Visszhang – MARGÓ – Széljegyzet
• Augusztus 5-tõl új köztársasági elnöke
van Magyarországnak dr. Sólyom László
személyében. Sólyom László jogtudós korábban – a rendszerváltás utáni idõszakban –
mint az Alkotmánybíróság elnöke szerzett
nagy tekintélyt magának, az alkotmányos
rend betartásával kapcsolatos vitatott kérdésekben való nagyon tárgyilagos és mértéktartó állásfoglalásaival.
Sólyom László beiktatása zárt körben, nagyon puritán körülmények között zajlott le a
Sándor-palota tükörtermében. Nagyon rokonszenves volt ez alkalomból elmondott beszéde,
amelyben annak a célkitûzésének adott hangot, hogy szeretné visszaállítani olyan fogalmak eredeti jelentését, mint hazaszeretet, becsület, tisztesség. Továbbá, hogy az alkotmány
szerint a köztársasági elnök egy személyben a
Magyar Állam megszemélyesítõje, de Sólyom
kijelentette „az állam nem én vagyok”. Még
nem is az ország, hanem a dolgozó magyar emberek. Valamennyien nagy örömmel hallottuk
ezt. Az új államfõnek ezúton kívánunk sok sikert nemes célkitûzései mielõbbi eredményes
megvalósításához.
• Augusztus 23-án Aradon a Tûzoltó téren
felavatták a román–magyar megbékélés
szoboregyüttes román tagját, amely egy diadalívet és egy 14 alakos román felkelõcsapatot
ábrázol 1848-ból.
• Tiltakozás kísérte Marilyn Manson
sátánista énekes (énekesnõ?!) provokatív fellépését Budapesten.
• Augusztus elején egy hétig tartott Verõcén a Csattogó-völgyben a Kárpát-medencei
magyar fiatalok találkozója, amelyen az
idén 6 ezer fiatal vett részt Felvidékrõl, Kárpátaljáról, Erdélybõl, Délvidékrõl, Horvátországból és Ausztriából. Elõször 2001-ben rendeztek ilyen találkozót, amely egyre
népszerûbb a hazai és a környezõ országokbeli
fiatalok körében, ahol faházakban, jurtákban
helyezték el a fiatalokat. Ezenkívül megismerkedhettek különbözõ népmûvészeti foglalkozásokkal, íjászattal, lovaglással. stb. Feltétlenül szükséges, hogy ilyen rendezvények is
legyenek, ne csak az angol popzenét majmoló,
csápolós óbudai Sziget Fesztivál.
• Roger Schütz testvért a Taizé ökumenikus hitéleti mozgalom alapítóját 90 éves korában egy elmeháborodott román nõ gyilkolta
meg, állítólag azért, hogy híressé váljon. A
Taizé mozgalom egy sikeres közösségi mozgalom, amely az egész világot átfogja.
• Magyarország az EU fejlesztési alapjából a 2004–2006-os idõszakra 677 milliárd
forint támogatást kap. Ebbõl állítólag 1670 település részesült eddig. A keret 2/3-át ugyanis
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már szétosztották a pályázók között. Az Európai Ügyek Hivatala most 2 milliárd forintért
akarja az eredményeket népszerûsíteni. Szerintünk ennek semmi értelme. Az emberek
vagy látják a fejlõdés eredményeit – és akkor
elhiszik – vagy nem és akkor szkeptikusak az
EU mûködésének hatékonyságát illetõen.
• Augusztus 17-én és 23-án nagy árvíz zúdult Székelyudvarhelyre és Udvarhelyszékre. Ezer ház megsérült, 17-en életüket
vesztették. A legnagyobb pusztítást Tamási
Áron szülõfaluja, Farkaslaka szenvedte el,
ahol a Fehér-Nyikó kilépve medrébõl letarolta
a falu nagy részét. Az egész ország megmozdult segítségükre. Székelyföld nevû számlára
lehet segélyadományokat befizetni. Egyházunk is csatlakozott a segítségnyújtási mozgalomhoz.
• Bozóki András a Nemzeti Kulturális
Örökség minisztere augusztus 9-én látogatást
tett a Hit Gyülekezeténél. Látogatását szimbolikusnak nevezte, mert azt tervezi, hogy a
többi magyarországi egyházat is meglátogatja.
A kérdés csak az, hogy a Hit Gyülekezete valóban egyház-e? És hogy ennek a szimbolikus lépésnek a megtételére éppen a Hit Gyülekezete
volt-e a legalkalmasabb, vagy lehettek volna
szimbolikájukban ennél hangsúlyosabb egyházak is?
• Göncz Kinga esélyegyenlõségi miniszternek Gyurcsány Ferenc miniszterelnökhöz
írt levele alapján: Egyre több szociális intézményt adtak át az önkormányzatok az egyházaknak. Így félõ, hogy ezek az intézmények
egyházi túlsúlyba kerülnek. Miért baj ez?
• Ez év elsõ 5 hónapjában 39 000 csecsemõ
született, ugyanakkor 59 000 fõ halt meg. A
két adat különbsége 20 ezer fõ népességcsökkenést jelent. Ezt némileg csökkenti, hogy az
elsõ 5 hónapban 8 ezer fõ volt a Magyarországra beköltözöttek száma. Így a végleges fogyás
12 ezer fõ. Ez éves szinten 29 ezer fõs népességfogyást jelent.
• Augusztus 18–21. között zajlott le Kölnben a katolikus fiatalok 20. világtalálkozója, amelyen mintegy 400 ezer fiatal vett
részt, köztük 3000 magyar. Ebbõl az alkalomból elõször tett „külföldi” látogatást XVI. Benedek pápa, amikor is saját szülõhazájába látogatott. Az új pápát ugyanolyan nagy
szeretettel és lelkesedéssel fogadták a fiatalok, mint II. János Pál pápát, akit a fiatalok
pápájának szoktak nevezni. (Jó lenne ha a fiatalok hasonló lelkesedése kísérné itthon és
Erdélyben is az egyházi vezetõk útját.) XVI.
Benedek elsõ látogatása Kölnbe egy zsinagógába vezetett, ahol kijelentette, aki Jézussal
találkozik, az a zsidókkal találkozik. (Nekem is régi felismerésem: aki keresztény, az

nem lehet antiszemita, hiszen az egész Biblia,
ezen belül is az Ószövetség, de az Újszövetség
nagy része is – a zsidóságról szól. Ha tehát ez
a Szentírás, akkor a zsidóság léte, élete nem
lehet számunkra ellenszenves. Ezt mindig elfelejtették azok, akik valamilyen formában
részt vettek a zsidóüldözésben.) XVI. Benedek ezenkívül találkozott a legnagyobb lélekszámú német vallási közösség: az evangélikusok vezetõivel. És ami a pápáknál eddig
szokatlan volt: mohamedán vallási vezetõkkel is. Ez azt mutatja, hogy az új pápának nincsenek elõítéletei a muzulmánokkal szemben,
ellentétben sok kereszténnyel. Ez azért is nagyon helyes szemléletrõl tanúskodik, mert
Németországban 4 millió muzulmán él, vagyis a népesség 5 %-a. Ez megközelítõen olyan
arány, mint hazánkban a cigányság részaránya. Toleranciában tehát sokat tanulhatunk
a pápától.
• EU-büntetés: Az Európai Unió súlyos
büntetést helyezett kilátásba az 5 visegrádi
ország (Lengyelország, Csehország, Szlovákia, Magyarország, Szlovénia) ellen, mert mezõgazdasági készletei nagyobbak a tervezettnél, mintha errõl mi magunk tehetnénk és
nem az EU, amely ránk szabadította a nyugati
élelmiszerdömpinget. Magyarországnak 200
millió euró büntetést kellene fizetnie, amivel a
többi országhoz hasonlóan nem ért egyet.
• A Salzburg mellett lévõ Mattseeben
az idén is, augusztus közepén, megtartották
az 1945 telén odamenekített Szent Korona emlékünnepséget, amelyen részt vettek a koronaõrök, a hagyományõrzõ katonák és sok magyar
miniszter is.

• Sólyom László köztársasági elnök augusztus 20-i ünnepi beszédében azt mondta: Szent István legnagyobb érdeme nem az állapalapítás, hanem az, hogy tekintélyt
szerzett az országnak. (Teljesen egyetértünk
az államfõvel, de azért, hogy tekintélyt szerezzen az országnak erõs államra és erõs hadseregre volt szükség.)
• Dénes János unitárius 1956-os felkelõ
Õfelsége a magyar nép címmel írt könyvet
56-os emlékeirõl. A külföldön és belföldön élõ
56-os forradalmárok egyaránt tiltakoznak a
forradalom 50. évfordulóján szervezett emlékmû formai megoldása ellen.
• Kapisztrán János a nándorfehérvári
hõs október 23-án halt meg, 1956-ban volt halálának 500. évfordulója. Az olaszországi
Capistranóban ma is sok személyes emléke található.
• Az APEH közleménye szerint 2004-ben
az állampolgárok által felajánlható 1+1% támogatások lehetõségével csak az adózók
1/3-a élt, 2/3-a nem. (Elgondolkodtató!) A felajánlott 1-1%-ok összegébõl 3 milliárd forintot
kaptak az egyházak, 6 milliárd forintot a különbözõ civil szervezetek és 1 milliárd forintot
különbözõ alapítványok. Az egyházaknak
felajánlott összegek ilyen relatíve alacsony értéke azt mutatja, hogy a magyar
társadalom többsége nem tartja fontosnak az egyházak hitéleti tevékenységének támogatását. (Kérdés ki tehet errõl? Az
egyének, az egyházak, vagy az állam, illetve a
médiák?)
Zoltán Zoltán

Ady Endre:
HALOTTAK NAPJÁN
Halottja van mindannyiunknak,
Hisz’ percrõl percre temetünk,
Vesztett remény mindenik percünk
És gyászmenet az életünk.
Sírhantolunk, gyászolunk mindig,
Temetkezõ szolgák vagyunk!
– dobjuk el a tettetõ álcát:
ma gyásznap van, ma sírhatunk!

Annyi nyomor, annyi szenny, vétek
Undorít meg e sárgolyón …
Hulló levélt hányszor feledtet
A megváltó, a gyilkos ón! …
Óh, hányszor kell a sírra néznünk,
Hogy vigasztaljuk önmagunk –
– Dobjuk el a tettetõ álcát:
Ma ünnep van, ma sírhatunk! …
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