rekvéseket látjuk, hogy a gyakorlati élet követelményeit akarják bevinni az iskolákba és e miatt két 

nagy tábor áll egymással szemben. Az egyik, amely minden hagyományt, minden fejlődést a közép-

iskolától el akkar vitatni és csak a ma szükséglete szerint akarja azt berendezni, a másik, amely nem 

hajladó engedni a régi hagyományokból, amelyik nem akarja még jogait sem megosztani más isko-

lával.” 1 ‒ hangsúlyozza Vasadi Balogh György előadói beszédében „A középiskolákról szóló tör-

vényjavaslat tárgyalása” -kor.  

 

Elmúlt egyszáz év, és csodálkozva tekinthetünk a fejleményekre, mindkét gondolkodó erő, 

utódjára hagyományozza elveit. Az egyik erkölcsi alapokon épít, a másik minden építmény rombo-

lására kész. A liberalizmus felemelő élményében a nemzeti érzés lényegében nem az önismeret, 

hanem az önszeretet egojára épít, ennek „tudatában”, a jövőt tekintve, törekvése nem képezi az 

újjítás munkáját. Az egyén inkább a jelen élvezetének akar élni, távol áll tőle a szép jövő ideállja. 

Hiszen a jövőkép megvalósítása lemondással jár a jelenben. S ha ez a felfestett kép igaz az egyénre, 

úgy kivetíthetjük a társadalomra. Napjaink valósága, amikor csak a nagyon idős korosztály elmél-

kedik múltjának erkölcsi tételein - csodálkozva a mai nemzedékek életstílusán.  

 

Az emberiség jövőjét a természet biztosítja, melyben a férfi és a nő: közösség, a család közös-

sége. A családban a várvavárt, megváltó nemzedék szülei nyugodt, biztonságos körülmények között 

a Teremtővel egy akaratban gondoskodnak magzatukról. Aki leány vagy fiú, mikor a kilencedik 

hónap végén: gyönyörű gyermeki szépségét felmutatja, felsírása válasz az élet kihívásaira.  

 

Az ívelés és hanyatlás sínusai 

 

Az emberiség vágya megismerni a Világmindenséget, és azt, létezik-e élővilág az univerzum 

látható és láthatatlan valamely pontján? Annyit jósolhatunk, hogy a természetbúvárok és 

filozófálgató tudósok társasága, az elkövetkező időben, csupán kiváncsiságát fejleszti tovább, mivel 

ismeretlen előttünk a Teremtő akarata. Ki tud választ adni a Teremtő céljaira? Csak a Teremtő. Vi-

lágmindenséget átfogó törvényi rendjében működő alkotásai adnak nekünk embereknek választ, 

minden egyéb: titok marad. Jó lenne bevallani, amit nem ismerünk, azt nem tudjuk. E felismerés 

pedig nem a véletlen műve. Az ismeretlen és az ismert együtt: Isten alkotó művészetének zárt kere-

te. Amit ismerünk, az látható, tapintható. Az érzékelhető természetből az ember egyedülisége tűnik 

ki. Egyedülisége a lelke. Legyünk szerények. Jó, ha arra tudunk választ adni, itt a naprendszerünk-

ben forgó Földön kik vagyunk, és mi a rendeltetésünk? Tájékozódásunkat segítő pontokra utalt 

Gyulai Oszkár atya 2007. február 13-i Rosa Mystica szentbeszédében.  

 

„A mai társadalom jó része a bűn rabigájában vergődik. Pusztul a család, az élet bölcsője! Mit 

hoz a jövő? Vannak hangzatos ígéretek, de azok ellenkezője valósul meg. De az anyagi nyomorúság 

csak a jéghegy csúcsa. Az igazi baj lenn a mélyben, ha úgy tetszik: abban a lelki nyomorúságban 

van, amit napról-napra tapasztalunk. Felnőtt két emberöltő hit és erkölcsi oktatás nélkül. Az elmúlt 

                                                 
1 1922- 1926 / Nemzetgyűlési napló, 1922. XXII. kötet *1924. március 26., - 1924. április 10. / Ülésnapok / 1922- 261 

1924. március hó 26-án. 1. o.   
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50 évben az ateista diktatúra és az utána ránk szabadított liberalizmus elvágta népünk keresztény 

életgyökereit, szétzilálta a családi és a társadalmi erkölcsöt. Sokak számára az erkölcsi kategória 

már csak kinevetni és kigúnyolni való ostobaság, amely akadályozza az ember önmegvalósítását.  

Ez a pusztítás, az istenhit elvesztése és ennek folyományaként az emberi szolidaritás és er-

kölcspusztulás ezerszer nagyobb veszteség minden anyagi veszteségnél! Az anyagi mérleget kemény 

és céltudatos munkával és pénzügyi politikával talán egy-két évtized alatt rendbe lehet hozni, a 

megroncsolt lelkekben okozott kár szinte jóvátehetetlen. Kinek feladata társadalmunk elsiklott, el-

embertelenedett helyzetében, stílustalan viselkedéseiben saját méltóságába az embert visszavezetni? 

A családnak lenne elsősorban feladata. Milyen helyzetben van a család, a félszülő, a gyermekénél 

mindennél és mindenkinél is többet akaró vagyonos? Ahol ma elvárható, az, az iskola, melynek 

katedráján, folyosóján, az udvaron, a tanáriban, az igazgatói székben, első számú példaadó az igaz-

gató, a tanító, a tanár.  

Az emberi méltóság alapja az erkölcsi magaviselet, ami kizárólag példamutatással adható át 

gyermekeinknek. Miben példamutató, példaadó a katedrára lépő tanító a huszonegyedik század ele-

jén? Milyen külsejében? Hogyan szólal meg? Milyen mintát mutat fel méltóságában? Az átadás 

üzenetében érthető-e az oktatandó szakmai anyag? Mutatkozik-e kölcsönös tisztelet közte és a tan-

terembe terelt gyermeksereg között, erkölcsöt felmutató, emberiességében-, egyszerűségében-, tar-

tásában példamutató-e? Jeremiás próféta szerint: átkozott, aki pusztán emberben bízik, és eltávozik 

az Úrtól. Ma olyan kiégett sok ember lelke, mint a sivatag, a szép, a jó és az igaz magvait képtelen 

befogadni, ezek nem tudnak gyökeret verni bennük. Mint az aszott cserje…”  

 

Gyulai Oszkár atya gondolatainak jegyében kezdem el elképzelésemet a pedagógia kérdéskö-

reiről papírra vetni. Két szó jelentésének összefüggését vizsgálva, saját meghatározásom alapján. 

Oktatáson azt a tanítói munkát értem, melyben az oktató, tanítványait készíti fel és indítja el 

szakmai életútjukon. A kitűzött cél nem más, minthogy a tanítványok az elsajátított szakma 

mívelésének eredményéből, képesek legyenek megteremteni, a jövő nemzedék gazdasági alapjait.  

A nevelés alatt pedig azt értem: az oktató, a család, a társadalom, és természetesen az állam, 

biztosítsa azokat a feltételeket, melyben a felnövekvő nemzedék testében és lelkében egészséges, 

erkölcseiben kiváló, életvitelében példamutató legyen. A tisztességes emberi életre hívó szavak: 

Hit. Lélek. Erkölcs. Család. Tanító, Kutúra. Mindenek előtt az alapok.  

 

Berzeviczy Albert, Tisza István kultuszminisztere, 1905. január 21-én, választói előtt mondott 

beszédében kiemelte: „… köznevelésünk és közoktatásunk rendszerét a kisdedóvástól a legfelsőbb 

oktatásig kiépítve, nemzeti nyelvünk ismeretét a haza minden polgárára kiterjesztve alkossunk 

olyan magyar kultúrát, mely saját fölénye által akar és fog uralkodni a magyar földön.” 2  

 

„A magyar – puszta élete védelmére – századokon át már annyi vért ontott, amennyi elég lett 

volna egy nemzet teljes életére. Valahányszor – rövid percekre – élni hagyták, rögtön hozzáfogott, 

hogy a világ kultúrájában kimondja, amit kimondani csak neki adatott, megépítse, amit más nem 

építhet meg. E félig kimondott szók, csonka és százszor újra kezdett épületek azt mutatják, hogy 

akik ezt a nemzetet élni nem hagyták, nemcsak embert, fizikai életet pusztítottak, hanem kultúrát 

gyilkoltak. Akik pedig bennünket élni hagynak, életünket védik, olyan termést védenek, amelyben 

nemcsak nekünk telik örömünk. … Hagynának csak száz évig békén élni: földi paradicsom lenne ez 

a kis ország” 3  

Németh László mutat rá: „a kultúra nem ismerethalmaz, hanem szellemi-erkölcsi szokásjog, 

gondolkodásmód, ízlés; és az, mely szerint sorskérdés, hogy a magyarság a sorsát az európai kultú-

rához hozzákösse.” 4  

                                                 
2 Závodszky Géza: Fejezetek a magyar művelődés történetéből. (1992) i.n. Mann Miklós: Kultuszminiszterek a XX. 

század első évtizedeiben. 289. o.  
3 Kodály Zoltán: Visszatekintés I. kötet 190. o. Budapest, 1974.  
4 Závodszky Géza szerk. (1992) i.n.: Katona András: „Az ember mint feladat nyomul a világba…” Németh László tan-

ügyről, pedagógiáról. c írásából idézet. 336. o.  
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A kölcsönös kötődésben mivel gazdagítottuk Európa népeinek szellemi örökségét, békéjét, 

tekintettel belső és külső harcainkra, történeti alkotmányunkból sugárzóan. E nagy Európai félsziget 

népeinek népi kultúrája, nem közös alapokra épült. Európai kultúrát egységesnek nevezni, az euró-

pai népek hagyományaiban eltérő történelmeik alakulása miatt sem lehet. A nemzetek sajátos kultú-

ráit, maradandó értékeit, az egyéni emberi sorsok ívelése hozta létre. A nemzeti kultúra, hatással 

volt, más kulturális szövetekre. Ami szerencsésebb nemzetek társadalmai között cserét kínált.  

A kölcsönhatásban létrejövő, közös gyarapodás lehetőségével szemben, a XX. század végére, 

a hatalomért vívott politikafelszínű: gazdasági erőpróbákban, a közös szellemi kibontakozás is las-

san elenyészik. A belső hatalomért, vagy a nemzetek feletti hatalom megszerzésért folytatott küz-

delmekben, hanyatlott a nagyobb európai népek nemzeti egysége, s hatása megjelent egész Európa 

kulturális fejlődésének szakadásaiban, istenhitének tagadásában, elöregedésében, ezzel együtt meg-

tört jellemében, erkölcsi tartásában, és elvesztette egymás iránti tiszteletét. Kilépett az alkotmányos 

életrend kötelékéből, mert kiléptették Európa bármely területén élő embert.  

 

Manapság, keservesnek mondható döntési helyzetben vannak az Európában élő népek. Ke-

mény ellenszélben lépked egyet-egyet előbbre, a magyar konzervatív gondolkodású vezető réteg is. 

Hogyan tud felülemelkedve a politikai torzsalkodásokban elmerülő értelmiség közül, egyetemes 

magyar és emberi értékek képviseletére tanítókat választani? Mi a helyzet Németországban, Fran-

ciaországban, vagy a Szigeten, ahol a XVIII. századi vallástalanság súlyt?  

Pulszky Ferenc 1834-ben világít a valóságra: „Inognak már a kereszténység alaposzlopai”, 

mert ez többé nem felel meg az emberiség férfikorának, új vallásnak kell a régi helyére lépni, s „ez 

a szabadság vallása, melynek országa közeledik”.  

Hová süllyesztette Európa népeinek hivatástudatát a liberalizmus, melyben felszámolódott az 

Európát alkotó nemzetek megtartó ereje? Megállítható-e a csökkenő nemzedékek lejtmenete, eltű-

nik-e Európa áthagyományozható civilizációs kultúrája, keresztény jelleme?  

 

Az ívelés és hanyatlás sinusát mondhatjuk Európa fejlődése útjának. A XXI. századelőn már 

nem csupán a glóbus népeire, a nemzeti szocialistának, és a nemzetközi szocialistának mondott vi-

lágpolgári, elvi burkokba zsákolt eszmeisége hat. A folyamatban, Közép-Európának tovább hanyat-

lása is izgató; kérdés van-e kiút a süllyedésből? A mindig fitogtatott nyugati kultúrára hatással van, 

az évszázadok alatt beültetett liberális eszmeiség. Amivel együtt, a csökkenő életerő mutat a görbe 

alja felé. Valamennyien nagyon ott vagyunk a mélyre szántott élet alján. Európa önfelszámolása 

bűn. Jó lenne, a megbúvó felelősöket, bűneikért számonkérni. Igaz, magukat nem kívánják szemé-

lyesíteni, a felelősség kérdését áttolva észrevétlen, elveiket végrehajtó intézményeikre.  

 

Felemelt fejjel napjainkban is monjuk ki: „a magyar népnek nincs csekélyebb hivatása, mint 

képviselni – Európában egyedüli heterogén sarjadék – ázsiai bölcsőjében rejtező, eddigelé sehol ki 

nem fejlett, sehol érettségre nem virult sajátságit. Sajátságit egy törzsökfajnak, …” 5  E nagyszerű, 

felemelő feladattal ma már nem vagyunk egyedül. Az európai kultúra hanyatlásának, népei pusztu-

lásának megállításához egyedüli példa, a Teremtő munkálkodása lehet.  

A Teremtő fordul felénk, hívja a művelt emberfőket. „Műveltség – remény. Remény, hogy 

magyarként európaivá, európaiként magyarrá lehetünk, remény az egyedi embernek s remény a 

nemzetnek, hogy képes megtalálni helyét és szerepét az adott korban, adott történelmi – társadalmi 

környezetében, s ily módon hozzá tud tenni valamit ahhoz, amit – bármennyire is félünk a ’ nagy ’ 

szavaktól – jövőnknek nevezhetünk.” 6 ‒ fogadjuk el, és gondolkozzunk cselekvésre ösztökélve ma-

gunkat, - Vecsey Beatrix felvetését (is).  

A világszerte lezajlott spirituális értékvesztés, lelki sorvadás rossz iránya sorsdöntő Európa 

népeinél, a magyarságnak szánt isteni feladat maradt. Életben maradásáért a Nyugat, fordítsa tekin-

                                                 
5 Széchenyi István: A’ kelet Népe Reprint Kiadás 18. o.  
6 Závodszky Géza szerk. (1992). Katona András: i.n.: Németh László tanügyről, pedagógiáról. 338. o. i.n.: Vecsey Be-

atrix: Németh László műveltségfelfogása. Pedagógiai Szemle, 1975. 11. sz. 1067. o.  
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tetét a magyar nemzet útkeresésének irányába. Ébredésében követni fogja az ezeréves keresztény 

magyarország útját. Bármennyire hihetetlen, minden nép, ha ébred, és nemzetnek tekinti magát, 

saját alkotmányában leli fel majd újra, egyedülálló nemzeti értékeit. Csak sajátjában.  

Európa nemzetei együtt, nem alkothatnak közös alkotmányt, ha kizárják nemzeti érzéseiket, 

keresztény hagyományaikat, kulturális értékeiket. Európa a XX. században önmaga megtagadásá-

val, elődeitől hagyományozott fundamentumát törte össze. Sorsdöntő helyzetben vagyunk mi ma-

gunk is. „Ne feledjük, a Gondviselés velünk van. Szerződést senki nem köthet Istennel, de eljegyez-

heti sorsát vele, mintegy felkínálva életét és tetteiben is ehhez a „jegyességhez” tartva magát.” 7  

 

Európa térjen vissza szellemének gyökérzetéhez, fogalmazza újra hitét Teremtő Istenében, ki-

lökve lelkéből terheit; akarja menteni, fönntartani több ezer éves civilizációjából az emelkedéséhez 

szükséges jó alapokat. Azután lehet, jó cselekedetekre esküdve, a nemzeti közösségek közös akara-

tával, Európa népeinek, egymással szerződéseket kötni. Elkötelezheti magát az Európai „közösség”, 

– különleges érdekeik egymás mellé, és nem fölé-alá rendelésével –, földrészünk élethivatásának 

újjáépítésére. Sokára jutunk el idáig, egyéb, eltérítésre képzett akaratok ellen. Értsük jelenlegi hely-

zetben Európára erőltetett akaratok elhatalmasodását. S ne feledjük, Európa két hatalmas tenger 

partjai, radikálisabb megközelítéssel az Óceán és az Ural között helyezkedik el.  

 

A honi nemzeti oktatás és nevelés eszmeisége 

 

Az első világháború vesztesei közül Európában egyedül Magyarországot darabolják szét szel-

lemében, területében, javaiban. A trianoni békediktátum után az anyaországon kívülre került a nép-

iskolák kétharmada, a középiskolák közel fele. Trianonban a józanész fölött győzött a magyar nép 

iránti szláv, latin, germán gyűlölet. Milyen furcsa! Magyarországon ma is bűn, akkor is bűn volt 

magyarnak lenni. Egy hosszú út következett, melyben népünk lelki, erkölcsi, szellemi erejének, 

szorgos munkájának, Vitéz Horthy Miklós eltökélt kemény kormányzóságának, gróf Bethlen István 

államalkotó képességének, Klebelsberg Kunó gróf szellemiségének köszönhetően a megcsonkított 

Hazát építve, önálló nemzetként maradtunk bent Európában.  

 

Érdemes visszatekinteni a múltba, feleleveníteni néhány gondolatot a középiskolák szerveze-

tében a gimnáziumok és a reáliskolák két irányáról, amit meghatározott az 1883. évi XXX. törvény. 

A középiskolák feladata az ifjúság magasabb általános műveltséghez juttatása, és a felsőbb tudomá-

nyos képzésre előkészítése. Klebelsberg Kunó gróf szilárd meggyőzősdése: az oktatás területén 

végtelen sok hibát lehet elkövetni sokáig, büntetlenül, mert az elkövetett hiba hatásaiban, csak hosz-

szú évtizedek múltán derül ki.  

Ez a meghatározás érvényes a művészetek, általánosságban a kultúra, de valamennyi „szak-

mai” iskola, közép és felsőszintű oktatásban is. E történelmi fontosságú tényhez tartozik, hogy az 

első világháború veszteségei után, az országot - nevezetesen az ország területének, gazdaságának, 

lélekszámának, közjogi és szellemi intézményeinek, nemzeti tartásának, lelkének ‒ Trianonban el-

követett csonkító, zsugorító, megszégyenítő, megalázó hatásaival szemben, határozottan fellépni, 

majd eredményeket elérni, maradandót alkotni, Klebelsberg Kunó programja, hatalmas szervező 

készsége és képessége mellett szüksége volt valamire még. Bethlen István nemzetépítő, kormányát 

összefogó, a pénzügyi válságot lassan-lassan felszámoló kormányfőre. És időre volt szüksége terve-

inek megvalósításához.  

 

Emlékezzünk a „Magyar Felsőoktatás - Az 1936. évben tartott - Országos Felsőoktatási Kongresz-

szus” eszmeiségére.  

 

„Az 1935. évi április hó 27-ére egybehívott országgyűlés megnyitása alkalmával rámutattam, 

hogy a magyar művelődéspolitika központi kérdése a nemzetnevelési intézmények reformja, és 

                                                 
7 Gülch Csaba: Az idő fénylő nyoma Győr, 1992. Beszélgetés Csepelyi Rudolffal 37. o.  
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ugyanakkor kifejezést adtam kívánságomnak, hogy e reformok végrehajtása során törvényjavaslatot 

várok a kormánytól a főiskolai oktatás korszerű újjászervezéséről. Megelégedéssel és örömmel vet-

tem ezért tudomást a vallás-és közoktatásügyi miniszter azon elhatározásáról, amellyel a főiskolai 

oktatás kérdéseinek megvitatására és tisztázására Országos Felsőoktatási Kongresszust hívott össze. 

A világháború óta első ízben gyűltek egybe e kongresszuson a magyar egyetemek tanárai és a 

felsőoktatás kérdésének más elméleti és gyakorlati szakértői, hogy megvitassák, miként lehessen a 

tudomány művelését és a magyar ifjúság egyetemi oktatását a nemzet szellemi és erkölcsi erőinek 

fokozására az eddiginél is nagyobb mértékben gyümölcsöztetnünk.  

De első ízben nyilatkoznak meg nyilvános tárgyalás során az egyes kormányzati ágak 

vezetőférfiai is, hogy a főiskolai neveléssel és oktatással kapcsolatos kívánságaikat előadják. A 

kongresszus foglalkozni fog valamennyi tudományszak sajátos problémáival: a jogi oktatás reform-

jával, a közigazgatási tisztviselők képzésével, az orvos-, mérnök-, és tanárképzés kérdéseivel. Meg-

vitatja, miképpen lehet a jellem- és öntudatképzés szempontjait, az állampolgári nevelés követel-

ményeit és az etikus életfelfogást, az egyetemi oktatás keretében érvényesíteni. Megvitatja az álta-

lános egyetemi kérdéseket és a mindannyiunknak sok gondot okozó diákszociális problémát. Vita 

tárgyává teszi az egyetemi testnevelés és az ifjúsági egészségügy nagy kérdéseit is. A tárgyalások 

során az egyetem örök célját – a tudományos kutatást, a tudományok előbbre vitelét, fejlesztését, 

továbbadását és terjesztését – mindig szem előtt tartva, az egybegyűltek azt sem felejthetik, hogy: 

 

az egyetem feladata nemcsak ismeretközlés, hanem a nemzet nagy céljainak felismerésére és áldo-

zatos szolgálatára mindig kész és különösképpen alkalmas, erős magyar nemzedékek nevelése. Re-

mélem, hogy az elmélet és gyakorlat embereinek ez a nagy találkozója és szellemi mérkőzése áldá-

sos eredményeket fog hozni. Ebben a reményben üdvözlöm az Országos Felsőoktatási Kongresszus 

résztvevőit, tanácskozásaikra Isten áldását kérem, és a kongresszust megnyitom.” 8  

 

A második világháború utáni években, a katedrára lépő idősebb generáció, rendet akartak 

fenntartani a padokban ülő gyermeki agyakban. Ez a gondolkodás ekkoriban még látszott a környe-

zetben is. Évről évre változott az oktatáspolitika. Fokozatosan lecserélték a hazafias érzelemre ne-

velő pedagógusokat, szocialista gondolkodású oktatókra. Ami sajnálatos az egészben, utódaik nap-

jainkban is oktatnak. „Ez azt jelenti, hogy nem ismernek (nem ismernek el) olyan értékrendet, 

amelyhez alkalmazkodni kell. A hagyományos értékeket, (igazság, szépség, jóság) megnevezni alig 

tudják, ha hallanak ezekről, akkor gyakran kinevetik, gúny tárgya. Hasonlóan az erkölcs alapnor-

mákról, az erkölcsökről sem esik szó az iskolák többségében.” 9  

Az Ideiglenes Nemzetgyűlés, a pártok megegyezése szerint választotta meg soraiból, 1944-

ben, a végrehajtó hatalom minisztereit. Második levelemben bemutattam, hogy a kommunista párt 

milyen lépések sorozatával avatkozott be más pártok belügyeibe. Koncepciós perekkel Rákosi nem 

csak a maga riválisait iktatta ki. B-listára tetette az értelmiség jeleseit, ezzel az intézkedés sorozattal 

az állam működését meghatározó vezetői helyeiről távolították el a tudást.  

Az egyházi tanintézetek államosításával a tantermekben megjelent a marxizmust, a valláselle-

nes elméleteket hirdető „tanerő”. Adminisztratív eszközökkel kiiktatták a hitoktatást. Semlegesítik a 

jellemre nevelést elemitől az egyetemig, börtönbe zárják az egyházak vezetőit, légüres térbe zárva a 

hitet. Az egyház vezető püspökeinek eltávolításával szétesésre kényszerítették a nyájat. A végered-

ményt „erkölcseiben hiányos” társadalmunk életében tapasztaljuk meg.  

 

Emlékezzünk ellenségeink jelszavára: „Ne csak őrizd, hanem gyűlöld is,” hangzott el Rákosi 

parancsában, az ÁVH-sok őrzött börtöneiben, az Andrássy út 60. szám alatt működő kínzókamrák-

ba küldött vallatók eligazításán, a koncentrációs táborokban. A parancs a magyar nemzet ellen szólt. 

                                                 
8 Magyar felsőoktatás. Az 1936. évi december hó 10-től december hó 16-ig tartott Országos Felsőoktatási Kongresszus 

munkálatai. Közzéteszi Hóman Bálint M. KIR. T. T. Vallás-és közoktatásügyi Miniszter. Vitéz Nagybányai Horthy 

Miklós Úr, Magyarország Kormányzójának megnyitó beszéde.  
9 Baranyai Károly: Oktatás – Nevelés 451. o. (Magyar Nemzetstratégia 2008.)  
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Szent János evangéliumában olvasom: „Ha gyűlöl majd benneteket a világ, gondoljatok arra, 

hogy engem előbb gyűlölt, mint titeket. Ha a világból valók volnátok, mint övéit szeretne bennete-

ket a világ. De mert nem vagytok a világból valók, hanem kiválasztottalak benneteket a világból, 

gyűlöl benneteket a világ. Gondoljatok a tőlem kapott tanításra: Nem nagyobb a szolga uránál. Ha 

tehát engem üldöztek, titeket is üldözni fognak. Ha az én tanításomat megtartották, a tieteket is 

megtartják. S ezt mind az én nevemért teszik veletek, mert nem ismerik azt, aki küldött engem.” 10  

 

Második levelemben részletesen idézem, az 1948. XXXIII. tvr. parlamenti vitáját. Néhány 

részletet itt most szükségesnek tartok feleleveníteni. Azért is, mert akik mindenre emlékeznek, tud-

tunkra adják: a magyar igen feledékeny nép. A visszatekintés nemcsak azért fontos, mert mondják, 

hogy a magyar nép feledékeny, hanem azért, mert a kommunizmus eszméjének elfogadásához az 

alapozást, hatékony kimenettel a közelmúltban követték el.  

 

Bognár József országgyűlési felszólalásából az idézett rész így hangzott:  

„… Mert nemcsak a demokrácia érdeke, hogy a felnövő ifjúság tisztességes, jó magyar, hala-

dó szellemű demokrata legyen, hanem a gyermekeknek is érdekük, hogy felnőtt korukban be tudja-

nak illeszkedni a meglévő és fejlődő társadalmi rend keretei közé és ne olyan nézetekkel, olyan 

szemléletmóddal kerüljenek ki az iskolából, amely szükségszerűen konfliktusokra, összeütközések-

re, nem a közösség szolgálatára, hanem a vele való szembehelyezkedésre ingerel. …” (463. o.) 

 

A kisebbségi véleményt, Barankovics István, (dn) foglalta össze: „Ez a törvényjavaslat egy ezeresz-

tendős, nevelési és oktatási jogot kíván hatálytalanítani, amikor a nemzet köznevelésének és köz-

művelődésének egy olyan tényezőjét akarja a jövő alakításából az iskolák terén kikapcsolni, amely 

évszázadokon át csaknem kizárólagos működési körben nevelte népünket európai kulturnemzetté. ... 

A törvényjavaslat ugyanis arra törekszik, hogy a nevelés és oktatás egész területén, az elvet erősítő 

kivételezés lehetőségének fenntartásával, az állami iskolai monopóliumot vezesse be és az egyház-

tól elvéve az oktatási és nevelési intézményeket. (465. o.)  

(Felkiáltások a dolgozók pártján: Nagyon helyes!)  

A törvényjavaslat kiemelkedő jelentőségét indokolja már egymagában az a tény is, hogy min-

den társadalomnak legfontosabb teendői közé tartozik a gyermekek és serdülők oktatása és – neve-

lése. Az ifjúság minden nemzetnek legdrágább kincse,  

(Ortutay Gyula miniszter: Ezért vesszük át az iskolákat!)  

mert nem csak az egyénnek, hanem a nemzetnek is folytatása, ez az apák reménye és kárpótlása. Az 

államnak az a szándéka, hogy a községek, a szülők, és az egyház közvetlen befolyásukat elhalvá-

nyítási akaratával az ifjúságra rátegye a kezét. A nevelés az ifjú személyiségének nem csupán egy 

részét, hanem kétségkívül személyiségének egészét vonja a maga hatásának körébe. …  

A keresztény világnézetű szülőknek ez a joga gyermeke nevelését illetően éppoly elvitathatat-

lan, mint aminő elvitathatatlan egy más világnézetű szülőnek az a szubjektív joga, hogy gyermekét 

a maga világnézetének képére és hasonlatosságára igyekezzék formálni.  

(Közbeszólás a dolgozók pártján: Ezt tesszük!)  

Bóka László (dp) kérdése: „… Hogyan nevelhet magának haladó, az állam céljaival egyetértő, azt 

szolgáló értelmiséget az az állam, amelynek az egyetemi oktatásra előkészítő középiskoláinak több 

mint kétharmad-része nem az állam irányítása alatt van? ….”  

(Marosán György közbeszólása: Attól félnek, hogy a parasztból doktor lesz!)  

Erdei Ferenc kimondja (pp): „Az iskolák államosítása nagyon komolyan politikai kérdés is, mint 

ahogy világnézeti, elvi kérdés is. Mi tényleg ezt akarjuk, hogy az egyház monopóliuma, az isko-

lakérdésében valóban szűnjön meg.”  

 

Ortutay Gyula miniszter záró beszédében világít rá: „… határozottan, világosan le kell szögeznem. 

Mindenkit kivétel nélkül figyelmeztetnünk kell, hogy ha ez a törvényjavaslat törvénnyé válik, akkor 

                                                 
10 Újszövetség, Szent János evangélium 15 18-21  
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a törvény elleni agitáció már beleütközik a demokrácia jogaiba, szilárd akaratába és erejébe.” 11  

 

A miniszter fenyeget. A cél világos, megtörni a lelkeket. Templomokba zsugorítani a hitéle-

tet, de az Isten házaiba betérőket, a napi politikai fenyegetettség visszatartó erejével kiűzni onnan 

gyorsan. Napjainkban tapasztalt „eredményeik” igazolják vissza az egyházak, a kereszténység ellen 

fellépő gyakorlatot. Kérdezhetem, kik álltak fel a katedrákra, kik vehették kezükbe a felnövekvő 

nemzedékek nevelését, hogy az agyukba ültessék az ateizmust? Hová juttatták a felnövekvő nemze-

dékeinket a kommunisták? Nevelési módszereikkel hogyan formálták, alakították a nemzet magyar-

jait néppé, hogy majd kiszolgáló rabszolgákká sűlyesszék.  

 

Ortutay mondotta: „az iskolának politikai és hatalmi jelentősége is van, ugyanis, az iskola-

ügyön keresztül az állami apparátusnak módja van, ha tetszik, bármiféle eszmét begyakoroltatni, 

beidegeztetni. … Állítom, … hogy az iskolaügy a politikai hatalom gyakorlásának, a politikai hata-

lom megszervezésének és megtartásának a legdöntőbb eszközei közé tartozik, és mindenki gondol-

jon arra az iskolával kapcsolatban, hogy az iskolán keresztül a hatesztendős gyereket napról napra, 

óráról órára a nevelésen keresztül formálták és alakították egészen odáig, hogy képes legyen saját 

társadalmi, saját osztály-, sőt saját érdekeivel is szembefordulni. …  

Mi tudatosítani kívánjuk, hogy a nevelésnek az általános iskola első osztályától, de a kisded-

óvótól kezdve politikai funkciója is van, mert igenis a nevelő napról napra való ráhatásával, mun-

kájával pokitikailag is formálja a gyermeket. …” 12  

 

Ne csodálkozzunk az eredményen. A szocializmusban a nevelés feladata: kőbe faragott „acé-

los” szocialista embertípus, így azután a felnövekvő nemzedékek nem tanulhatták meg, mit jelent 

szolidárisnak lenni, milyen emberi tartást követel a moralitás? Lássuk!  

 

A nemzetből népet fabrikáltak, a sudár fenyőből korhadt törzset. A korhadt fa gyökérzeté-

vel, a családdal, majd a nemzettel, az erkölcsöket tiszteletben tartó keresztény - konzervatív ember-

rel szemben van: tehát hazug. Ez a hazugságokkal, álságos ígéretekkel teli teljesítmény, a XXI. szá-

zad elejére nem más, mint egy kidőlt korhadt fa. Nemzedékek sora úgy dől el szellemében, mint 

ahogyan a szélvihar könnyedén szakította ki gyökerestül a tátrai fákat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. ábra 2007. február 13. 029 JPG 640 x 480 41.1 kB  

                                                 
11 Országgyűlési napló, 1947-IV. kötet * 1948. március 15. - 1948. december 10. 73. ülés 1948. június 16. 463, 553. o. 
12 Ortutay Gyula: Művelődés és politika 1949. 7 – 10. o. 
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A huszonegyedik század elején, a közgondolkodást nagymértékben befolyásolják a szélsősé-

ges megnyilvánulások. Erkölcsi alapokon álló vitához, a szeretet jegyében gondolkodó ember, nem 

érzékel akaratot a rosszakaratú nemzetiszocialista liberálisoktól. „Eszmecseréinkben az elvekre, a 

színvonalas okfejtésre támaszkodva ügyelnünk kell arra, hogy alapvető ideológiai és politikai kér-

désekben semmilyen engedményt ne tegyünk.” 13 – fejtette ki Aczél György embertárs, a kommu-

nizmushoz vezető út legfontosabb elméleti alapját. A politikus tökéletes egyetértése ez, a ma is élő 

Sátánnal.  

A Sátánról nem kell azt gondolnunk, hogy puszta képzelet lenne, vagy, hogy a bűnnek és a 

rossznak megszemélyesítője, mint ahogy a hitetlenek azt gondolják. A Sátán, élő valóság. Ő maga 

az Istentagadó. Az istentagadók jelleme. A Szentírásban olvassuk: Ő a gonosz, ő a hazug, ő a csaló, 

és ő az embereknek tönkretevője. A sátán, mivel értelme éles és akarata erős, a remény elleni gyűlö-

let elkövetése után nem válhatott istentagadóvá. Rosszat akar, rosszat kíván az Istennek. Annak 

örül, amikor sikerül az embert istentagadóvá, istengyűlölővé tenni. Szegény Sátán! Önző voltában, 

nem számol az emberi teremtmény önmagaellen fordításával, nem lesz tennivalója, mert kipusztul. 

 

Mindszenty József hercegprímást idézve: „a Sátánnak az a célja, hogy Istentől emancipálja, 

felszabadítsa az embert. És amikor az ember megszédülve elhiszi már, hogy Ő a szédítő nagyhata-

lomnak a birtokosa és Ő, az ember csinálja már a törvényt embertársainak, akkor veszi észre, hogy 

a tömeg mélyén a rabszolgák között van, Ő az ember. De nem minden ember veszi észre. Nem veszi 

észre, mert szűkre szabott tisztánlátásával és akaratvilágának erejével olyan nézetek mellé állt, me-

lyeknek még tegnapjuk sincs. Az idő pedig napról-napra évtizedekben múlik, új nemzedékek lépnek 

a gonosz kerítésén belül „magasabb korosztályba”, és mivel nem látnak bekerítettségük határain 

túlra, történelmi értékeink felfedezésével és a nemzeti érzés hiányában, nehézzé válik az elvárható 

szellemi kibontakozás.”  

 

Minden kornak gazdasági, politikai, társadalmi helyzetét, az előző évszázadok alatti történé-

sek alapozták meg, melyben az anyagi és szellemi műveltségnek, a köztörténetben szereplők akara-

ta és lehetőségei szabtak határt. A ma élőknek jó példákat, nemzetünk iránt alázatot viselő eleink 

szolgáltattak. Megélt időnkben, a Rákosi-Kádár és az őket követők is, tudatosan írták át, hamisítot-

ták igaz történelmünket. Szóval sem méltatva múltunk kiemelkedő személyiségeit. Szomszédaink 

kegyeit keresve, hirdették: merjünk kicsinek lenni. A kicsinynek lenni tudatosítása nem más célt 

szolgált, mint hazánk lenézését, fiataljaink nemzetük, a magyar nemzet iránti érzéseik, tiszteletük 

megsemmisítését.  

 

„Az utóbbi időben számos filozófus vitatkozott arról, mi az „értelem értelme”? Tulajdonkép-

pen az egészséges nevelésen múlnék, hogy a felnövekvőben lévő ember megtanulja: nagyon is le-

hetséges az értelmes és értelmetlen közti különbségtétel. … Azt azonban a gyerekeknek és a serdü-

lőknek sohasem tanítják meg, miként különböztethető meg az igaz a hamistól, az értelmetlen az 

értelmestől. … Hozzá kell látnunk, hogy védetté tegyük gyermekeinket a lelki és szellemi fejlődé-

süket érő manipulációval szemben. Ez az immunizáció csakis úgy valósítható meg, hogy minden 

fejlődésben lévő ember megtanulja, hogyan láthat át a propaganda technikájának a szitáján.” 14  

 

Vekerdy Tamás figyelmünkbe ajánlotta, sokat változott a világ. Figyelmünket elárasztja a sok 

elektronikus eszköz, a televízió az internet, az okos telefon. Nem mi használjuk ezeket az eszközö-

ket, hanem azok minket. Elhülyíti, elidegeníti az embert. Eredményeként antiszociálissá válik a 

társadalom. Mindezzel szemben gyermekeink fejlődéséhez ma is ugyanarra van szükség, mint 

nagyanyáink idején. Mozogjanak, szaladgáljanak, fára másszanak, kiabáljanak, csiviteljenek, vagy 

unatkozzon, merengjen és álmodozzon. Meséljünk nekik a rosszról, a betegségekről, vagy a halál-

ról. Attól okosodik a gyermek, ha látja, milyen is az élet? Ne hazudjunk nekik.  

                                                 
13 Aczél György: A kor, amelyben élünk. 20. o.  
14 Konrád Lorenz: Ember voltunk hanyatlása 246. o. Cartafilus Kiadó Budapest, 1997. IMAGE Nyomda 
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Az elmúlt évtizedek messzire sodorták azt a világot, amelyben a bölcs nagy- és dédnagyma-

mák voltak a család segítői és a gyermekek cinkosai. A többgenerációs tudást vissza kell építeni 

mindennapi életünkbe. Az is igaz, akkor tisztul a kép gyermekeink előtt a világról, ha véleményün-

ket megosztjuk velük őszintén. Bírálatában Vekerdy kitér a magyar iskolai rendszer hiányosságaira. 

Nem a rossz gyerekkel vannak problémáink, inkább a jó gyerekek vannak veszélyben. Rámutatott, 

három dologra lesz szükség a jövőben: kreativitásra, kritikai érzékre és vállalkozó kedvre.  

 

A propaganda sok irányból érinti az embert. Egy jó szűrő szükséges a valóság kiválasztásá-

hoz. Gyermekeink fejében a szűrőt a nevelés folyamatában, részeiből rakja össze a család-, az isko-

la, és a társadalmi környezet. Figyelemmel a történelemre, minden kornak gazdasági, politikai, tár-

sadalmi helyzetét, az előző évszázadok alatti történések alapozták meg. Ebből következik, minden 

szűrő a jelenben, a múltjából alakuló társadalmának tapasztalatait tükrözi. A jövő építésénél nem az 

a szándék, hogy elpusztítsuk, ami van. A józanság hangjának és a tettek valóságának kellene eljön-

nie. Építkezni szeretnénk. Az építkezéshez biztosítani kell a feltételeket. Nem kifejezetten az anyagi 

eszközöket, amire szükség van. Belülről az elkötelezettséget, a támadásokkal szemben egy rend-

szerváltoztatást, ami az elmúlt évtizedekben elmaradt.  

Az átalakítás nem fog egyszerűen menni, sokan fognak tiltakozni és lesznek támadások. Nap-

világra hozakodott az a fenyegető gyűlölet, ami eddig lappangott, mert a fiatalság félrevezetésénél 

elért eredményekkel elégedettek voltak. A liberalizmus fedőneve alatt megbúvó kommunisták, és 

más nevűek, nem veszítették el az idős emberek egy részének támogatását sem, hiszen szellemisé-

gük azonosságában együtt nőttek fel. Az idő és a nemzet eldönti, ki volt áruló és ki nem. A kettős 

mércét alkalmazók, akik a szabadságot tűzik zászlajukra, szégyellhetik magukat. Mondják a magu-

két, hogy függetlenségük sérül az átalakítással és tüntetéseket szerveznek. Sok embertől, elsősorban 

a keresztény értelmiségiek körétől várható félelemnélküli támogatás, segítség, kiállás, bátorítás.  

 

Idetartozónak gondolom. Az ország, a térség, gazdaságinak elnevezett válsága mellett, fel kell 

ismernünk egy másfajta válságot is, amit a tudatlanság, az emberi butaság igazol vissza. Arra gon-

dolok, hogy a Közép-Európa térsége, azon belül Magyarország egyes térségei között a mai napig 

jelentős eltérések mutatkoznak az iskolapadból kikerülő diákok szakirányú ismeretei, műveltsége és 

empátiája között. Az észak-magyarországi, észak-alföldi régió gyermekeinél a szakképzésben tanu-

lók komoly hiányosságokat mutatnak a nyugat-dunántúli, közép-magyarországi és budapesti isko-

lákból kikerülő tanulókkal szemben.  

Okai, az általános iskolák oktatási színvonalának eltéréseire vezethető vissza. Vagyis, a 

gyermekek, hátrányos helyzetű szülői környezetéből érkeznek. Ezekben a családokban nincs példa-

kép, elmarad a számonkérés és az ösztönzés, amiből következik, közömbösek saját eredményeik 

iránt. Nem az adott iskolák nevelő testületeiben dolgozó pedagógusok hibája ez. Küszködnek a ne-

velésükre bízott gyermekek neveltségéért, de az itt munkálkodó tanítók, nem tudják megoldani a 

térség több évszázadra visszanyúló elmaradottságát. A térség gazdasági felemelkedése hozhat vál-

tozást.  

Azt éljük meg, középiskolát végzett diákok döntő része olvasottság tekintetében sok kifogást 

hagy maga után. Az igaz, hogy „az olvasás erőfeszítést igényel annyiban, hogy a mondatokat ma-

gunknak kell „visszateremtenünk” közvetlen valósággá. Minden írás végső társszerzője ezért az 

olvasó, a mű abban a pillanatban születik meg véglegesen, amikor elovassa valaki.” 15 Bővitve a 

megállapítást: nem kifejezetten a XXI. század előtti magyar irodalmi alkotásokra korlátozódik az 

ismeretek hiánya. Vonatkozik a világirodalom, a képzőművészetek, a tudományos eredmények hiá-

nyos ismereteire is. Igaznak tartom a megállapítást: még részeiben sem érthető a XXI. század mű-

veltsége, vagy talán műveletlensége annak, aki nem érzi, vagy nem értelmezi, a magyar történelem 

napjainkig vezető hosszú út lényegét. Ebben a kérdésben felelevenítem Csurka István Lakitelken 

elhangzott felvetését.  

 

                                                 
15 Elmer István: Gazdag lépcsőfok vezércikk (Szent István könyvkub katalógus 1919. karányonyi kiadása) 
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„A szemünk láttára írja át gyermekeink tudatát egy idegen kéz, és nekünk szavunk sincs hozzá. 

A szemünk láttára teszik gyermekeink vállára apáik elkövetett és el sem követett bűneit egy bizonyos 

progresszió nevében és a nép ártatlan gyermeke, mire felnő, meg tanulja titkolgatni magyar voltát. 

Most nem az értelmiségről beszélek, a magas kultúráról és még csak nem is a médiák zavaros koz-

mopolitizmusáról, hanem a népről, a magyar népről, amelyet megóvnak attól, hogy túlságosan ma-

gyarnak érezze magát.” 16  

 

A kisember mellett a tudományt képviselőkről is essen szó. Csurka István rámutatása, misze-

rint „mire felnő, meg tanulja titkolgatni magyar voltát”, elvezet a Magyar Tudományos Akadémia 

vajúdásáig. Mit gondolok a vajúdásról? Nemzedékek sora szorgoskodik tíz kutatóközpontban, öt 

önálló kutatóintézetben, és több kutatócsoportban. Az Magyar Tudományos Akadémia köztestületét 

17 ezren alkotják, a kutatóhálózatot több mint három és fél ezer kutó alkotja.  

Az alapkutatás és a felsőoktatás kapcsolata, tehát az innováció képessége és a technológiai 

fejlesztések, egymással összefüggő láncolatot alkotnak. Eredményt az élő kapcsolat akkor tud fel-

mutatni, amikor a közös munka a most zajló digitalizáció, robotonika irányzataihoz kapcsolóva, 

saját fejlesztéseivel a meglévőt túlhaladja. A célok elérését nem a létszámra, hanem számonkérve, 

egyértelműen a versenyképességet növelő tudásra kell bízni.  

Akkor mi a gond? Az MTA-án belül is létező politikai küzdelem, a magyarságtudat éledése 

ellen. Az ideológiai szembenállás nehezíti a tisztánlátást. Vagyis a bölcsész- és társadalomtudomá-

nyi tudósok nagyobb része uralja azt a mezőt, ahol eddig a tudománypolitikai csatákat, az érték-

rendbeli elkötlezettség tükrében, a magyarságtudatot képviselő tudósok veszítették el. Következmé-

nye leér a kultúrát, információt szolgáltatók, és a nevelési intézményhálózat valamennyi szinterére.  

Fenti megállapítás ráirányítja figyelmünket a jövő nemzedékek életképességére. A közép és 

felsőfokú tanulás lehetőségét a kiválasztódás próbájának kellene tekinteni. A mai felvételi pontszá-

mok megállapítása helyett, az értelmes és hasznosítható kihívásokat megoldók eredménye lehetne a 

továbbjutás mércéje. A mérce része a hazai iparban, mezőgazdaságban digitalizációban hasznosít-

ható ötlet, termék, technológia, összesítve a tudáspiac innovációja. Ez ugyan elősegíti az itthon ma-

radást, ösztönöz a hazacsábításra, de nem zárja ki a nemzetközi szereplés lehetőségét sem. Az 

egyén, vagy egy összeálló kis közösség versenye lehet ez a javából, a kiválasztódás, az ösztönzés, a 

haladás vetélkedése, nemzeti tudománypolitika szülőföldünkért.  

 

Felvetettem az elmaradott térségekben élő gyermekek válságos helyzetét. A technikailag fel-

gyorsult életünkben, rossz példát mutatunk gyermekeinknek, az okos telefonhoz, és az internethez 

kapcsolt virtuális életünkkel. Visszaszorulóban a közvetlen, élő emberi kapcsolat. Az élet ritmusá-

nak gyorsulásában értéktelenné válnak érzelmeink. Kultúránk alapját adó természeti törvényeinkkel 

mit sem törődünk. Nehéz áttörni a jólétet ígérő liberalizmus szabadosságát, civilizációnk fennmara-

dását biztosító népesedéspolitikával. Ez utóbbi, hosszútávon képes megfordítani a nemzet kihalását.   

Fenti gondolatok szürleményeként, egyszerű a parttalanság magyarázata. Aki nem ismeri 

gyökereit, nem terebélyesedhet lombos fává. A XX. századvég kínálata jogokra és követelésekre 

terjed ki. Mintha az emberi lélek az önzésben teljesedne. Kevesebb szó esik a kötelesség köreiről. A 

kialakított élethelyzetekben nem érzékeljük a magunkkal szemben felállítandó követelményrend-

szert, minek talapzatát az erkölcsi alapok hordozzák magukban. Érdemes visszatekinteni a múltba, 

feleleveníteni néhány gondolatot a középiskolák szervezetében a csíra értelmiséget gondozó gimná-

ziumok és a reáliskolák két irányáról, amit az 1883. évi XXX. törvénycikk meghatározott.  

A középiskolák feladata az ifjúság magasabb általános műveltséghez juttatása, és a felsőbb 

tudományos képzésre előkészítése volt. A közel másfél évszázad előtti törvényt akkor lehetett meg-

valósítani, ha a diákok kezébe kerültek a magyar írók remekművei, a magyar történelmet leíró 

könyvek, az olvasáshoz és íráshoz a magyar beszéd minden részletét feltáró magyar nyelvtan. Szük-

séges volt még valami. Rendes tanároknak csak oly feddhetetlen előéletű magyar honpolgárok vol-

tak alkalmazhatók, kik tanári oklevelet nyertek, és csak azon tanszakra, melyre oklevelük szólt. 

                                                 
16 Elhangzott a Lakitelek 1987. tanácskozáson. Ahntológia - Püski Kiadók 1991. 26. o.  
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Rendetlen tanárok pedig nem kellettek, és ma sem kellenének. Innen a jövő nemzedékének 

meghatározása: Magyar ember, ha valamire való, lehet nacionalista, de kozmopolita nem lehet.  

 

A hit megértésének, az erkölcsi parancsolatok szerinti élet kialakításának ugyanúgy alapin-

tézménye a család és az iskola, mint ahogyan az eltérő világnézetű tanok terjesztésének is terepei. A 

materializmust anyagizmusnak mondom. Mint egyféle ideológia terjedését, az egyház és az állam 

szétválasztásával, és a családi közösségek szétesését siettető intézkedésekkel lehetett felerősíteni. 

Amikor az állam teljesen szembeszállt az Istenben vetett hittel, érdekeltségi körébe vonta az iskolát, 

törvényekkel és a társadalom átalakításával megbontotta a család, együvétartozás kötelékeit is.  

Azok, akik az ember gondolkodásából kiszorítani igyekeztek a keresztényi tanítás értékeit, el-

érték, hogy az emberek lelkiismeret nélkülivé formálódjanak. Az tény, a materialista világnézet és 

az istenhitűek szembenállása, földi világunk keresztény területein összeütközésbe hozta a nyugati 

civilizációt önmagával. Az egyistenhitű, keresztény kultúra kialakulásával párhuzamosan nyert te-

ret, az öröktől létező anyagnak, mint egyetlen valóságnak elfogadtatása, ami a bolsevizmus előtöré-

sével, a szabadosság megjelenésével, a jobblét reményének felkínálásával felerősödött.  

Ezzel szemben, az elmúlt évszázadban, a magyar emberek észjárását az etikai, és az alapoktól 

elrugaszkodott kultúrharc befolyásolta. Azt mondhatjuk, a pedagógiai munkában, a tanítók 

szakláris, vagy ateista elveikben meglévő különbözőség, diszharmóniát okoz, ami megérint minden 

iskolást. Nem javít a helyzeten, a szülői ház sem. A ma keresztényi hittel szembenállást képviselő 

szülők és pedagógusok gyermekeinél épp úgy romboló a fennálló értelmi zűrzavar, mint ahogy le-

rombolja jövőképét, célkitűzéseit, vagy hazaszeretetének felismerését, a jó irányba tartó, erkölcsisé-

gében tisztán látó, tanulni vágyó gyermekeink gondolkodását is. Így látom a valóságban. Visszate-

kintve közel száz évet, Láng János az általános erkölcsi helyzetet értékelve, kérdésére Gr. Bethlen 

István miniszterelnök az alábbi választ adja.  

 

„Az erkölcsök megromlásának okait az erkölcstelen színdarabok, a csábító mozidarabok, az 

alkoholizmus, a fényűzés a rossz lakásviszonyok stb., ismeretes körülményekben látja. Az orvoslást 

a képviselő úr abban keresi, hogy az állam és az egyház egymás közötti kölcsönös támogatásával a 

polgárságot az erkölcsi téren is önfegyelmezésre és áldozatkészségre szorítsuk. …  

Nem akarok itt hosszasabban kitérni azoknak az erkölcsi bajoknak a bírálatára, amelyek mint 

minden korban és minden tárrsadalomban, úgy nálunk is különösen a vesztett háború, a forradalmak 

és a megromlott gazdasági helyzet folytán, kétségtelenül észlelhetők. Bár meggyőződésem, hogy a 

mai európai viszonyok között az erkölcsi viszonyok megromlása nem szorítkozik egy meghatáro-

zott szűkebb területre, vagyis államra, hanem általános jelenség és így orvoslása is csak a társadalmi 

organizmust egészében jótékonyan bebolyásolható körülményektől, mint a kultúra emelkedése, a 

gazdasági viszonyok javulása és az erkölcsi eszméknek ezekkel kapcsolatos térhódításától várható. 

…  

Azt a nézetet, hogy imperatíve jogi eszközökkel a polgárságot önfegyelmezésre és áldozat-

készségre kényszeríthetők az erkölcsi téren is, részemről nem tudom osztani, mert az erkölcsi kér-

dések legtöbbnyire az egyének lelki világában gyökereznek és az itt végbemenő elváltozásokról, 

„non judicat praetor”. Kényszereszközöktől ezen a téren nagyon kevés, sőt majdnem semmi ered-

ményt nem várhatunk. Annál inkább azonban a kuturális és felvilágosító munkától, mely tekintet-

ben a kormány nem mulasztja és a jövőben sem fogja elmulasztani, hogy a társadalomnak és az 

egyháznak a legmesszebbmenő módon segítségére legyen.” 17  

 

Nem volna szabad belemerülnöm a nevelés ügyeibe, de higgyék el, csodálatos pillanat a tanító 

életében, amikor diákjai szemében fény csillan, mert értik, amiről szó van az órán. Értik, tehát a 

tanító, nem hiába fáradozott. Sikere van a gyermeknek, és sikere a tanítónak. Akkor van ez így, 

amikor a pedagógusnak nem megélhetési kényszer a munka, a Nemzet tagjai által megbízott politi-

kus politikája nem süllyeszti azzá. Létbizonytalanságából kiemelve, kezeibe a Nemzet jövőjét he-

                                                 
17 1922- 1926 / Nemzeetgyűlési napló, 1922. XXXI. kötet * 1925. március 10. - 1925. május 13. / Ülésnapok /1922 -

408 1925. május hó 13. 438. o.  
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lyezte el. Ez egyfajta kiérdemelt szabadság. Azért szabadsága, mert társadalom őt alkotásra kérte 

fel. Alkotásra a fővárosban, alkotásra a tanyavilág kisiskoláiban.  

Így van ez a gyermekekkel is. Akkor válik alkotóvá tanítójával, amikor értelmével felfogja a 

„szűken értelmezett szakmai anyagot”, akkor fogja fel könnyebben, amikor műveltsége alapján ér-

dekli is és szereti is. Amikor a tanító eléri diákjánál, a „megszerette fokozatot”, közössé válnak él-

ményeik. El lehet jutni a közös sikerekhez. Az iskolában kell megtanítani gyermekeinket sikerek 

elérésére, a munka örömére. A jól végzett munka, maga a siker.  

A huszonegyedik század elején, az osztálytermi közösségen belül, kiemelkedő tanítói feladat, 

a reája bízott növendékkel elhitesse, van tehetsége. Ne azt mondja diákjának, hogy Nobel-díjas tu-

dós lesz, és ez biztos, de biztos, hogy talál az életben olyan elfoglaltságot, ahol sikereket tud majd 

elérni. Nem minden gyermek talentum. A gyerekek nem egyformák, különböznek adottságaikban, 

családi körülményeik jelentősen befolyásolják kibontakozási lehetőségeiket. A tanító figyelmét nem 

kerülheti el, melyik gyermek igényel nagyobb odafigyelést, hogy az osztályközösség ne utasítsa 

magától el, hanem a közösség „egyenrangú” tagja lehessen.  

 

És még valami. Az életben, mindig a munka jelenti a biztonságot. A biztonságot akkor jelenti, 

amikor az adott munkahelyen, a munka nem kényszer, hanem tevékeny részvétel az alkotásban. 

Cselekvő részvétel az alkotásban, szerintem azt jelenti, a felnőtt embernek olyan munkához van 

szerencséje, amihez ért, tudja elvégezni, mert megtanulhatta csínyját-bínyját. A tanítóknak arra is 

fel kell készítenie tanítványait, nincs siker kemény munka nélkül. A munka pedig kudarcot is hor-

doz magában. Minden kudarc – sikertelenség – leküzdhető. Csak az ér el sikereket, akiben belső 

hajtóerő működik. Az életben megjelenő sikert, az iskolai sikerek sorozata alapozhatja meg. Amit 

ma sikernek könyvel el a katedrára lépő nevelő a reá bízott gyermekek életfolyamatába való bele-

nyúlással, céltudatos ráhatással, neveléssel, nevezhetjük a nemzet jövőépítésének is.  

 

A jó tanító szakmát oktat. Ha az előtte ülő tanulók érdeklődését felkelti nagyjaink iránt, mun-

kája több lesz, mint szakmai oktatás. Legyen a pedagógusi munka része, amikor diákjait bízza meg 

példaértékű személyiségeink életműveinek bemutatásával az osztály közössége előtt. Ez a kutató-

feladat segítheti visszavezetni gyermekeinket az olvasáshoz, egyfajta kutató munkához, a tanulótár-

sak előtti szerepléssel hadarás helyett, a beszédkészség fejlesztéséhez, a gondolkodáshoz, közeledés 

valamelyik tudományághoz. Elmondhatjuk, hogy a hagyományok felelevenítésének ezen, formája 

elősegíti a tudós eredményeinek megismerését, melynek ilyen módon történő áthagyományozása a 

nevelődés sikere.  

A tananyag feldolgozása pontosságot követel. A tanuló életében erősödik a szorgalom, ráérez 

egy fontos dologra, az általa ismertetett tudós életének bemutatásával, több társában új meglátásokat 

serkenthet. Az órán szűnik lelkük belső drukkja, érdeklősük felerősödhet tehetségük eltérő szintjein, 

és kialakul a kutatási vágy. Még valamit itt lehet elmondani. Ha több diák dolgozik egy-egy felada-

ton sikerrel, kiegyenlítődő tisztelet is megjelenik egymás iránt. Ebben az összekovácsoló erőben el 

nem múló, egyéni és közösségi értékek képződnek.  

A közösségben tapasztalt alakulni tudás hordozza magában az alakítani tudást. Felnőttként 

már a jövő hordozója, életével és magatartásával, környezetét gazdagabbá teszi. Ezúton társadalom-

alakításnak is részesévé válik. Ebből az alapvetésből következik, már gyermekkorban teret kell te-

remteni gyermekeink közösségi kapcsolatainak kiépüléséhez. Fontos a csoportmunkára tanítás. Az 

együtt tanulások, játszások, csínytevések közös élményei, az életben eltérő útvonalakra érkező fel-

nőttek együttgondolkodását, ismereteik bővítését, az emberi kapcsolatokat erősíthetik.  

Én ezt nevezem okos telefonnak.  

A tanított szakmai anyag nyíljon ki a tanuló társadalom előtt. Értse a kétkezi, vagy szellemi 

munkához elengedhetetlen szakmai anyagot. Amikor elérkezik a munka világába, tanult szakmájá-

nak művelése kitüntett feladat! Tudnia jó, hogy: „Mesterséget cserélni szinte semmi, de lemondani 

arról, amit tud az ember, a maga képességéről, már nem olyan könnyű dolog. Mit ér a szép mester-
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ség, ha nem tudja hasznát venni, benne van a csapdában, ebbe már bele kell törődnie. De megju-

hászkodni nem könnyű.” 18  

A munka világába érkező ember gyökeresedjen meg szellemiségében, lelkiségében a jog és a 

keresztény alapokon álló kötelesség tudata. Viselkedésében jelenjen meg a nemzet egészére kiter-

jesztett magatartásforrás, melynek összefoglalója: Magyarország Alapszabálya. Ebben a tankönyv-

ben érthető Edmond Bürge alapvetése:  

„Az alkotmányt sajátos körülmények, alkalmak, lelki alkatok, hajlamok, egy nép erkölcsi, pol-

gári és társadalmi szokásai alkotják, amelyek csak hosszú időtartam alatt mutatkoznak meg.”  

 

„Aki tanít, az nemcsak az igazzal vagy hamissal konfrontálódik, főleg nem azzal, hogy ő ma-

ga mit tart igaznak, mi az ő > személyes < véleménye, hanem az igazsággal és az igazságtalanság-

gal találkozik. Hamis dolgot tanítani nemcsak helytelen, hanem igazságtalan is.” 19  

 

Jókai Anna igazsága: „Ma konzervatívnak lenni nem leragadás a múltban, hanem szárnycsa-

pás a jövőbe. A konzervatív gondolkodó nem csökött, nem ostoba; meg tudja különböztetni a rozs-

dás avíttat a patinás régitől – s minden új fogadására kész, amit a Fény bocsát ki, folyamatos kinyi-

latkoztatásként a világra, de nem látogatja a sötétség jól szervezett, divatos tanfolyamait. Egy ma-

gasabb tudásszint (és nemzettudat) magunk is tanuló tanítóiként megkínáljuk a küszködő-kereső, 

igazra éhes honfitársainkat az emészthető, természetes táplálékkal.” 20  

 

Napjainkban egy újabb ipari forradalomnak vagyunk érintettjei. Az ezredfordulóra beérett 

technikai lázban, mintha háttérbe szorulna az emberi tudás bölcsessége. Tudnunk kell, hogy az új 

alkotások, az ugynevezett okosfejlesztések, egyenként és összességükben az emberi tudás gyümöl-

csei. Az emberi tudás nem más, mint széles látókörrel bíró ember ismereteinek összegzése. Ami 

részben közösségi élményeiből, és lexikális tudásából tevődik össze.  

 

Kitörési pontok és a Frankfurti iskola  

 

Kis hazánk kitörési pontja a tudás. Fejlődésünk azon múlik, a jövő nemzedékek oktatási témá-

iban keresett tudás összpontosul, vagyis az alkalmazott kutatás eredményei illeszthetők-e földi vilá-

gunkban kialakított színvonalhoz, esetleg felülmúlják azt? Haladásunk azon múlik, hogy a kutatási 

területek kiválasztása, szürke agyállományunk érdeklődésének tetszését elnyeri-e? Azon múlik, 

hogy a magas szakmai tudás iránti igény, kiköveteli-e és megbecsüli a munkás-technikus két kezét? 

Ahol a munkanélküliségbe nehezen érkezik megoldás, mert alacsony a szakmai tudás, vagy 

nincs is, kétkezi munkára kell rábízni az életet. Hozzáadással fordulatot vesz a nap, alapja ez már a 

jövőbe látásnak, tudjuk hosszú lesz ez az üzemi munka. A család gondolkodásában a kitekintés még 

várat magára. Az állam dolga, kemény elvárással, nagy szigorral, hogy irányítva lerakja alapjait a 

gyermeki észjárásnak. Ütközésre számíthatunk.  

A liberálisok saját öntörvényű múltukért szállnak harcba. Ütközés az lesz a gyermekfejekben 

is. Mást hall és lát otthon, az utcán, és mást az iskolában. Az eligazodásban az iskolai nevelés segít-

het. Az igazság megismertetésével, a jóravaló neveléssel, a bizalom és hit értelmének megismerte-

tésével és elfogadtatásával, a szerénység és mértékletesség jelentőségének tudatában, és magunkba 

sorolhatjuk tovább azokat az erényeket, melyeket magunk is ismerünk, vagy gyakorlunk. Vagy 

nem. Álljon itt példaként a Franfurti iskola szemlélete:  

 

„Horkheimer – Marxhoz hasonlóan – a történelmet úgy fogja fel, hogy az az embernek az em-

ber fölött gyakorolt uralkodásának története. Szerinte az eddigi történelmet az osztályok alá- és 

fölérendeltsége jellemzi, ezért az emberek többségében az érzés, a gondolkodás és a cselekvés az 

                                                 
18 Albert Camus: A száműzetés és az országa Innen: Szávai Nándor fordítása: A némák. 57. o.  
19 Josef Pieper: A négy sarkalatos erény: 65. o. Vigilia Kiadó, 1996 Budapest, Petőfi Nyomda Rt. Kecskemét 
20 Varga Domokos György fősz.: Magyar Nemzetstratégia 2008. in.: Jókai Anna: Előjáró beszéd – egy fontos könyv-

höz. 11. o.  
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alárendeltség „jegyében” történik. A tekintély így történelmi kategória – mondja Horkheimer. A 

tekintélybe vetett hit a meglevő társadalmi rend fenntartásához szükséges, és a család, az iskola, az 

egyház, a vallás, a filozófia ülteti be az ember természetébe. A család Horkheimer szerint a „legfon-

tosabb nevelési ügynökség egyike”, amely a gyermeket kisgyermek korától arra szoktatja, hogy 

alávesse magát az apa tekintélyének. A Frankfurti Iskola meghirdette a harcot a tekintély ellen, el-

sősorban az apai tekintély ellen, aztán a tanárok tekintélye ellen, és a papok, orvosok tekintélye el-

len. A tekintély lerombolása a rend lebontásának, az entrópia növekedésének fő összetevője.  

 

A mai európai ország vezetők többen és az Európai Unió vezető tisztviselői, a Frankfurti Isko-

la tanítványainak tanítványai. Jelentős befolyással rendelkeztek Magyarországon is, és rendelkez-

nek mai is a magyar közéletre. Ez, az a kör, amely – pártbefolyását felhasználva – mindent megtet-

tek és megtesznek azért, hogy magyar társadalomban fellazuljon a szükséges fegyelem. Politikai 

befolyásukkal elérték, hogy lényegében leszereljék a magyar hadsereget, népszerűsítsék a drogfo-

gyasztást, a társadalom reprodukciója szempontjából nem értékes szexuális szokásokat, támadják a 

házasságot, népszerűsítik és követelik a homoszexuálisok házasságát. Ez a – Marx, Mao, Marcuse 

filozófiai és ideológiai nézetein nevelkedett – csoport, az oktatásügyre jelentős befolyással rendel-

kezett. Ideológiai hatásuk érvényesül például abban a miniszter által is képviselt álláspontban, hogy 

az iskolai erőszakért, a tanárverésért, a diákok (idősebb tanulók csoportjai általi) terrorizálásáért a 

tanárok a felelősek.” 21  

 

A mai pedagógus társadalom, melyik szellemi holdudvarhoz illeszkedik? Milyen kulturális 

felkészültséggel, hagyományaink ismeretével, mások iránti tisztelettel, alkalmazható szakmai tudás-

sal, kitűzött célokkal indítják útjukra, gyermekeinket a munka világába? Változó időket élünk, eb-

ben a forrongásban gondolkodunk megoldásokon. Nehéz olyan alapokat rögzíteni, ami ellen azon-

nal ne szólalnának fel ellenséges hangon, vagy ne mennének az utcára tanítás helyett, sztrájkolni. 

Micsoda példamutató, önmegvalósító felnőtt emberek szabadsága ez! Szemben állanak az eti-

kai követelményekre épülő humanista erőforrásokkal. Az erkölcsi alapokra építhető társadalom 

képét felvázolni, majd megvalósítani, egy megalapozott ellenséges légkörben, hosszú folyamat. Az 

első lépéseket az iskola falai között lehetne indítani. Kettős a csapda. A legtöbb szülői házban nincs 

támasz az induláshoz, az iskolában az előd pedagógus elődei és azok elődei léptek sorban fel a ka-

tedrákra. Azok, akik a marxista elődök tanításaiból merítettek. A kedves szülők is, ebben a csapdá-

ban szívták magukba a hamis tételeket.  

Nem számítottunk erre. Teremtője előtt, térdre kényszerült 2010-ben az ember. Új életformát 

léptettünk életbe úgy, hogy az élettér beszűkült a négy fal közé. Tette ezt velünk egy flancos kis 

vírus koronával. Kellett ez nekünk? Milyen következményekkel számoljunk? Kérdésem leírása ide-

jén, megnyugtató választ, senki nem tud mondani. Hosszú folyamatnak mondják felelős vezetők a 

majdani újjáépítést. Kérdezem, megszokott globalizált világunkban, a liberális eszmeiség jogtipró 

rabságából, ‒ ha jól érzékelem ‒ egy gazdaságilag összeroppant földi világban, milyen, múltunkhoz 

visszanyúló értékek mentén léphetünk át egy másik életforma kialakításához? Talán a régebbi érté-

keinkhez. Érdekek ütközéseinek szinterein! Mit hoz majd el a jövő idő?  

 

Hatodik levelem középpontjában a nevelés kérdése áll. Felvetésem a jövőt illetően aktuális, 

gyermekeinkre is vonatkozik az otthonlét, a tanárok bemennek az iskolába, és a szülők ott vannak, 

ahová őket dolguk vezeti. Pótolni kell azt, ami szétesett. A megszokott gyakorlatot a távoktatás vet-

te át. Távoktatás. Valami derengett erről, a munka világából. Új szokás lett ez az oktatás területén. 

Itt nagy lépést tehetünk. Persze, jobb lesz majd visszatérni a rendbe. Nem a megszokás miatt. Ott 

kell lenni a tantermekben! Vagyis, a diák és tanító teljesítse alapvető kötelességét. Most viszont egy 

köd feloszolhat. A gyermeknek tanulni kell. A tanító bizonyíthatja felkészültségét. A szülő pedig 

nem hagyhatja gyermekét az „otthoni órán” magára. A szülő több kérdésre kaphat választ. Nagyon 

fontos dolog: „a közös foglalkozás alatt” megismerheti gyermeke felkészültségénél felmerülő hiá-

                                                 
21 Varga Domokos György fősz.: Magyar Nemzetstratégia 452. o. in.: Baranyi Károly: Oktatás – Nevelés 2008.   
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nyosságokat. (Bocsánat, saját, esetleges hiányosságait pótolva, tud segíteni. Segédeszköz a tan-

könyv.)  

A magyar és történelem tantárgyak megjelenése a távoktatásban, segítheti az eltérő ideológiát 

valló tanítók és szülők ébredését. Kitárulnak az ablakok, láthatóvá válik a távoktatásban szereplő 

tanítók ideológiai elkötelezettsége, ami vagy egyezik a szülő hitvallásával, vagy nem egyezik azzal. 

Minden esetre, a képernyőt figyelő deák, mint ütköző pont, a honfiasság, a hazafiság, nemzeti elkö-

telezettség kérdéseiben, kapkodhatja fejét.  

 

Az új Nemzeti Alap Tantervben szereplő költőink, íróink műveikből, ismerkedhetnek meg 

gyermekeink igaz történetünkkel, őstörténetünkkel, harcainkkal, forradalmainkkal, életüket áldozó 

nagyjaikkal. Nem egyoldalúan közelítve a soroltakat, tegyük fel a kérdést: mit jelent a nemzeti elkö-

telezettség? A magyar nemzetével elkötelezett magyar értelmiség törekvése ebben a kérdésben év-

század óta, vitára adott okot. A szabadelvű, kozmopolitikát valló liberálisok - akiket pénzel a tőke, 

tehát szajkózott liberalizmusuk hirdetéséből jól élnek, - hazátlanok. Hazájuk a szárazföld. Vagyis, 

tág lehetőség kínálkozik számunkra, melyik kontinensen éljék mindennapjaikat. Ezekkel szemben 

fel kell lépni. Két nevelési megközelítést említek. Az egyik a sok összetevős magatartás, melynek 

részeiből áll össze az ember erkölcsi tartása, elsajátítása a nevelés útján valósítható meg, amiről 

később elmélkedem. Itt most a Törvényről és a szeretetről kívánok szólni:  

 

”A kiválasztott három apostol: Péter, Jakab és János személyében ugyanis Jézus az egész em-

beriséget viszi fel magával arra a magaslatra, a H e g y r e, amelyre önerejéből soha fel nem jutha-

tott volna. A hegy, amely minden vallásban az ég és föld találkozási helye, ‒ lévén az Isten közelsé-

gének szimbóluma, a hegy mely szilárdságával Isten igazságosságát a síkságok fölé emelkedő 

tömbjével pedig Isten övéit védő hatalmát hirdeti, a jelen esetben emberi létünk kiteljesedésének és 

az emberi történelemnek csúcsa is egyben: megdicsőült Üdvözítőnk személyén keresztül mi is az 

isteni természet részeseivé leszünk. S elérjük azt a boldogságot, amely Szent Pétert ezekre az önfe-

ledt szavakra ragadtatta: „Uram, jó nekünk itt lennünk. Ha akarod, építek ide három sátrat, neked 

egyet, Mózesnek egyet és Illésnek egyet.”  

Elsőnek az a Mózes igazolja most előttünk Jézust, aki az emberiségnek lehozta Sinai hegyéről 

a Törvényt. A Tízparancsolat két kőtábláján azok az erkölcsi elvek vésettek kőbe, melyek azóta is 

emberi magatartásunk szabályozására hivatottak, s melyeket megváltoztatni egyet jelentene az em-

beriség megsemmisülésével. Gondoljunk a negyedik, az ötödik, vagy kilencedik parancsra.  

A tudós emberek döbbentettek rá bennünket arra, hogy a fizika alaptörvényei is minden egyes 

kapunak a végén Istenre nyitnak rá. Ez teszi hívővé a Nobel-díjas fizikust, Heisenberget is, aki a 

kvantumelmélet alapján igazolható rendről beszélt, s arról, hogy ebben az összefüggésben, a „vallá-

sos tapasztalat realitásával érintkezik az ő tudományos igazság-fogalma. Ebben a megállapításban 

nagy elődei: Kepler, Newton, Einstein, Planck, Bohr és Jordán tapasztalatait összegzi.  

 

És Illés, tehát az Isten ügyéért lángoló és a felebarátainak békéjéért küzdő szeretetnek örök 

bajnoka. A párhuzamból következik: a Törvény rányit ugyan Istenre, de elérni Őt csak „Illés tüzes 

szekerén” az áldozatos szereteten át lehetséges. Hála legyen Istennek, hogy ma is végigdübörög a 

földünkön Illés szelleme, Prohászka Ottokár, Albert Schweitzer, Maximilián Kolbe, Teréz anya 

személyén és munkáin keresztül. Ezért mondhatjuk el ma is, hogy „jó nekünk itt lennünk.” Ezért 

akarunk a mi életünkben sátrat építeni Jézusnak, akit az Atya igazolt: „Ez az én szeretett fiam, őt 

hallgassátok.” Mózesnek, a törvény szimbólumának és Illésnek a szeretet szellemének, hogy ha 

majd a színeváltozás hegyéről visszakerülünk, a való életbe, ‒ szellemi felsőbbségünk tudatának e 

hegyi mentsvárába ‒ erőt meríteni mindig visszatérhessünk.” 22  

 

A másik megközelítés az igazság megismerésnek kérdése. A honfoglaláskori politikai, vallási, 

társadalmi átalakulás nem kedvezett az ősi magyar hagyományok, mondák, énekek fennmaradásá-

                                                 
22 Vasárnapi Könyvünk „A” év. Szent István Könyvkiadó Budapest, 1985. Franklin Nyomda 
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nak. Annak a nemzeti költészetnek, mely mitológiai alakjainkat írta volna le. Ezért a magyarságra 

vonatkozó emlékeinket egykorú külföldi, későbbiek során a hazai, de az akkori, latin nyelvű króni-

kákban rögzítették. Ha soványnak is mondhatjuk múltunkról fennmaradt írásokat, mégis ezekben 

ismerhetünk rá: ősi magunkra. Így merítettek ezekből a történetekből későbbi nagyjaink, közöttük 

költőink, íróink. És látjuk, itt van velünk a baj!  

 

A Magyar Történet, ‒ így nagy betűkkel, ‒ megjelent az elmúlt több száz évben, és megjele-

nik napjainkban is, költőink, íróink, képzőművészeink alkotásaiban. Gondoljunk Budapest V. kerü-

letében rendezett Kossuth térre, a kultúra diktatúrájában szavát felemelő értelmiségeinkre, és arra az 

irodalomra, melynek képviselői hátborzongást és ideges rángatódzást okoznak a liberalizmust kép-

viselőkben. Az igazságot írták a valóság alapján. Tekintsünk vissza. Tinódi, Balassa József, Zrínyi, 

Gyöngyösi, Pázmány, Dugonics, Mikes, Kazinczy, Csokonai, Kisfaludy Sándor, Berzsenyi, Faze-

kas Mihály, Katona József, Kölcsey Ferenc, Jósika Miklós, Kemény Zsigmond, Vörösmarty Mi-

hály, Eötvös József, Petőfi Sándor, Jókai Mór, Arany János, Madách Imre, Szigligeti Ede.  

 

Azután Mikszáth Kálmán, Herczeg Ferenc, Gárdonyi Géza, Benedek Elek, Eötvös Károly, 

Krúdy Gyula, Molnár Ferenc, Szabó Dezső, Móricz Zsigmond, Kaffka Margit, Karinthy Frigyes, 

Babits Mihály, Kosztolányi Dezső, Juhász Gyula, Tóth Árpád, Tompa Mihály, Szép Ernő, Füst Mi-

lán, Tormay Cécile, Szabó Lőrinc, Sík Sándor.  

 

Azután Nyírő József, Áprily Lajos, Reményik Sándor, Wass Albert.  

 

Végül Márai Sándort idézem: „Az új magyar nemzetnevelés töltse meg a nemzetet alkotó tö-

megek lelkét eddig nem ismert, tudatos igényérzettel: ez a feladat, melyet e nagy megpróbáltatáso-

kon átesett magyar nemzedék vezető szellemei részére az idő kijelöl. S mert e pedagógiai feladatot 

végzetesen szükségesnek érezzük, szükséges az is, hogy minden ember, aki felelősséget érez a ma-

gyarság iránt, ezt a parancsot idejében és makacs következetességgel kimondja, ismerje és megtart-

sa.” 23  

Azután. Hányan maradtak el a névsorolásból. Ő tőlük bocsánatot kérek. De nem kérek bocsá-

natot, mindazoktól, mert megvetésre méltók, akik szembeszállnak a nemzettudatunkat erősítő, lel-

kesítő, szellemieinktől, aki kisöpörnék emlékezetünkből múltunkat, keserveinket, vígságainkat be-

mutató íróinkat, költőinket, képzőművészeinket. No, ez a bajom azokkal, akik a Magyar Nemzeti 

Alap Tantervben felfedezték, a nemzet felemelkedését segítő kezek hasznos és remélem eredmé-

nyes munkáját. Nem kellenek a Kárpát-medence levegőjének piszkításához.  

 

A felnövekvő nemzedék személyiségfejlődése érdekében kiemelten fontos a mindennapi élet-

ben mutatkozó etikai értékekben való „pedagógusi” magatartás, transzcendens értékekre épülő 

normákkal. A nemzet jövője szempontjából minden pedagógusnak tudnia kell, a padokban, a taní-

tóval szemben, egy kis közösség ül a Magyar Nemzet részeként. Legyen tudatában, hivatást ébreszt-

het, közösséghez tartozást építhet, szolidáris elkötelezettséget ültethet szívekbe-elmékbe. Ezen az 

úton elérheti, kezei alól kikerült felnőtt ember, elveihez hűséges marad.  

A katedráról nem tudjuk eldönteni, hogy a kis emberkék – vagy a már nagyobbak – lelkében, 

teljes környezetének hatásai alatt, milyen irányt vesz teremtett lényébe oltott tehetsége? A padok-

ból, jövőt építő munkáskezek, gondolkodók – tervezők – tudósok, gyógyítók néznek tanítójukra, 

tanárukra, professzorukra. A Kárpát-medencében élő nemzet jövője múlik azon, gyermekeink mit 

tudnak felszívni iskoláinkban, milyen műveltséggel, tudással, mentalitással és magatartással kerül-

nek ki az életbe. „Hiszen köztudott, hogy a köznevelés – minthogy a jövő nemzedékét formálja – 

megváltoztatásától méltán várható az ország állapotának jövőbeli megújulása.” 24  

 

„Az élethivatás mellett szabad, sőt kívánatos általános műveltségre törekedni. Művelt ember-

                                                 
23 Márai Sándor: Röpirat a nemzetnevelés ügyében. 133. o. 
24 Hoffmann Rózsa: Mérföldkő után 42. o. Kairosz Kiadó, 2004. Mester Nyomda Kft. 
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nek azt lehet mondani, akinek képességei összhangzatosan úgy vannak kifejlesztve, hogy a termé-

szetben, történelemben és társadalomban fölismeri a felsőbb bölcsességet és e fölismerés szerint tud 

cselekedni. … A műveltségnek gyökere az erkölcsi műveltség: az önuralom és emberszeretés, mely 

mindkettő istentiszteletben gyökerezik. Erkölcsi műveltség nélkül minden külső tanultság és kész-

ség olyan, mint a karácsonyfa: szemre szép, de gyökere nincs, gyümölcsöt nem terem és végre is 

elszárad. A műveltség megszerzésének útja minden ember számára más és más; tapasztalt vezér 

útmutatása itt kincset ér. De mindenkinek szól a törvény: Igazi műveltségnek kemény munka az ára. 

Senki se várja, hogy játszva nyeri el; különösen fogékony és soha vissza nem térő ifjúságnak min-

den idejét és alkalmát föl kell használni.” 25  

 

Értelemszerűen a nevelés a közösségek feladata. A család közösségéé, az iskola közösségéé, a 

tanyavilág-, a falu világa-, a mezőváros-, kisváros-, nagyváros a főváros közösségeinek, vagyis a 

nemzet közösségének feladata. A KDNP programjában egyértelművé tette: „Az oktatási rendszer … 

fenntartása az állam elsődleges kötelezettsége és felelőssége, amelyből jogok is következnek. … A 

köznevelés közszolgálat, amely a felnövekvő nemzedék érdekében a magyar társadalom hosszú 

távú fejlődésének feltételeit teremti meg, és amelynek általános kereteit és garanciáit az állam bizto-

sítja.”  

Fenti gondolatokat ajánljuk mindazoknak, kiknek keze ügyében terpeszkedik a jövő nemze-

déke.  

Ismerje fel a tanítói társadalom, a szétesés szélén álló oktatási-nevelési rendszer alacsonyfokú 

működtetésével, egy süllyesztésre ítélt jövő volt kalkulálva. Szomorú tény, tanítói társadalmunk 

ennek a liberális, nemzetellenes törekvésnek bonyolításában közreműködők voltak és sokuk még 

ma is múlt iránymutatásának híveként lép fel a dobogóra. Ezzel a megállapítással lehet egyetérteni, 

vagy nem egyetérteni. Figyelmébe ajánlom a fejcsóválóknak, a társadalomban eluralkodó erkölcste-

lennek látott való világot. A pedagógus társadalom melyik része hordozta magában és viseli szelle-

mében a családi hagyomány tisztaságát? Kérdezem.  

A lerontott állapot újjáépítéséhez idő kell. Az ország anyagi javainak gyarapodásával telhet 

többre. Az indított sokoldalú fejlesztések hatását tapasztalhatjuk már, a tanítói társadalom megbe-

csülésére tett lépésekkel egy időben. Haladva a célok elérése felé, gyermekeink egyre több helyen 

vehetnek birtokukba kellemes környezetet, az oktatáshoz szükséges eszközökkel felszerelt tanter-

meket, a testedzésre alkalmas tornatermeket, uszodákat, sportpályákat. Lett volna idő zúgolódni az 

elmúlt évtizedekben. Akkor miért hallgattak a szülők, és a sokféle tudással megáldott tanítói társa-

dalom? Kicsit szerényebben, alaposabb szakmai-nevelői tudással álljanak fel jövőben a katedráink-

ra. Szívleljük meg Semjén Zsolt fejtegetését.  

 

„A kereszténydemokrata alapvetésű kormányzásnak nem pusztán az az ambíciója, hogy jó ok-

tatáspolitikát hirdessen, hanem az is, hogy az értékek irányába mozdítsa el a társadalmat. Ahhoz, 

hogy az oktatáspolitika sikeres legyen, mélyreható változásra van szükség a társadalomban és a 

kulturális környezetben egyaránt. Az oktatásnak ma sok esetben a média egy részének nyomása 

következtében morális ellenszélben kell hajóznia. Jó néhányan közülük abban versenyeznek, ho-

gyan relativizálják vagy vessék el a keresztény alapértékeket, így aztán a devianciák egy idő után 

vonzó példaként jelennek meg a társadalomban.” 26  

 

„A keresztény politika a valláserkölcsi alapoknak a közintézményekbe való visszavitelében, a 

vallásos nevelés kifejlesztésében és a keresztény magyarság gazdasági erősítésében kell, hogy ki-

elégülést keressen.” 27 

 

                                                 
25 Dr. Schütz Antal: Katolikus erkölcstan: 95. o. Szent István Társulat Budapest 1941. 
26 Hoffmann Rózsa: Mérföldkő után. 9. o. In.: Semjén Zsolt ajánlása.  
27 1920- 1922 /Nemzetgyűlésli napló, 1920. XIII. kötet * 1921. szeptember 22.- 1921. december 17. / Ülésnapok / 1920- 

263 (1921. évi december 7-én. 205. o. Gr. Bethlen Isván miniszterelnök beszédéből részlet. 
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Gyermekeink az origóban  

 

Minden életút egy folyamat része. Nincs kezdete és nincsen vége. Csupán az egyed életmeg-

kezdése a fogantatás pillanatában, és elmúlása a halál percében rendelkezik szerepében kezdettel és 

véggel. Közben van az a valami, amit a mi kicsiny életutunk idejének mondunk.  

Gyermekeink lelki épülésére legnagyobb befolyással van, a szülők és a szülői házhoz kapcso-

lódó környezet megtapasztalása, viselkedése, állásfoglalása, meggyőződése az életről, amit a gyer-

mek értelmével a felnőttek beszélgetéseiből felfog és ért, környezetének cselekedeteiből megtapasz-

tal. A gyermeknek saját családi környezete adja az első mintákat viselkedéséhez. A családi miliőben 

elérhető „nevelés” és a környezeti hatások mellé sorolom az élet alapvető kérdéseiről, a tanítók fel-

készültségét, ideológiai beállítódását.  

„A pedagógus hit, mely inkább a természet, mint nézet dolga, kettőt tételez fel: hogy az embe-

rek (az eddiginél különbbé) nevelhetők, s hogy (az eddiginél többre) taníthatók. A nagy nevelők ál-

talában az elsőt tartják fontosabbnak – engem inkább – a második izgatott”. 28  

A nevelhetők és taníthatók fogalmakon túlhalad a huszonegyedik századi katedratulajdonos 

ideológiája‒, politikai elkötelezettsége a tanulóifjúság nevelésében. Ami egy tantestületen belül 

lehet azonos és ellentétes, és a szülői házakban élőkével is. A generáció váltásoknál, felnőtté válás 

folyamataiban tapasztalható művéltségi különbségek határozzák meg a társadalom közösségeinek 

fejlődési lehetőségeit.  

 

Tudjuk, az élet a legjobb tanítói iskola. Ha van élet. Az élet a családban indul. Az ovis kis kö-

zösségeinkben folytatódik gyermekeink „vezetése a jó szándékú élet elfogadásának irányában”, 

ahonnan az iskolapadokban játékos figyelemmel rögzítik majd a tudományt. A nép gyermekeit köte-

lességünk a nemzet gyermekei szintjére visszaemelni. Ez az igazi kihívás, melynek az elkötelezett 

pedagógusok tudnak eleget tenni. Ha elhivatottak. A nem elhivatott oktatók fejeiben berögzült ma-

radványhatások ellenállnak minden jónak, amit a keresztény világ annak tekint. És a liberalizmust 

képviselő tömörülések, vagy egyesek, vitatják a változtatás jogosságát. Nem értik meg, elment ve-

lük a szabadosság hajója. Az egyszerű ember fia ott ül velük egy padkán. Dolgunk kiemelni őket e 

posványból.  

 

Az Ó Testamentumban és az Új Testamentumban fogalmazódnak meg Isten parancsai a tiszta 

emberi életről. Az embernek e parancsok szerint kell élnie. A Testamentumokban megfogalmazott 

életrend erkölcsi kereteit azért rombolják, mert az erkölcs megtartó erejű és közösségteremtő. A 

liberalizmus a keresztény - keresztyén közösségek működése ellen munkálkodik. Ha pedig nincs 

közösség, akkor pusztulás van. Ha nem ismered a körülötted élő közösségeket, akkor nem vagy 

azok tagja. Ha azért nem vagy tagja egy közösségnek sem, mert nem ismered fel a közösségben 

rejlő erőt, és benne a saját alkotó erődet, akkor egyedül élsz a világban. Az egyedüliség pedig a Sá-

tán elért eredménye lehet veled szemben, amit a jövőben szűkíteni és megszüntetni feladatunk.  

 

A nevelésben betöltött szerepköreként említem gyermekeink kezébe adott tankönyveket. A 

szakanyag érthetősége mellett felvetődik, a tankönyvek írói mennyiben veszik figyelembe a jövő-

bemutató innovációkat? A technika fejlődésének hatásaira gondolok, például az elektronikai eszkö-

zök, digitális rendszerek széleskörű elterjedésére, melyekből hasznos és haszontalan információik 

áradnak. Ne vitassuk: jelentősen befolyásolják az ifjú nemzedék gondolkodását, a viselkedést, az 

ember fejlődésében megmutatkozó életvitel jelenségeit.  

Mivel egészíti ki a tantárgy „szakmai alapjait”, a katedrára fellépő, pedagógusi végzettséget 

szerzett értelmiségi, hogy a diák gondolkodásában és cselekedeteiben, jó irányt mutató szintézis 

alakulhasson ki az egymással szoros kapcsolatban álló, mégis külön órákon tanított tárgyak között. 

A diákban kialakítandó gondolkodás megalapozásához nem elég jó tanrendet készíteni, az egyező 

szakmai és nevelési alapokat a tankönyv, és a kijelölt olvasmányok együtt támogathatják.  

                                                 
28 Németh László: Pedagógiai írások 86. o.  
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A tankönyv „anyagát”, legyen az írott vagy elektronikus, meghatározó tényezőnek vélem a 

család és iskola között. A benne foglalt eszményképnek abban van szerepe, hogy olvasója akaratla-

nul ellentmondásokat, vagy azonosságokat ismerhet fel a családban, és az iskolában hallottak kö-

zött. Példaként jelen korunk liberalizmusát, vagy múltunk történtét említhetem, közép és felsőbb 

fokon viszont az izmusok jelenségeinek magyarázataira, az evolúció folyamatára, az etika fontossá-

ga vagy elvetésének értelmezésére gondolok. A közös gondolkodást egységes nevelési elv alapoz-

hatja meg. Olyan műveltség átadására alkalmas anyagot kell összeállítani, melyben a felnövekvő 

ifjúság alkotó gondolkodása nem válik töredezetté a társadalomban kialakult szakmai rétegek kö-

zött.  

 

Fontos a család szerepe a felnövő nemzedéknek. Az egyszemélyes szülői minta nem család-

minta. Korunkban csak ezekből a „minta” lehetőségekből indulhatunk ki, amikor a család válságát 

és a pedagógus életjenségeit visszük az összehasonlítás síkjára; mind két „fél”, a szülő és a tanító, 

döntően hasonló, lelkileg kiüresedő alapokról indult el életének pályáján. Erről nem szoktunk be-

szélgetni, pedig ha az emberiség megmaradásának jövőjéről álmodozunk, terveink kiindulási alapja 

a megszületett csecsemő sokaság, az ovis gyermekek, akiket majd beírat a szülő az elemibe, hogy 

onnan tovább léphessenek az ismeretlent megismerni.  

 

Miféle tudást visz magával otthonról a gyermek, milyen okossággal támogatja tanítója a sok 

ismeretlenes egyenletek megismerése útján? Emlékezzünk Ortutay Gyula, Aczél György és a többi 

elkötelezett Isten tagadó ateista megszólalásaira. Gondolataik mindennapi életünk meghatározó 

elemeivé váltak, vagyis, a társadalom nagyobb része hitehagyott, törekvésében megjelent az anya-

giasság, nincs szolidaritás, de élő a celebizmus, vagy a könnyű életvitel.  

Arra kívánom felhívni a figyelmet, hogy a szülők életfelfogása, gondolkodása, jelenik meg 

gyermekük „nevelésében.” A szülőktől idősebb korosztályú pedagóguskar lép katedrára, a kommu-

nista szellemiség markában, nem kérdés mit képviselnek.  

Ebből a kettős csapdából a kivezető út a tankönyvekben érthetően fogalmazott világkép, az 

erkölcsi alapok bemutatásával, annak érdekében, hogy minden gyermek kérdezni tudjon. A nevelés 

lényegét jelenti, a kérdezés képessége, ekkor egy új felvilágosodás korába léphetünk. A kérdezés 

azt jelenti, választ keres a gyermek a Teremtett Világ természetéről, annak részeként a történelmi 

változásokról. Ezen az úton, a felnövekvő nemzedék, lassan eljuthat az ember és a természet viszo-

nyának megértéséhez, hogy cselekedetei változást hozzon egy élhető Földi élet kialakításában.  

 

A Lélek egy mágneses tér, ami nem látható és Charles Darwin 

 

A „valamilyen nevű” Péterről első levelemben írtam. Találkozásunk után történt, a tanév vége 

felé közeledve keresett meg egy szülő. Vállaljam el fiának korrepetálását, hogy átmenjen a szak-

munkásvizsgán. Átmenjen! Így szokták mondani, amivel szemben a szülői aggódást, a tanuló hiá-

nyos felkészültségét, érettségét a következő év tananyag halmazának könnyebb átvételére, vagy az 

életbe történő elhelyezkedés kezdő lépéseinek megtételére, én másként értelmeztem.  

Arra van szükség, a tanuló értse a tananyag részeit. Értse a részeket, hogy elméjében képes 

legyen összeállni egésszé. Ekkor értheti majd meg az elvont fogalmakat. Elvállaltam. Nehéz esettel 

találtam magamat szemben. Annak az embernek, akinek a nem látható, kézzel nem tapintható, füllel 

nem hallható dolgok felismeréséhez nincs készsége-képessége, nehéz elvont fogalmakat megérte-

nie. Az elektronikában is léteznek olyan folyamatok, melyeket szemmel nem érzékelünk.  

 

Tudni kell elképzelni, és elfogadni a nem láthatót, mint valóságot. Egyszerű példát mondok. 

Nem szokás matematikai összefüggésekkel levezetni azokat a törvényszerűségeket, amelyek bicik-

lizés közben zajlanak. Jó nagydarab zsíros kenyér a reggeli. Az ember szervezetében elkezdődik 

egy biológiai folyamat. A zsíros kenyérből nyert „energiával” pattanunk a biciklire. Szürke a hajnal, 

a dinamót a gumikerékhez nyomjuk. A biológiai energia lábmunkává alakul, amit, az emberi test 
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egyik mozgási energiájának is nevezhetünk. Ezzel az energiával meghajtott kerék forgási energiája 

átkerül a dinamó tengelyére. Eddig igen érthető.  

Valami történik a dinamóban: a dinamó tengelyére szerelt állandó mágnes, egy tekercs előtt 

forog, és az állandó mágnes „tere” a „tekercs két pontja között feszültséget indukál”. Ez a folyamat 

sem látható, mégis „hatására” elindul a fém vezetékben valami, amit áramnak nevezünk. Ez az áram 

eljut a wolfram szálához. A wolframon keresztül haladó áram hatására a lámpa világítani kezd, és 

ha az izzó lámpához hozzáérünk, érezzük, hogy meleg.  

Összefoglalva a részeket: a biológiai energiából mozgási energiát hozunk létre, amikor pedá-

lozunk. Ez tapasztalat. Ez a mozgási energia a biciklikerék forgásával forgatja a dinamóra szerelt 

állandó mágnest. A forgás a tekercsben elektromos áramot létesít. Ez az áram az izzóban fény és hő 

energiát hoz létre. Milyen egyszerű. A keletkezett hőt tapintással érezzük. A mágneses jelenséget 

megérteni, szellemi képességünkkel elképzelni kell. Vagyis hinni azt, ami nem látható! 

  

Hasonlóan működik a hőerőmű is, amikor a kohójába lapátolt szén elégetésével mozgási 

energiát előállítva jutunk elektromos áramhoz, ami eljutva lakásunkba, mint világító fény jelenik 

meg. Ilyen, belső fénynek tekintem a hitet. A hitet nem látjuk. Az viszont tény, a Természet egyedül 

teremtett lényének, az Embernek minden más teremtménytől megkülönböztető lényege a hite. Hi-

tünk kétségeire választ keresünk, amikor az evúció folyamatában a kutatások eredményeiből az 

embernek nevezett lény emberré válását vagy az ember teremtését fogadjuk el. A tudomány materi-

alista gondolkodása ma ott tart, az emberi agyat egy fizikai egységnek tekinti. Hogyan lehet ez a 

megállapítás elfogadható, ha az állatvilág legmagasabb szintű agytekervényei között nem található 

egyetlen példány sem az összehasonlításra? Antropológiai felkészültségem hiányosságai miatt 

elnimerem, felvetésem műszaki alapú gondolkodásomból következik. Elgondolkodtam Tellhard de 

Chardin felvetésein:  

 

„Tarka sokaságú, mikroszkopikus elemek, annyian, hogy befedni képesek a Földet; szerkeze-

tileg és származásilag mégis szerves egységet alkotó, eléggé válogatott és rokonságban levő tömeg: 

messziről nézve lényegében ilyennek mutatkozik a kezdeti Élet. 

Ez a meghatározás, ismételjük, kizárólag általános tulajdonságokra, az egészet jellemző voná-

sokra érvényes. Ennyivel kell beérnünk, ami várható is volt. A Világmindenség minden dimenzió-

jában a Múlt mélységeit és a Tér mögöttesét kikerülhetlenül ugyanaz a távlati törvény homályosítja 

el látómezőnkön. A távoli és a nagyon kicsi csak bizonytalan körvolanú lehet. Ahhoz, hogy tekinte-

tünk mélyebbre hatolhasson az Élett fellépését kísérő jelenségek titkába, az kellene, hogy a sze-

münk láttára mai is alakuljon valahol lét a Földön. 

A fejezet lezárása előtt meg kell állapítanunk, hogy sajnos, erre nincsen semmi esélyünk.” 29 

  

„Ha egy folyó eredetét kutatjuk, fokról-fokra kevesebb vízre találunk, aztán egy iszapos luk-

ban el is tűnik szemünk elől. A létező eredetének kezdeti nyomai ekként halványodnak, majd el is 

mosódnak, ha egyre aprólékosabban próbáljuk részre osztani a térben, vagy (ami ugyanazt jeleni:) 

igyekszünk egyre hátrább vinni az időben. A folyó nagyságát a torkolatnál lehet megmérni, nem a 

forrásánál. Ugyanígy az Ember titkát sem az (egyedi vagy törzsfejlődési) magzati élet elhagyott 

állomásain kell keresnünk. A lélek szellemi természetében rejlik ez a titok. Csakhogy működése ré-

vén a lélek teljes szintézist alkotó egység s ezért nem éri el a Tudomány, amelynek lényege éppen 

az, hogy anyagi elemeire és előzményeire bontja a dolgokat. A lelket csak belső érzék és filozófiai 

eszmélődés képes föltedezni.” 30  

 

Az egyszerűbb megközelítést is Teilhard de Chardintól idézem:  

 

„A Világ szerveződik. Íme, mindenekelőtt ezt az alapvető tényt kell megértenünk, olyan jól 

látnunk, hogy gondolatvilágunkat megszokott és szinte természetes erőként irányítsa. Első tekintetre 

                                                 
29 Teilhard de Chardin: Az emberi jelenség (1973) 122. o. 
30 Teilhard de Chardin: A mindenség himnusza 61. o.   
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talán azt képzeljük, hogy a sok létező vaktában jelenik meg a Földön, vagy legalábbis össze-vissza 

alakul sorsuk. Szinte arra is gondolhattunk, hogy akármelyikünk igen könnyen születhetett volna 

korábban vagy későbben, itt vagy másutt, boldogabbanak vagy kevésbé szerencsének: mintha a 

Mindenség  története elejéből végéig, Időben és Térben  hatalmas díszkert volna, amelynek virá-

gait a kertész kénye-kedve szerint cserélgetheti. Ez a felfogás nem helyes.  

Minél többet gondolkodunk és felhasználjuk mindazt, amire a saját különféle területén tanít a 

tudomány, a filozófia és a vallás, annál indkább belátjuk, hogy a Világ nem mesterségesen egy-

másmellé rakott elemek halmaza, hanem szerves redszer, amelyet saját növekedésének messzire 

ható mozgása éltet. Az egészet irányító terv tűnik elő, amely a századok folyamán végigvonul s 

kezd megvalósulni körülöttünk. Valami nagy vállalkozás folyton továbbalakul a Mindenségben. 

Eredmény elérésére megy a játék, s ezt a fárdságos munkát leghelyesebben vajúdáshoz vagy szüle-

téshez hasonlíthatjuk: olyan szellemi valóság jön létre, amelyet az emberek lelke alakít, s velük 

mindaz, ami anyagit magukkal visznek. Sok fáradsággal, az emberi tevékenységen keresztül s az 

embei munka által gyűl össze, válik ki és tisztul az új Föld.  

Nem, minket senki se hasonlítson virágcsokor szálaihoz. Olyan nagy fának levelei és virágai 

vagyunk, amelyen minden a kellő időben s a maga megfelelő helyén jelenik meg, az Egészhez 

szabva s az Egész rendeltetése szerint.” 31  

 

Gondolatok Charles Darwin elméletéből 

 

Charles Darwin 1872-ben kiadott 6. kiadásában megjelent: A fajok eredete c. művében tudo-

mányos alapossággal dolgozta fel tapasztalatait. Előretekintésének alapgondolata:  

„A jövőben sokkal fontosabb kutatások számára is tér nyílik. A pszichológia bizonyára azon, 

a Herbert Spencer által máris jól megalapozott, tételre fog támaszkodni, hogy minden szellemi erő 

és képesség is szükségképpen csak fokozatosan volt megszerezhető. Világosság derül az ember 

eredetére és történetére is. Úgy látszik, igen kiváló szerzőket is teljesen kielégít az a felfogás, mely 

szerint minden faj 32 független teremtés révén keletkezett.  

Az én véleményem szerint mindazzal, amit azokról a törvényekről tudunk, melyeket a Terem-

tő az anyagra szabott, jobban összhangban van az a fölfogás, mely szerint a föld múlt és jelen lakói-

nak keletkezését és elmúlását másodrendű okoknak kell tulajdonítanunk, azokhoz hasonlóaknak, 

melyek az egyén születését és halálát meghatározzák. Ha az élőlényeket nem külön teremtett lé-

nyeknek tekintem, hanem néhány oly lény egyenes leszármazottjának, amelyek jóval előbb éltek, 

semmint a kambrium első rétege lerakódott, akkor szinte megnemesülve látom őket. …  

Annyiban prófétai szemmel tekinthetünk a jövőbe, hogy megjósolhatjuk: a közönséges és 

nagymértékben elterjedt fajok, melyek minden osztályon belül a nagyobb és uralkodó csoportba 

tartoznak, lesznek azok, melyek végül diadalmaskodni fognak, és új, uralkodó fajokat hoznak létre. 

Minthogy az összes létező életformák azoknak egyenes leszármazottai, melyek jóval a kambriumi 

korszak előtt éltek, biztosra vehetjük, hogy a nemzedékek rendes egymásutánja sohasem szakadt 

meg, és hogy katasztrófa sohasem pusztított el az egész földet. Ezért bizalommal tekintünk a hosz-

szú, biztos jövő elé. Mivel pedig a természetes kiválasztás csupán minden élőlény java révén és 

annak javára működik, mindennemű testi és szellemi képesség a további tökéletesedés irányába fog 

haladni.  

                                                 
31 Teilhard de Chardin: A mindenség himnusza 79. o. 
32 Darwin: Jegyzetek 692 o. (Linné szerint a faj még merev, nem változó egysége a rendszerezésnek; „összessége mind-

azon szerves testeknek, melyek egymástól, vagy pedig közös szülőktől származtak, valamint mindazoknak, melyek 

éppen annyira hasonlítanak azokhoz, mint egymáshoz” - és annyi van belőlük a világon, amennyit kezdetben teremtet-

tek. Darwin éppen „A fajok eredeté”-ben bizonyított be végleg. Azóta a fajt, a fejlődés elve alapján, változónak tekint-

jük; egy szakadatlanul folyt és folyó fejődéstörténeti átalakulás hosszú alaksorának pillanatnyi állapotát látjuk benne, 

mely a ráható külső és az erre válaszoló belső szervezeti tényezők hatása alatt folytonosan változik. Ezért nehéz kielégí-

tően, mindenre kiterjedő pontossággal kifejteni, hogy mi is a faj, s ezért hiányzik mind a mai napig az általános érvényű 

és mindenki részéről elfogadott meghatározása. … A biológusok többsége szerint a faj olyan egyedek csoportja, me-

lyeknek egyforma vagy hasonló alaktani, élettani és biológiai sajátságaik vannak, egymástól származnak, s általában 

területileg is egybetartozó élethelyet foglalnak el.)  
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Érdekes látvány egy kuszán benőtt part, amelyet sokféle növény borít, a bokrokban éneklő 

madarakkal, a levegőben szálldosó rovarokkal és a nedves földön mászkáló férgekkel, és érdekes 

eltűnődni azon, hogy ezeket a művészien szerkesztett formákat, bármennyire különböznek és bár-

mily bonyolult módon függnek is egymástól, egytől egyig oly törvények hozták létre, melyek ma is 

érvényesülnek körülöttünk. Ezek a törvények a legtágabb ételelemben véve a következők: növeke-

dés és szaporodás, az öröklődés, amely a szaporodásból úgyszólván szükségszerűen következik. A 

változékonyság, mely az életfeltételek közvetett és közvetlen hatásától, valamint a használattól és 

nem használattól függ; az elszaporodásnak oly nagy aránya, hogy a létért való küzdelmet és ennek 

következményeképpen a természetes kiválasztást vonja maga után, mely viszont a sajátságok elkü-

lönülésével és a kevésbé tökéletes formák kihalásával jár együtt.  

Ekként a természetben folyó harcból: az éhségből és a halálból közvetlenül az elképzelhető 

legnagyszerűbb eredmény jön létre: a magasabb rendű állatok kialakulása. Nagyszerűség van ebben 

a felfogásban, mely szerint a Teremtő az életet a maga különböző erőivel eredetileg csak néhány 

vagy csak egyetlen formába lehelte bele; és mialatt bolygónk a nehézkedés megmásíthatatlan törvé-

nye szerint keringett, ebből az egyszerű kezdetből végtelen sok szépséges és csodálatos forma bon-

takozott ki, s bontakozik ki még most is.” 33  

 

Többször elolvastam Darwin saját és kortársai munkásságáról írt könyvét. A gyakorlati életből 

szerzett tapasztalataival keresi és ad választ az élővilág keletkezésére. Bizonyítja, a Teremtő az éle-

tet csak egyetlen formába lehelte bele. Összegző következtetése, az élő természet fajai egy őstől, az 

őssejtből alakultak ki. Kutatásaiból kiolvasható, létkeretükben a fajok, évmilliárdok alatt, meghatá-

rozó törvények szerint módosultak, fennmaradtak, vagy kihalnak. Az ember az egyedüli létező, aki 

egyedi voltában, szabadságában meghatározhatja saját életterét.  

 

A Bibliában olvasom: a hatodik napon Isten megteremti az állatfajokat és az embert. S bár Is-

ten mindkettőt ezen a napon alkotja, mégis fel lehet ismerni, hogy az embernek egyedülálló helye 

van a világban. Isten az állatokat a vízhez, a mezőhöz, a földhöz, az égbolthoz és a tengerhez rende-

li hozzá. Az embernél nem így van. Az ember egyedülálló módon nem függ az élőhelyeitől és az 

élettértől, élhet a Föld bármely pontján. Az ember egyedülálló. Valamint csak az ember esetében 

fordul elő a nemi hovatartozás – „férfinak és nőnek”– említése. (Ter. 1, 20 - 27) … életközösségük a 

személyek közösségének ősformája. Az ember ugyanis ízig-vérig társas lény, és másokkal való kap-

csolat nélkül sem meg nem élhet, sem képességeit ki nem fejlesztheti. 34  

Az ember nemiségére való különleges hivatkozás elsősorban nem az utódnemzésre vonatko-

zik (hiszen az állatok is szaporodnak), hanem az „istenképiségre.” Ami jelenti a választás és az ön-

meghatározás lehetőségét, vagyis a szabad akarat létét. Röviden úgy gondolhatjuk át a teremtettsé-

get, hogy amilyen különbség van a kő és a fa között, az egyik csak van, a másik él is. Amilyen kü-

lönbség van a fa és az állat között, tudjuk az egyik él, a másik ért is. Végül, amilyen különbség van 

az állat és az emberi teremtmény között, az állatok ösztöneik szerint élnek, az embernek van öntu-

data, hallhatatlan lelke vezeti életútján. Az értelem tudja, hogy ugyanolyan különbség van a termé-

szetes síkon álló emberi lét és az isteni kegyelemben élő közt: az egyik megállapodik „a test és a 

szemek kívánságánál” (1 Jn. 2, 16), míg a másik az isteni természet szoros részesévé lett, és Krisz-

tus testének élő tagja.  

 

„Ahogyan Isten a maga képére és hasonlóságára teremtette az embert, úgy Ádám a maga ha-

sonlóságára és képmására nemzette gyermekét. Theológiailag azt jelenti ez, hogy Ádám leszárma-

zottai, az emberiség, örökölte mindazt, amit a teremtésben, az Istenképűség méltóságában az Isten 

adott.” 35  

Az pedig igaz, Isten az embert, a férfit és a nőt jónak, és egymás társának teremtette. A hím-

nemű és nőnemű együtt alkotja a teljes embert. Nem állnak szemben egymással, nem azonosak, 

                                                 
33 Charles Darwin: A fajok eredetete 584. o.  
34 II. Vatikáni Zsinat Tanítása 452. o. Szent István Társulat kiadása 1975  
35 A Szentírás magyarázata 145. o.  
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összhangban vannak egymással. A párhuzamosság arra utal, hogy a nemek közötti különbözőség 

nem hierarchiát, hanem egyenértékűséget jelent. Nem egymás felett uralkodnak, Isten mindkettőt 

megbízza a föld feletti uralkodás feladatával. (28. vers). Bibliai értelmezés szerint, 36 a Teremtő az 

embert arra rendeli, hogy töltse be a Földet és uralkodjék fölötte. Nem a többi teremtményhez sorol-

ja, hanem az Istenhez való hasonlóságáról beszél, mint saját képmásáról. Ez azt jelenti, hogy az 

ember, a férfi és a nő egy test, és teremtésük lényege, szeretetük gyümölcsében, Isten parancsában 

jelenik meg: „Legyetek termékenyek, szaporodjatok.” A bibliai utalásban fedezzük fel, „a nemzés a 

teremtésben gyökerezik, és bizonyos értelemben megismétli a teremtés titkát.” 37 Az élet tovább-

adásának isteni művében való részesedést.  

 

Josef Pieper az erény meghatározásánál utal arra az összefüggésre, hogy „Az okosság az 

igazságosság, a lelkierő és a mértékletesség „mértéke”. Ez pedig azt jelenti, hogy Isten teremtő 

megismerésében benne van minden teremtett dolog előképe és formája, következésképpen a minden 

valós létezőben benne rejlő lényegi forma „eszméje”. …  

A teremtés azáltal lesz azzá, ami, hogy megegyezik Isten teremtő megismerésének mértéké-

vel. Az emberi megismerés helyességét az objektív valóság mértékével lehet meghatározni. …  

Az ember szabad cselekedete akkor válik jóvá, ha az okosság irányítja.” 38  

 

Napjainkra az emberi élettér szétforgácsolódott, nincs időnk egymásra. Zaklatottak vagyunk, 

csodálkozunk, vagy észre sem vesszük egészségünk romlását. Egészséges élet értelmébe vetett hit 

helyett, gyógyszerekkel küzdünk az egészséges életünk ellen. A következmények - szív és érrend-

szeri, daganatos, légzőszervi, izom és csontrendszeri megbetegedések - kialakulása ellen nincs or-

vosság.  

 

Lehet-e zilált életünk oka a nevelés, vagyis az iskolázottság hiánya?  

 

A Teremtő Isten, életet lehelt az emberbe. Az élet értelmét keresgélő, de azt nem találó ember, el 

idegenesedésében, rálép a kiúttalanság életérzésére. Pedig tudjuk, az ember az egyedüli létező, aki 

elmondhatja: Ha bántanak az emberek, ha az élet fáj, menekülj a természet magányába, és csodáld a 

végtelen alakot, mely számos véges alakot tartalmaz. Megnyugszol. Ezt teszi velünk Istenben vetett 

hitünk. Az emberi nem, fő jellemvonása, hogy haladásához, épüléséhez, saját közreműködése is 

szükséges. Minden más teremtménytől az embert, szabad akarata különbözteti meg. Szabad akara-

tával lett az ember alkalmas a jóra, a betegek, fogyatékkal élők, elesett idős emberek átkarolására. 

Az emberi közösség egyik formája társadalmi szintű, melynek fejlődése nem véletlen tényezőkből 

összeálló, de egyedüli eredmény.  

 

A bölcsesség  

 

A hozzáértők és véleményalkotók a megoldások tengeréből kiragadott egy-egy példával mu-

tatnak kivezető utat az erdőben eltévedt ember számára. Így van a nevelés terén is. Amint tanulmá-

nyomban eddig felsorakoztattam, a nevelés kérdése elsősorban a család feladata, a következő lépés 

a bölcsőde és az óvoda, az iskolák felmenő ágai. Mi itt a gond? A bölcsesség hiánya.  

 

Konfucius elmélkedésében: „A régiek, akik tiszta erkölcsi összhangot akartak a világban, elő-

ször nemzeti életüket rendezték el. Akik el akarták rendezni nemzeti életüket, először otthoni életü-

ket szabályozták; akik otthoni életüket akarták szabályozni, először egyéni életüket művelték; akik 

egyéni életüket akarták művelni, először a szívüket hozták rendbe; akik a szívüket akarták rend be-

hozni, először akaratukat tették őszintévé, akik akaratukat akarták őszintévé tenni, először eljutottak 

                                                 
36 Ter 1. 28;  
37 II. János Pál: Férfi és Nő 51. o. Audencia beszélgetések a Vatikánban 1979. november 21. O.M.C. - Christianus Bécs 

- Budapest, 1981. Zalai Nyomda Rt. 
38 Josef Pieper: A négy sarkalatos erény. 14. o.  
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a megértéshez, a megértés a dolgok ismeretének felkutatásából származik. Ha a dolgok ismeretét 

elnyertük, akkor elértük a megértést.  

Ha a megértést elértük, akkor az akarat őszinte; ha az akarat őszinte, akkor a szív rendben 

van; ha a szív rendben van, akkor műveljük egyéni életünket; ha egyéni életünket műveljük, akkor 

az otthoni élet szabályozva van; ha az otthoni élet szabályozva van, akkor a nemzeti élet rendes; ha 

pedig a nemzeti élet rendes: akkor a világ békességben él.  

A császártól le a közrendű emberig az egyéni élet művelése az alapja mindennek. Lehetetlen-

ség, hogyha az alap rendetlen, fölötte rendes legyen az épület. Sohasem volt olyan fa a világon, 

amelynek törzse karcsú s felső ágai nehezek és erősek. A dolgoknak oka és következménye van, az 

emberi ügyeknek kezdete és vége. Ha az egymásra következés rendjét ismerjük: ez a bölcsesség 

kezdete”. 39  

 

„Az élet erőit nem lehet kijátszani: mindenki és minden faj csak a maga világnézetét építheti 

meg. Azt többé nem engedhetjük meg, hogy magyar lelkünk e legszentebb szentélyébe idegenek 

merészkedjenek, oltárainkat széthányják s akármily hangzatos címeken ebbe a legbensőbb építkezé-

sünkbe belekontárkodjanak. Magunk akarjuk és magunk fogjuk kiépíteni a magunk magyar világ-

nézetét – az ősi, történelmileg, fajilag és világpolitikailag adott alapokon.  

A magyar ember világnézetét két irányban kell kiépíteni éspedig egyidejűleg: erkölcsi és ha-

talmi irányban. Az erkölcsi kérdések, az erkölcs fogalmai: becsület, hűség, őszinteség, bátorság, 

nyíltság, puritánság, férfias helytállás, hősiesség, valamint az etikai értékelés ősidőktől fogva érde-

kelték, vonzották és foglalkoztatták a magyarokat. A magyar faj eme ősi etikai hajlamai erős alap, 

melyben tovább lehet építeni s mely s mely megbírja a jövő legsúlyosabb erkölcsi követelményeit 

is. Bele kell vinnünk a magyar nép szívébe minél általánosabban és minél mélyebben a kötelesség 

eszméjét és öntudatát. Bele kell vinnünk népünkbe az öntudatos akaratot, hogy a kötelesség becsü-

letes teljesítésében keresse élete célját és boldogságát.  

Mi keresztényellenes individualista helyességnek, finomkodásoknak, élvezethajhászásnak, 

egyéni kapzsiságnak és habzsolásnak nem adhatjuk oda magunkat. A kötelesség, önzetlenség, önfe-

gyelem és önfeláldozás emelkedett keresztény etikájára van nekünk szükségünk, nem én imádó 

szatócserkölcsre.” 40  

 

Elmúlt száz év. Ha közöttünk lenne Zsilinszky, rosszabb helyzetet festene az égre.  

 

„A régi tanítás szerint három dolgot kell legfőképpen elkerülnünk: a gyűlöletet, az irigységet, 

a megvetést. Hogy hogyan, azt egyedül a bölcsesség fogja megmutatni. Nehéz ugyanis eltalálni a 

helyes mértéket, s óvakodjunk, nehogy az irigységtől való rettegés eljuttasson bennünket a megve-

tésig, nehogy úgy lássék, miközben letaposni senkit sem akarunk, hogy minket le lehet taposni.” 41  

 

 „És ha valaki az igazságot kedveli, akkor, amit ő elér, az erény: mértékletességre, okosságra, 

igazságosságra és erősségre tanít. Ezeknél nincs hasznosabb az életben az ember számára.” 42  

 

„A mindenségben a Szellem, a Szellemben pedig az erkölcs az a kiváltságos régió, azol az 

Élet ténylegesen kibontakozik.” 43  

 

Az erkölcs  

 

                                                 
39 Az idézet, Lin Yutang: A bölcs mosoly c. munkájából való. 106. o. Benedek Marcell fordítása, Révai Testvérek Iro-

dalmi Intézet Rt. Nyomdája Budapest 1946.  
40 Zsilinszky Endre: Nemzeti újjászületés és sajtó 68, 69. o.  
41 Lucii Annaei Seneca: Vigasztalások Erkölcsi levelek:14. levél 199. o. Európa Könyvkiadó Budapest 1980. Gyomai 

Kner Nyomda  
42 Ószövetség – Bölcsesség 87  
43 Teilhard de Chardin: A mindenség himnusza 81. o. 
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Az erény a lelkünk olyan szilárd és stabil készsége, amely a jó cselekvésre irányul. Nem csak 

könnyebbé teszi a helyes cselekedet végbevitelét, hanem hatékonnyá is. De mi az erény? Nos, az 

emberben, a lélekben lévő olyan stabil, biztos készségekről van szó, melyek képessé tesznek ben-

nünket megismerni, felismerni, vágyni, keresni, célozni, és meg is tenni a jót. Erkölcsi erények 

közül négyet, kardinális vagy sarkalatos erénynek is neveznek, mert ezeken múlik az erkölcsös élet. 

A sarkalatos erények: Okosság, igazságosság; erősség; mértékletesség.  

 

„Az erény készség a kötelesség állandó és könnyű teljesítésére. Minthogy kötelességeink 

vannak egyrészt Isten iránt, másrészt magunk és felebarátaink iránt, az erények is ebbe a két irány-

ban tökéletesítik lelkünket. Azok az erények, melyek Isten iránti kötelességeink teljesítésére képesí-

tenek, istenies erények; ezek a hit, remény és szeretet.” 44  

 

Pláton az ember igazi voltát, sarkalatos erényeknek, mert rajtuk, mint sarkokon fordul az 

egész erkölcsi élet, az ősi reflexiókból eredezteti. Ezek az okosság, az igazságosság, a lelkierő és 

mértékletesség. E gondolati struktúra, tehát az „erénytan”, az emberi önértelmezés egyik legna-

gyobb találmányának megfogalmazása mindig jelent volt az európai ember tudatában. 45  

Az erények együttessége adja a jellemet. Jellemes embernek ugyanis azt mondjuk, akinek 

erkölcsi elvei (meggyőződései) vannak, és aki minden körülmények között meggyőződése szerint 

cselekszik. A keresztény jellem a krisztusi elvek, erő és szeretet tökéletes összhangja.  

Erényeink és törvényeink összeolvadása teremt kapcsolatot a közjó szolgálatára. A titok az a 

törvény, ami benne van az ember természetében. A természeti törvény az emberi természetből fo-

lyik. A természeti törvényt az Isten a természetével együtt adta az embernek. Nincs szükség fontos-

ságának külön hangsúlyozására, tudjuk mit jelent a jövő nemzedék formálásában. Tiszta szándékkal 

napirendre tűzendő a titkok feltárása az osztálytermekben ülő, kezdetekben tiszta szívű, tiszta szel-

lemű, tiszta tekintetű lelkeink előtt.  

 

Példaképek, példás életutak mutathatnak irányt, adhatnak segédkezet. Józsa Judit művészet-

történész, kerámiaszobrász munkássága egyik példája a követendő útnak. A Magyar Örökség I. 

könyvének bevezető soraival mondja el:  

„Kiindulási pontként fogalmazódott meg bennem az a kérdés, hogy milyenek vagyunk mi 

magyarok, milyen erényekkel rendelkezünk, mire lehetünk büszkék és mi is a magyar örökség. Így 

az erkölcsi alapjainkból indultam el, e téma feldolgozására került sor elsősorban. Egy jó művésznek 

reflektálnia kell korának történéseire ‒ úgy éreztem, hogy felgyorsult, elmaterializálódott világunk-

ban, amikor az erkölcsi értékek háttérbe szorulnak, és embertársaink a szó rossz értelmében válnak 

individualistává és kozmopolitává, bizony nagy szükség van erre.  

Sokakat megkérdeztem, hogy milyen a magyar nép, milyen a magyar ember. Valamennyien 

azt válaszolták, hogy jó. Alapvetően én is ezt érzem, de azt is tudom, hogy a jóval való lényegi ro-

konság ösztönszerű erkölcsi biztonságot szül. Csakhogy nem lehet nem észrevenni, hogy ezt az 

erkölcsi biztonságot alapjaiban ingatta meg az az ominózus 40 év, és sajnos elsikkadtak a valóban 

meglévő magyar erkölcsi értékek.  

Először is szögezzük le mi is az ERÉNY: olyan készség, amely az embert és tetteit jóváteszi. 

Aquinói Szt. Tamás erénytana áll legközelebb az én lelkemhez, ezt fogadom el, e szerint élek. Ő a 

keresztény erkölcsi életet a három isteni és a négy sarkalatos erény alapján fejti ki. …  

Továbbá kiválasztottam a magyar nép jellemvonásai közül a hét legfontosabbat – Hazaszere-

tet, Összetartás, Vallásosság, Hősiesség, Bátorság, Kreativitás, Büszkeség –, de nem állítottam 

szembe a hét bűnnel, hanem csak és kizárólag a jó tulajdonságokat mintáztam meg. Mindannyian 

tudjuk, hogy a jó ellentétpárja létezik és ebben a világban csak egyre erősödik, így nem kívántam 

még műalkotással is ezt a rossz energiát tovább erősíteni.  

Az erénykatalógusom kompozícióival új műfaj született. Jókai Anna író a megnyitóbeszédé-

ben, magyarul hundala vagy hondala szavakkal nevezte el őket. Az én szívemhez mindkét elneve-

                                                 
44 Dr Schütz Antal: Katolikus erkölcstan: 16. o.  
45 Josef Pieper: A négy sarkalatos erény 7. o.  



 115 

zés közel áll.  

És hundala azért, mert mi, székelyek, a hunoktól származtatjuk magunkat és egy hun, azaz 

székely „találmány”-ról van szó. Ám különösen tetszett a hondala is, mert az egész hazát fogja ösz-

sze egy kerek egészbe.  

Nagy megtiszteltetés számomra, hogy Jókai Anna, a magyar irodalom nagyasszonya lett a ke-

resztanyja a magyar erénykatalógusom kompozícióinak, a hondalának! Hálás vagyok e csodaszép új 

magyar szóért, amelyet ő alkotott e világra, hogy a hon, a haza és annak dala, éneke felemelje 

valamennyiünk szívét, lelkét. Köszönet érte! … ” 46  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A Duna Palotában rendezett kiállítás megnyitóján készült felvétel. Balról jobbra: Kovács Nóri, Józsa Judit, Jókai Anna, 

Dr. Bába szilvia. 2012. 11. 08. IMG_1346; 

 

Józsa Judit tárlatvezetéseit hallgatva, kompozícióiban felfedezhetjük szépről, a nekünk sugár-

zó fényről vallott filozófiáját. Alkotásaiban elénk tárul felénk nyújtott humanizmusa, életének szé-

kely-magyar valósága, a Teremtőbe vetett hite. Úgy érzem, hogy szobraiba ültetett küzdelme a 

nemzetéért, megérinti a lelkeket: hite végtelen.  

 

Hit [Isteni erény]  

 

„A Hit kompozíciójának alapja a mag motívumból szárba szökkenő kitárt karú életfa, vagyis a 

kereszténység életfája, a kereszt. A legenda szerint a keresztet a paradicsomi bűnbeesés fájából 

ácsolták. Ezért a törzsének hullámzása, a paradicsomi Élet és Halál fáját szimbolizálva, megidézi a 

tudás fáját őrző kígyót és így Ádám és Éva bűnbeesését, az eredendő bűnt is. A magyarság ősi hitvi-

lága szerint az életfa, a kozmikus világfa, nem más, mint a magyar népmesék égig érő fája, eredeti-

leg, Tejút-jelkép, csúcsán a Nappal. Népművészetben a Tejutat sokszor ábrázolják hullámzó vonal-

lal.  

A kereszt csúcsán Nap szimbólum ragyog. Motívumaink közül a rozettára vagy a napraforgó-

ra emlékeztető Nap motívum a teremtő Atya Istenre utal, amely ragyogóan sugárzik. Az egyenlő 

szárú kereszt az ősidőben tér-idő jelképként szolgált. Ezért és a keresztformának megfelelően, itt a 

kitárt karok öltenek tulipánformát, míg a felfelé hullámzó fatörzs íveiben harangvirágok sorakoz-

                                                 
46 Józsa Judit: Magyar Örökség I.- II. Előszó.  
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nak. A harangvirágok a harangokat jelenítik meg, amelyek az ég és föld között függő, a két világ 

között közvetítő szakrális tárgyak, Isten hangját jelképezik.  

Ősvallásunk táltosai bizonyára öltözetükön viselték, azokat a harangocskákat, csengettyűket, 

amellyel megszólították az égieket. Nem szabad megfeledkeznünk, arról sem, hogy a déli harangszó 

Magyarországon a nándorfehérvári ütközet emlékére kondul meg. A katolikusoknál a halál órájában 

a legkisebb harangot, a lélekharangot szólaltatják meg. Régen a magyar nép úgy tisztelte a harang-

szót, hogy amikor megszólat, hallgatásba merülve keresztet vetettek és hálát adtak a jó Istennek. 

Végül a kompozíciót a Napkorong felett, a magyarok ősvallásának egy Isten-hitére utalva, a székely 

rovásírás egy Isten jele zárja le.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Józsa Judit galéria. A Hit. 2015. 09. 22. IMG_5154; 

 

A hit, meggyőződés olyasmiről, amit tapasztalati úton, tudományosan nem tud az ember iga-

zolni, mégis igaznak tart, mert bizonyosságot lát a teremtett világban. A mindenség nem magától 

jött létre, minden, ami benne van: teremtett. Az ember is ott van a mindenben, a világegyetemben 

egy csoda, csuda egy teremtmény.”  

 

„Hit nélkül nincs jellem. Mert csakis a hit megingathatatlan igazságain tájékozódó ember tud-

ja megtartani a vélemények és érzelmet hullámzásai közepett a helyes irányt. … Ezért csak a rövid-

látás mondhatja, hogy a hit kora lejárt. A hiszékenység kora mindenesetre lejárt, de az igaz hitnek 

napja emelkedőben van; sőt minél tovább búvárkodnak a tudósok, annál inkább belátják a hit szük-

ségességét. …” 47  

                                                 
47 Schütz Antal: Katolikus erkölcstan: 46. o.  
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Nem tudjuk, kiben mi lakik. De azt tudjuk, hogy minden emberben ott van a hit iránti vágy. A 

vágyban rejlik a remény. A nevelés lényege a ráhatás, hogy az emberben ott szunnyadó remény 

csírája zsendüljön ki.  

 

Remény [Isteni erény]  

 

Hitünk adja életutunkhoz a világosságot, a reményt és a biztonságot. A remény a szomorúsá-

gunk és gondjaink között kedvet, örömöt és biztonságod ad az élet útján. Szükséges, hogy a remény 

tevékenykedjen bennünk. Az emberiség kiemelkedő tudású emberei hitték Isten segítségét, kilátás-

talan helyzetükben sem csüggedtek, tele voltak reménységgel. Példaként álljon itt Szent Pál levelé-

ből:  

„Az én véremet ugyanis nemsokára kiontják áldozatul, eltávozásom ideje közel van. A jó har-

cot megharcoltam, a pályát végigfutottam, hitemet megtartottam. Készen vár az igazság győzelmi 

koszorúja, amelyet azon a napon megad nekem az Úr, az igazságos bíró, de nemcsak nekem, hanem 

mindenkinek, akik örömmel várják eljövetelét.” 48  

  

A remélni általában annyi, mint óhajtani valami jót és bízni benne, hogy megnyerjük. 49  

 

Szeretet [Isteni erény]  

 

„A tanítás célja a tiszta szívből, jó lelkiismeretből és őszinte hitből fakadó szeretet. Ettől né-

melyek eltértek, és üres fecsegésre adták magukat. A törvény tanítói szeretnének lenni, de nem ér-

tik, amit mondanak, és amit olyan csökönyösen állítanak.  

Mi tudjuk, hogy a törvény jó, ha valaki helyesen alkalmazza; de tudatában kell lennünk, hogy 

a törvényt nem az igaz emberért hozták, hanem a gonoszokért, a lázadókért, az istentelenekért, a 

bűnösökért, a vallástalanokért, a közönséges lelkűekért, az apa- és anyagyilkosokért, a vérengző-

kért, a tisztátalanokért, a fajtalanokért, a rabszolga kereskedőkért, a hazugokért, a hamisan esküvő-

kért, és mindazért, ami még ellenkezik az igaz tanítással, a boldog Isten dicsőségéről szóló evangé-

liummal, amelynek hirdetésére megbízást kaptam.” 50  

 

A szeretet kincs, életünk kísérője. „Amikor a nevelő látóhatárán megjelenik a szeretet, mint 

pedagógiai cél, ezt a célt és útjait nem lehet jobban fogalmazni, mint Szent Pál híres szavaival, 

amely talán a legszebb és legtartalmasabb szó, amit ember valaha írt, amelynek a szeretetnek nem-

csak örök himnusza, hanem örök pedagógiája is.” 51  

 

„Mit lehet mindebből leszűrni a nevelési gyakorlat számára? Mindenekelőtt azt, hogy ha va-

lami tud szeretetet fakasztani és nevelni, egy szerető nagy léleknek ilyen felsőbbséges, elragadó 

sugárzása. … A nevelőnek pedig rendületlenül bíznia kell abban, hogy akárhová esik az igaz szere-

tet csak egy sugara, ott mégis kigyullad a tüze, mely legalább vágy és igény alakjában mindenkiben 

él. …  

Nagyon kevés ember az, akinek a lelkében a szeretet legalább egy húrt, legalább rövid időrez-

gésbe nem hoz. … Igen, a szeretet lendít, mégpedig nem az a szeretet, melyet kapunk, hanem ame-

lyet adhatunk. Helyes pedagógiai érzékre vall, ha szülők a másoknak adandó szívességeket gyerme-

keikkel intéztetik el. Hadd tanulja meg és szokja meg idejében az adás gesztusát, hadd élje a segítés 

jótevő boldogító erejét.” 52  

 

                                                 
48 A Timóteusnak írt második levél 4, 6 
49 Schütz Antal: Katolikus erkölcstan: 47. o.  
50 A Timóteusnak írt első levél 1, 5-11 

51 Schütz Antal: Pedagógia 202. o. Szent István Társulat Budapest, 2010. EFO Nyomda Szászhalombatta. 
52 Schütz Antal: Pedagógia 202. o.  
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„Addig nem lesz békesség ezen a földön, amíg a szeretet uralma el nem érkezik.” 53 

 

Okosság  

 

Okosság nélkül nincsen erényes ember. Az okosság egyszerre értelmi, és erkölcsi erény, egy-

szerre tartja helyes irányba értelmünket és akaratunkat is. Az az ember lehet erényes, aki okos is 

egyben. Bölcsesség, szakértelem, tudomány nélkül lehetünk erkölcsösek, de az okosság erénye 

nélkül nem. Lehet valaki kiváló szakmunkás vagy tudós értelmiségi, mégis erkölcstelen ember, és 

lehet valaki egyszerű ember, mégis erényes, erkölcsös, tiszta lelkű ember.  

 

„Okos, aki érti az embereket; / aki önmagát érti: ihletett. / Hatalmas, aki másokat legyőz; / aki 

önmagát legyőzi: erős. / Aki törekszik: nincs híján akaratnak; / aki megelégszik: gazdag. / Aki nem 

veszti természetét: hosszú életű; / aki nem veszti emlékezetét: örökéletű.” 54  

 

Tudnunk kell: „Az alattomosság a hamis okosság legsajátosabb formája. Ezen azt a kerülő-

utakon járó, elfogult, kizárólag a „taktikára” irányuló intrikus gondolkodásmódot érjük, amely sem 

az egyenes szembenézésre, sem az egyenes cselekvésre nem képes. … A hátsó szándék, a rejtőzkö-

dés, a ravaszság és az őszintétlenség a kishitű és kisszerű ember menedéke. … A hamis és fennhé-

jázó okosság a fösvénység származéka és lényegét tekintve rokona. A fösvénység itt többet jelent, 

mint a pénz és a tulajdon rendetlen szeretetét. … Ez a fogalom magában foglal mindenféle „birtok-

lásra” való mértéktelen törekvést, amellyel az ember nagyságát és hatalmát igyekszik biztosítani. 

Lényegében az önigazolás, az önbiztosítás görcsös, öreges igyekezete.” 55  

 

Minden baj jelen van, változások szükségesek, kifejezésre kell juttatni egy nemzetpolitikát, ez 

jeleseink cselekvő akaratukkal mutathatják fel, a politikai vezetés magyar nemzet egésze iránti el-

kötelezettségével. Szükséges a politikai erők magyar nemzetünk iránti hitvallására. A kráter szélére 

helyezett felelősség közös, fogalmazása elkészült, Nemzeti Hitvallás 56 szavai alatt nyújtja kezét 

felénk, el kell fogadni, mert az egység megteremtése nélkül, minden tisztességes magyar ember 

lelkének felszabadítása nélkül, történelmünk ismerete nélkül, hit nélkül nehezebb az egyén küzdel-

me, mint együtt sikert érni el.  

 

Bátorság  

 

Az erősség, vagy bátorság erénye akaratunkat erősíti, segít helytállni a nehézségekben. Az 

igazságosságnak, a második sarkalatos erénynek és mindannak, amit magában foglal, az okosságon 

kell alapulnia. Az okosság a lelkierő, más szóval a bátorság és a mértékletesség „mértéke”. Az igaz-

ságosság elősorban külső tettekben nyilvánuk meg. Az „igazságosság és igazságtalanság terén főleg 

az számít, ami az ember tetteiből kiviláglik.” 57  

 

Jó példaként idézek Orbán Viktor miniszterelnök felszólalásából. 58  

 

„Egy etikai közösség számára tehát csak olyan törvényadó képzelhető el, akinek vonatkozá-

sában minden valódi kötelességet, tehát az etikaiakat is egyidejűleg az ő parancsának kell tartani, 

aki tehát a szívek ismerője kell, legyen, hogy mindenki érzületének legbensejébe lásson, és – ahogy 

ennek minden közösségben történnie kell – mindenkinek azt juttassa, amire tettei érdemesítik. Ez 

pedig Istennek, mint a világ morális urának fogalma. Egy etikai közösség tehát csak úgy gondolható 

                                                 
53 Erdélyi karácson Erdélyi magyar írók karácsonyi novállái, versei. LAZI könyvkiadó 2003. I.n. Wass Albert 189. o.   
54 LAO-CE: Az Út és Erény könyve. 40. o. Európa Könyvkiadó 1978, Budapest. Kossuth Nyomda  
55 Josef Pieper: 27. o.  
56 1. sz. melléklet (30. o.) 
57 Josef Pieper 63. o. 
58 2. sz. melléklet (31. o.) 
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el, mint isteni parancsok alatt álló nép, azaz mint Isten erénytörvények szerinti népe. Isten e népével 

szembeállítható a rossz princípium hordájának gondolata, mint azok egyesülése, akik az ő oldalán 

állnak, a gonosz kiterjesztésén munkálkodnak, s meg akarják akadályozni ama másik közösség lét-

rejöttét; ámbár az erényes érzületet ostromló princípium szintúgy bennünk magunkban lakozik, s 

csupán a szemléletesség kedvéért ábrázoljuk külső hatalomként.” 59  

 

Hazaszeretet  

 

Ha hazaszeretere akarunk nevelni, azzal kell kezdenem, hogy megértsem, mi a haza? 

 

 „A Hazaszeretet kompozíciójának mintázásakor döbbentem rá, hogy az én génjeimben, a ke-

zemben, a tudatalattimban a székely virágok élnek és minduntalan ők kívánnak kibújni az ujjaim-

ból. Elsősorban a szülőföldünkön megismert motívumokat sajátítjuk el, ezeket a népművészetbe 

rejtett szimbólumokat és jeleket tudjuk előhívni agyunk titkos zugaiból. Így mindannyian a saját 

szülőföldünk hagyományos népművészeti örökségét kell, felelevenítsük önmagunkban. Erre épít-

kezve meg fogjuk érteni a teljes kárpát-medencei magyarság szimbólumrendszerét, és az abba elrej-

tett tudást, hiszen egy azon elvre épülve, egy azon fa gyökeréből emelkedett ki.  

 

Anyaországi kiindulópon-

tot keresve megtaláltam a Haza-

szeretet erényének ihlető szűr-

hímzését. Jól látható a kompo-

zíció alsó részén, hogy mag 

motívumból kiinduló és szerte-

ágazó életfa öleli magába a kö-

zéppontban, éppen a mag for-

máját felvevő magyar címert. 

Az ágakat borító sűrű levélkék 

egységbe, körformába hajlanak. 

A kör közepén a jelképes pont a 

magyar címer – tehát a haza – 

és ami körülötte van, azok a 

hazafiak. A középső magcsúcs-

ban szív-közepes tulipán nyílt 

ki, ez a magyar ember. A két 

oldalsó, felfelé ívelő ág alsó 

harmadában is hasonló szíves 

tulipánok, a jó magyar hazafiak, 

felfelé irányulva szétágaznak, 

majd a tulipánok megsokasod-

nak, egymásra támaszkodnak.  
 

Józsa Judit: Hazaszeretet 2015. szeptember 22. IMG_5136;  

 

A kompozíció felső részénél végül egymáshoz érnek, kicsi kerek magokat hullajtanak, hogy 

azokból jelképesen újabb hajtások nőhessenek, és lelki szemeinkkel eltudjuk képzelni, ahogy az 

egész Kárpát-medence a hazaszeretet virágaiba borul.” 60  

 

Szent-Györgyi Albert a hazaszereteről írja: „Meg kell tanítani a gyerekeknek, hogy mindany-

nyian függünk egymástól. Okosan meg kell győzni őket arról, hogy a világban minden és mindenki 

                                                 
59 Immanuel Kant: A vallás a puszta ész határain belül. 227. o. Gondolat kiadó 1980. Egyetemi Nyomda  
60 Józsa Judit: Magyar örökség I - II 50. o.  
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kölcsönösen függ egymástól, s ez nem engedi meg, hogy az embereket győztesekre és legyőzöttek-

re, boldogokra és boldogtalanokra osszuk. Meg kell őket győzni, hogy boldtalanságunkat nem má-

sok fölötti hatalmunk vagy pillanatnyi előnyeink határozzák meg, hanem az az összhang, melyben 

együtt tudunk működni… Amikor gyermekeink szívébe véssük a hazaszeretet, szívükbe kell vés-

nünk az egész világ, az egész föld, az egész emberiség szeretetét is. Nincs ellentmondás e két érzés 

között, ahogyan nincs a család és a haza között sem: a családot védve a hazát szolgáljuk.”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összetartás   

 

„Írtam egy erkölcsi kódexet, amely újdonságnak számít a magyar közéletben. Nagyon büszke 

vagyok arra, hogy számos általános és középiskola, egyetemek és különböző cégek is elfogadták ezt 

a szabályrendszert, és kifüggesztették a székhelyükön. A kódexben olyan erkölcsi normákat fogal-

maztam meg, amelyek a magyar nemzeti válogatott számára szentek és sérthetetlenek. Miért van 

szükség erre? A sokféle képzettséggel rendelkező és különböző kulturális háttérből érkező fiatalok-

nak kell az erkölcsi iránymutatás, kell egy olyan szabályrendszer, amely működteti a közösséget.”  

„Aki nem tud alkalmazkodni a közös értékrendhez, az nem tud megmaradni a csapatban.” 

„Vallom, hogy ma Magyarországon középszerű teljesítménnyel nem jutunk messzire.”  

„Csak akkor van esélyünk arra, hogy utolérjük Európát mind az egészség, mind pedig az 

anyagiak tekintetében, ha mindenki megpróbál a maga területén úgy gondolkodni és úgy élni, aho-

gyan az élsportban kötelező.”  

„Arra biztatnám a fiatalokat, hogy olyan napi programot állítsanak össze, és olyan hosszú távú 

tervet készítsenek maguknak, hogy egyszer majd kiválóak legyenek a saját területükön.”  

„Ebben a küzdelemben nagyot lendíthet rajtunk az elkötelezettség, az erkölcsi tartás és a hit.” 

„Kívánom mindenkinek, hogy a hitén keresztül és az elmondottak alapján, legyen sikeres a 

hivatásában, és éljen boldog családi életet.” 61  

 

Vallásosság  

 

A vallás az erényekben és a tisztaságban él. Engedjenek meg három idézet idehozását.   

 

„Csupán egy (igazi) vallás van, de a hitnek számos fajtája lehetséges. – Hozzátehetjük, lehet-

séges, hogy a hitmódjuk különbségei szerint elkülönülő egyházakban mégis egy és ugyan ama igazi 

vallás lelhető föl. Éppen ezért találóbb azt mondanunk, hogy ez az ember ilyen olyan (zsidó, mo-

hamedán, keresztény, katolikus, lutheránus) hiten van, mint azt, hogy ezen vagy azon a valláson. … 

Az egyszerű ember mindig a maga egyházi hitét érti rajta, mely szemébe ötlik, a vallás viszont ben-

                                                 
61 3. sz. melléklet Mocsai Lajossal beszélget Rátkai Balázs. Új Ember 2013. július 28. 9. o. (31. o.) 
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sőkben rejtezik és a morális érzületen múlik.” 62  

„A vallásos ember arról ismerhető fel, hogy teremtménynek tartja magát, legfeljebb Isten 

gyermekének, akinek védelemre és rejtekhelyre van szüksége”. 63  

 

„A szent király utolsó évei a befelé fordulás, az imádság, az ország és az egyház apró, ügyes 

bajos dolgaival való törődés időszakának bizonyultak. Minden cselekedetét teljesen Istennek szen-

telte, fogadalom és felajánlás útján szüntelen imáiban magát és királyságát a mindenkoron Szűz 

Istenanya, Mária gyámsága alá helyezte” – jegyezte föl róla a nagylegenda. „Ez az alapja annak, 

hogy országát, népét, különös módon felajánlotta Szűz Máriának.” 64  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Orbán Viktor  Soli Deo gloria/Facebook; A képen Orbán Viktor és Nick Vujicic Magyarországért imádkozik. 65 
 

Büszkeség  

 

„A világhoz nem alkalmazkodni kell, nem újrarendezgetni azt, ami már megvan benne, ha-

nem hozzáadni mindig.” Így születnek a nagy művek. Mi, magyarok, sok mindent hozzáadtunk a 

világhoz, mégis ritkán beszélünk a nagy műveinkről, a magyarok műveiről. Hajlamosak vagyunk 

elfeledkezni róluk, pedig a magyar ember mindig, még a nehéz időkben is képes alkotni; meglepő, 

                                                 
62 Immanuel Kant 238. o.  
63 Hamvas Béla III. kötet 77. o.  
64 DR. Török Jószef szerkesztésében: Szent István tisztelete. 31. o.  
65 https://m.facebook.com/orbánviktor/photos 2019. 10. 25. (Miniszterelnöki programiroda közlési engedélyével) 
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nagy dolgokat véghezvinni és létrehozni. Egyéni művekben és sikerekben, efféle eredményekben a 

nemzet mindig is gazdag volt, és ezzel nemcsak magának adott, hanem a világnak is. Így lett a vi-

lágban sakkozógép, golyóstoll, dinamó, villamosvasút, holográf, telefonközpont, Rubik-kocka és 

még temérdek újítás, találmány és rekord. Ezek mind a magyarok művei.  

Vegyük csak a tavalyi évet! A magyar olimpikonok világraszóló londoni sikereiről mindenki 

tud. De tudjuk-e, hogy ki nyerte 2012-ben a matematikai Nobel-díjnak számító Ábel-díjat? Nos, egy 

magyar tudós, Szemerédi Endre, akinek innen is gratulálunk. Tudjuk-e, hogy a Nemzetközi Logikai 

Játékok olimpiáján a tavalyi nagydíjat – első ízben – egy magyar tervező nyerte el,  

Okos tojás nevű logikai játékával, amit a Rubik-kocka utódjaként emlegetnek. Isten éltesse 

Zagyvai Andrást is! Tudjuk-e, tisztelt Hölgyeim és Uraim, hogy a világ tíz legjobb séfje közül az 

egyik magyar? Tudjuk-e, hogy a világ legjobb zenei klubjává választottak egy Budapesten, a Dunán 

álló magyar hajót? Tudjuk-e, hogy a nemzetközi fizikai diákolimpia aranyérmese és abszolút győz-

tese egy pécsi gimnazistánk lett. Vagy tudjuk-e, hogy az európai szakmunkás bajnokságon – nem 

figyelünk oda erre eléggé – öt aranyat is begyűjtöttünk olyan versenyszámokban, mint bútor- és 

épületasztalos, vállalati informatika vagy éppen a faipari technológiák. Emeljük hát meg a kalapun-

kat a tehetséges fiatal magyar szakmunkások előtt is!” 66  

 

Mindezen felsorolás után értsük Eötvös Loránd gondolatát: „Csak az az igazi tudomány, 

amely világra szól. Ha igazi tudósok s  amint kell – jó magyarok akarunk lenni, a tudomány zász-

laját olyan magasra kell emelnünk, hogy határainkon túl is meglássák, és megadhassák neki az illő 

tiszteletet.”  annak érdekében, értékrenddel tudjuk küldeni a jövőbe ifjú nemzedékeinket.  

 

Nemzetünk mai vezető és Európa keresztény gondolkodói, önazonosságunkért, fennmaradá-

sunkért küzdenek, a földrész politikáját, gazdaságát, válságát gerjesztő, túlbürokratizálódott intéz-

ményeiben, és minden tagállamban odahaza is, ha a haza még nemzet. Dacára a különféle színek-

ben villogó, mégis, saját, személyi hatalmát szem előtt tartó, ezért egyező eszmét vallók törekvései-

vel szemben. Ezek az aljas, hazug, rágalmazó internacionalisták, Európa egészében, a fehér ember 

lakta földrészeken is megtelepedettek. Szellemi terjeszkedésükkel szemben, látható értékeink mu-

tatják: a keresztény hit tette Európát Európává, és keresztény hite tartotta meg a magyarságot ezred-

éven keresztül itt a Kárpát medencében.  

Az Európai Közösség alapító atyái, Robert Schumann francia külügyminiszter, Konrad Ade-

nauer német kancellár és De Gasperi olasz miniszterelnök, hitükből építkező keresztény emberek 

voltak. A liberálisok, szabadkőművesek pedig, az alapítók szándékával ellentétben meghamisították 

a történelmet és letagadták Európa keresztény gyökereit is. Ellene voltak és vannak mindennek, ami 

az emberi érzés magasabb rendű megnyilvánulása. Gyakorlatba ültetett elveikkel bomlasztják a 

családot, nemzedékek elkötelezettségét saját hazájukkal szemben, gúny tárgyává teszik a vallásos 

emberek hitvallását, erényeit.  

Robert Schumann Európát, önmaga hanyatlásával állította szemben, amikor figyelmeztetett: 

„Európa a harmadik évezredben vagy keresztény marad, vagy elpusztul.” Két világháború és a ha-

láltáborok pusztítása után a Közös piacot alapító atyák, a Teremtő szeretete fényében látták a ke-

resztény családi közösségekre épülő Európát Istenfélőnek megmaradni. Igazuk volt, és ennek az 

igazságnak szellemében értsük meg, minden nemzet jövője a harmadik évezredben az összefogás, a 

keresztényi szereteten alapuló, döntések egy irányba mutató sorozata tudja biztosítani. Amikor ma-

gunk közül választunk politikai, gazdasági, kulturális értékeinket meghatározó személyeket, a hitet-

len, Isten tagadó, egyre lejjebb csúszók ellenében. Bocsánatot kérek az ismétlésért. Fontosnak tar-

tom, hogy minden ember, gondolkodjon el azon, szabad akaratából, milyen fundamentumra építi, 

építteti gyermekei jövőjét.  

 

Felvetéseim a nevelés kérdéseiről az európai, benne a honi kultúra állapotát, inkább jövőjének 

alakíthatóságát célozza. A Nyugat kilépett a keresztény - konzervatív élőkép földi világából. Földi 
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élete elkényelmesedésének hatására, hanyagolni kezdte nemzetének jövőépítését, gondoljunk az 

emberi élet kihalás irányú sodrására, vagy az isteni teremtménnyel szemben elvárható erkölcsi 

életmód semmibe vételére. A nyugati elit már nem nemzetének szellemi irányítója, akaratával nem-

zeti értékeit megkérdőjelezve törli hagyományait, nemzetének identitását, benne az ősi erényeket. 

Közép-Európát a kommunizmusnak nevezett érák alatt, hasonló helyzetbe sodorták a liberális 

erők. Az elmúlt évtizedek alatt, népeinek felkelései hatására, a keresztény, konzervatív, családi kö-

zösségek értékeit felkaroló és támogató államok vezetői: hatékony lépéseikkel szembe fordultak a 

liberális irányzatokkal. Ez a viadal nem csupán a megélhetés körülményeinek javítását hozta magá-

val, a kultúrharcban élesedő kardok csatájában csorbulnak a pusztítás elemei. Amivel szemben az 

anyagiakban elkényelmesedő nyugati társadalmak konzervatív körei is, közömbösen viselik ha-

gyományaikban rejlő értékeik vesztéseit. Azt figyelhetjük meg, már nem az igazság és élet a fő cél. 

Azt tapasztaljuk, hogy a szakadék Európa két fele között egyre mélyül. A magunk felemelkedése 

vonzereje, példája lehet, a Nyugat Európa konzervatív szellemi erőinek, fajaik megmaradásáért.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andrzej Duda Lengyelország újraválasztott elnöke Istennek mondott köszönetet, hogy a keresztény 

Lengyelország népe, nemzete élére újraválasztotta. 67  

 

Csak az Istenben vetett Hit! 

 

Mellékletek  

 

1 sz. melléklet (25. o.) 
 

Büszkék vagyunk arra, hogy Szent István királyunk ezer évvel ezelőtt szilárd alapokra helyezte a magyar álla-

mot, és hazánkat a keresztény Európa részévé tette.  

Büszkék vagyunk az országunk megmaradásáért, szabadságáért és függetlenségéért küzdő őseinkre.  

Büszkék vagyunk a magyar emberek nagyszerű szellemi alkotásaira.  

Büszkék vagyunk arra, hogy népünk évszázadokon át harcokban védte Európát, s tehetségével, szorgalmával 

gyarapította közös értékeit.  

Elismerjük a kereszténység nemzetmegtartó szerepét. Becsüljük országunk különböző vallási hagyományait.  

Ígérjük, hogy megőrizzük az elmúlt évszázad viharaiban részekre szakadt nemzetünk szellemi és lelki egységét.  

Kinyilvánítjuk, hogy a velünk élő nemzetiségek a magyar politikai közösség részei és államalkotó tényezők.  
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Vállaljuk, hogy örökségünket, egyedülálló nyelvünket, a magyar kultúrát, a magyarországi nemzetiségek nyelvét 

és kultúráját, a Kárpát-medence természet adta és ember alkotta értékeit ápoljuk és megóvjuk. Felelősséget viselünk 

utódainkért, ezért anyagi, szellemi és természeti erőforrásaink gondos használatával védelmezzük az utánunk jövő nem-

zedékek életfeltételeit.  

Hisszük, hogy nemzeti kultúránk gazdag hozzájárulás az európai egység sokszínűségéhez.  

Tiszteljük más népek szabadságát és kultúráját, együttműködésre törekszünk a világ minden nemzetével.  

Valljuk, hogy az emberi lét alapja az emberi méltóság.  

Valljuk, hogy az egyéni szabadság csak másokkal együttműködve bontakozhat ki.  

Valljuk, hogy együttélésünk legfontosabb keretei a család és a nemzet, összetartozásunk alapvető értékei a hűség, 

a hit és a szeretet.  

Valljuk, hogy a közösség erejének és minden ember becsületének alapja a munka, az emberi szellem teljesítmé-

nye.  

Valljuk az elesettek és a szegények megsegítésének kötelességét.  

Valljuk, hogy a polgárnak és az államnak közös célja a jó élet, a biztonság, a rend, az igazság, a szabadság kitel-

jesítése.  

Valljuk, hogy népuralom csak ott van, ahol az állam szolgálja polgárait, ügyeiket méltányosan, visszaélés és 

részrehajlás nélkül intézi.  

Tiszteletben tartjuk történeti alkotmányunk vívmányait és a Szent Koronát, amely megtestesíti Magyarország al-

kotmányos állami folytonosságát és a nemzet egységét.  

Nem ismerjük el történeti alkotmányunk idegen megszállások miatt bekövetkezett felfüggesztését. Tagadjuk a 

magyar nemzet és polgárai ellen a nemzetiszocialista és a kommunista diktatúra uralma alatt elkövetett embertelen 

bűnök elévülését.  

Nem ismerjük el az 1949. évi kommunista alkotmányt, mert egy zsarnoki uralom alapja volt, ezért kinyilvánítjuk 

érvénytelenségét.  

Egyetértünk az első szabad Országgyűlés képviselőivel, akik első határozatukban kimondták, hogy mai szabad-

ságunk az 1956-os forradalmunkból sarjadt ki.  

Hazánk 1944. március tizenkilencedikén elveszített állami önrendelkezésének visszaállítását 1990. május máso-

dikától, az első szabadon választott népképviselet megalakulásától számítjuk. Ezt a napot tekintjük hazánk új demokrá-

ciája és alkotmányos rendje kezdetének.  

Valljuk, hogy a huszadik század erkölcsi megrendüléshez vezető évtizedei után múlhatatlanul szükségünk van a 

lelki és szellemi megújulásra.  

Bízunk a közösen alakított jövőben, a fiatal nemzedékek elhivatottságában. Hisszük, hogy gyermekeink és uno-

káink tehetségükkel, kitartásukkal és lelkierejükkel ismét naggyá teszik Magyarországot.  

Alaptörvényünk, jogrendünk alapja, szövetség: szerződés a múlt, a jelen és a jövő magyarjai között. Élő keret, 

amely kifejezi a nemzet akaratát, azt a formát, amelyben élni szeretnénk. Mi, Magyarország polgárai készen állunk arra, 

hogy országunk rendjét a nemzet együttműködésére alapítsuk.«  

 

2. sz. melléklet (25. o.) 

 
„… A beterjesztett jelentés komoly veszélyt jelent Európára nézve. Nem Magyarország számára, hiszen Ma-

gyarország eddig is az Európai Parlament által keltett ellenszélben dolgozott. Az Önök holnap esedékes döntése az igazi 

veszélyt Európa jövőjére jelenti. A jelentésben foglalt javaslat sérti az alapító szerződéseket. Az Unió, szerződések által 

nem ismert, egyedi intézményt akar felállítani, amely ellenőrzés és gyámság alá vonná az Európai Unió egyik tagorszá-

gát. Ez figyelmen kívül hagyja az Európai Parlament hatásköreit, az Európai Unió intézmények közötti feladatmegosz-

tását, valamint a tagállamok és az Unió közötti jogi egyensúlyokat. Az alapító szerződésekkel szemben önkényesen 

állapít meg kötelező kritériumokat, vezet be új eljárásokat, és kreál új intézményeket.  

Veszélyes irány ez. Én átéltem Közép-Európa sorsát. Tudom, milyen érzés, ha nem lehetünk a magunk urai, mert 

valahol messze, más országokban mások döntenek az életünkről. Átéltem, milyen másodrendű állampolgárnak lenni. 

Átéltem, milyen az, amikor odafent kettős mércével mérnek. Elszenvedtük, évtizedekig elszenvedtük, hogy a hatalma-

sok visszaélnek a hatalmukkal. Igen, mi, közép-európaiak jól ismerjük, milyen az, amikor nem tisztelik nemzetünk 

függetlenségét és szabadságát. Én azért csatlakoztam az antikommunista ellenálláshoz és a szabadságért harcolókhoz, 

hogy ennek véget vessünk, és soha többé ne kelljen hasonló dolgokat megélni. És most azért jöttem ide, hogy elmond-

jam, ezekből a tapasztalatokból okulva mi, magyarok nem akarunk olyan Európát, ahol a sikeres országokat büntetik 

ahelyett, hogy elismernék. Nem akarunk olyan Európát, ahol a kétharmados többségben kifejeződő egységet elítélik 

ahelyett, hogy tisztelnék. Nem akarunk olyan Európát, ahol gyámság alá helyeznek, a szabadságot korlátozzák, és nem 

kiteljesítik. Nem akarunk olyan Európát, ahol a nagyobb visszaél az erejével, és a többség visszaél a hatalmával. Nem 

akarunk olyan Európát, ahol kettős mércét használnak, ahol csak a kisebbnek kell tisztelnie a nagyobbat.  

Ezért mi küzdeni fogunk mindenkivel, aki kettős mércét alkalmaz, aki visszaél a hatalmával, és aki másodrendű 

polgárokként akar bánni velünk. Mi küzdeni fogunk azok ellen, akik egy birodalmat akarnak csinálni a mi uniónkból. 
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Mi azok közé tartozunk – és sokmilliónyian vagyunk ilyenek Európában –, akik nem az alávetettség Európáját, hanem a 

szabad nemzetek Európáját akarják. Éljen a szabad nemzetek Európai Uniója!” 68 

 

Orbán Viktor miniszterelnök beszédét képviselői felszólalások követték. A miniszterelnök válaszának befejező 

részét idézem: 

 

„… Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Mindezeket összefoglalva azt kell mondanom, hogy a jelentés, amit Önök tár-

gyalnak, az én hazámmal szemben igazságtalan, mélyen sértő, szerzője, és akik el fogják fogadni, visszaélnek a hatal-

mukkal, kettős mércét alkalmaznak a hazámmal szemben, ezért természetesen nem látom okát annak, hogy megváltoz-

tassam a vita elején kifejtett véleményemet. Természetesen, amikor egy parlament elfogad egy határozatot, akkor azt 

mindig párt alapon teszi. Tehát legitim módon teszi. Nem áll módomban és jogomban sem megkérdőjelezni a holnap itt 

megszülető parlamenti határozat legitimitását, de minden parlamenti politikai határozat természetéhez tartozik, hogy 

pártos. Ez egy erősen bal-pártos határozat lesz, ezért elfogult. És a parlamenti határozatok tekintetében a helyzet úgy 

áll, hogy itt bizony a vádló és a bíró ugyanaz lesz. Akik megvádolnak bennünket, azok fognak holnap többséget szavaz-

ni egy bennünket elítélő határozatnak. Ezért nem áll módomban, Magyarország nevében ezt a határozatot elfogadni. 

Sokan mondják, hogy a mi barátaink, csak ellenünk fognak szavazni; azt mondják, hogy a barátoknak az a dolguk, hogy 

elmondják a kritikájukat a másik barátnak. És, Elnök úr, ebben sok igazság van, és ha Önök elmondanák a kritikáikat, 

azt én megköszönném, de Önök nem elmondják a kritikáikat, hanem ebben a jelentésben javaslatot tesznek arra, hogy 

Magyarországot politikai gyámság alá vonják. És én sohasem fogadhatom el, hogy Önök a hazámat politikai gyámság 

alá akarják vonni. Magyarország egy szabad ország, ezért a jelentést nem fogadjuk el.  

Köszönöm megtisztelő figyelmüket!”  

 

Az igazságosságnak és a bátorságnak nincs olyan megnyilvánulása, amely ellentmondana az okosságnak, erénynek. 

Valamennyi törvényt és erkölcsi szabályt egyedül az igazságra vezethetjük vissza. Vagyis, az ember valódi lényét a 

legtisztább formában akkor mutatja meg, ha igazságos. A bátorság lényegéhez tartozik a gonosz túlereje elleni harc. A 

miniszterelnök a magyar nemzetet ért sebet nem önmagáért a sebért, hanem az igaz ügyért vállalja. Az igazságtalanság 

elleni felszólalásának lényege az, hogy az igazságosság eléréséért folytatott harcában kimondja milyen sebeket kapott a 

magyar nemzet. Tudja mi az igazság, és bátran áll ki, az Európai Unió parlamenti képviselőinek álságos szemléletével 

szemben. Az is kiolvasható felszólalásából, kitartását a nemzetét ért támadásokkal szemben, türelemmel, erős lelki 

aktivitással jelzi, foggal-körömmel ragaszkodik az igazsághoz. Igaz, nem érezhető belső feszültsége. Arca nyugodt 

mindazokkal szemben, akik saját érdekük szemelőtt tartásával, ha értik is az elmondottak jelentőségét, végrehajtják 

másnap a kiadott parancsot. Két közösség áll szemben egymással. Az ébredező magyar társadalom közössége, az Euró-

pai Parlamentbe küldött közösségével.  

 

3. sz. melléklet (28. o.) 
 

A magyar kézilabda válogatott etikai kódexe:  

 

1. A kialakuló konfliktusokat rögtön az elején szemtől szemben, méltósággal zárd le, és tisztázd megnyugtatóan!  

2. A személyes győzni akarás és a siker mellett a társaid sikere, eredményessége is örömmel töltsön el!  

3. A munkád és az élet más területén is légy fegyelmezett és pontos!  

4. Mások háta mögött ne intrikálj, szemtől szemben vállald véleményedet és döntéseidet!  

5. Tudj örülni a sikereknek, és mértékkel megünnepelni azokat!  

6. Sem a mérkőzésen, sem az edzésen, sem azon kívül egyetlen csapattársadat se hagyd magára nehézségei és problé-

mái közepette!  

7. Minden olyan egyezséget, megállapodást teljesíts, amelyek kiállják a tisztesség, az erkölcs és a morál próbáját!  

8. Kötelezd el magad a folyamatos fejlődés, tanulás, képzés mellett, törekedj a kiválóságra!  

9. Légy felelősségteljes önmagaddal szemben, ne másokban keresd a hibát, ne próbáld magad kifogásokkal és magya-

rázkodással felmenteni!  

10. Légy megértő és lojális csapattársaddal és vezetőiddel!  

11. A tiszta beszéd és a pozitív gondolkodás kedvezően befolyásolja a teljesítő képes tudáshoz nélkülözhetetlen állapo-

tot! 

12. Ne feledd, hogy a csapat tagjaként minden pillanatban a magyar válogatottat és hazádat, Magyarországot képvise-

led!  
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