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szabaddá válik az élet és a hit, érdemes közösséget 

formálni és egyházhoz tartozni. 

Matematika ez? Nem, hanem egy szakmájának nagyon 

sokat köszönő matematikus néhány, messze nem teljes 

gondolata világról és hitről, a teológia tudományáról. 

Elhangzott a Tudomány és Teológia című konferencián. 

Debrecenben, 1993. július 10-én. 

 

 

PALÁSTI PÉTER 

TUDÁSKÖZPONTOT HOZ LÉTRE A 

BÁRSONYOSI PLÉBÁNOS 

 

Bársonyosnak két, ma is rendszeresen látogatott 

műemléke van. Az egyik a katolikus templom, a másik 

pedig a vele szemben emelt szintén egyházi épület. 

Előbbiben a 

szentmiséket tartja 

Szabó Gyula 

plébános, utóbbiban 

pedig kollégista 

diákok is laknak. 

Az idén lesz 34 éve, 

hogy pappá 

szentelték Győrben, 

ahol a 

szemináriumot is 

elvégezte. 

Megtudtuk tőle, 

hogy először 

Szanyban lett káplán, majd Alsógallára került, ahol két 

éven át szolgálta Istent és a híveket. 

Tette ezt legjobb tudása és szándéka szerint, ami az 

akkori hatalom helyi és területi birtokosainak nem 

tetszett, ezért politikai okok miatt eltávolíttatták. 

A „bűne” csupán annyi volt, hogy különböző 

kisközösségeket is létrehozott, melyek tagjaival hitüket 

a templomi szertartásokon kívül is gyakorolták, s 

természetesen a hétköznapi élettel kapcsolatos 

dolgokról is beszélgettek. Szabó Gyulának távoznia 

kellett a megyeszékhelyről. 

Pályafutásának Ács lett a következő állomása, majd a 

megyehatár másik oldalán lévő Mezőörsre helyezték, 

ahol már plébánosként folytathatta hivatását. Ám nem 

csak erre a településre szólt a megbízása, hanem a 

szomszédos Bársonyosra és Mindszentpusztára is. 

Azóta 30 év telt el. 

Irányításával, vezetésével sok minden történt ezen 

három évtized alatt mindenhol. Bársonyoson például 

azzal szembesült, hogy akkor még a templom és a 

plébánia is romos állapotban volt. Éveken keresztül 

próbálkoztak pénzt szerzeni mindkét épület felújítására, 

de ez csak az ezredfordulón jött össze, így jelentős 

kormányzati támogatással és a helybéli hívek 

összefogásával 2002-re sikerült befejezniük a 

helyreállításokat. 

Szabó Gyula plébános azt is elmondta, hogy a 

bársonyosi templomnak eredetileg három harangja volt, 

de az egyiket a II. világháború alatt beöntötték, s ezt 

csak tíz évvel ezelőtt lehetett pótolni. 

Megtudtuk továbbá, hogy a Leader-program keretében 

7-8 éve felújíthatták a templomot is, a közeljövőben 

pedig a szentélyt szeretnék helyrehozni, hogy azt is 

visszaállíthassák eredeti állapotába. Ennek érdekében 

már készítik a kivitelezési munkálatok költségvetését, s 

bíznak abban, hogy a tervek megvalósítását az 

önkormányzat is támogatni fogja a hívek adományain 

kívül. 

 Már csak azért is, mert a faluban élők csaknem 95 

százaléka katolikus. Hitéletük megfelel az országos 

átlagnak, ami azt jelenti, hogy az ünnepnapokon sokkal 

többen járnak misékre, mint máskor. 

Már csak ezért is fontosnak tartja a község lelki 

vezetője, hogy a plébániát tudásközponttá fejlesszék, 

ahol példát mutathatnának a helytörténet jobb 

megismertetésével, a pozitív viselkedéskultúra 

átadásával, az ÖKO-gondolkodás erősítésével, a 

szociális érzékenység növelésével, és még hosszasan 

sorolhatnánk. 

Ez persze nem csak Bársonyoson, hanem minden 

településen kívánatos lenne Szabó Gyula szerint. Ő 

egyébként nem csak elmélkedik erről, hanem példát is 

mutat a gyakorlati megvalósításra. Ennek érdekében 

hozta létre a Magyar Műhely Általános Művelődési 

Központot Mezőörsön, ahol általános- és középiskolás 

diákok is tanulnak, míg a távolabb élők közül néhányan 

a bársonyosi plébánia emeletén élnek kollégistaként. 

A főapáti nyaralóból kollégium lett. A bársonyosi 

katolikus templom építészeti szempontból az 

úgynevezett szabadon álló, téglalap alaprajzú, 

egyemeletes, kontyolt nyeregtetős ingatlan. 
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Kéttraktusos elrendezésű, dongaboltozatú lépcsőház is 

van benne, jórészt a XIX. század második felében 

készültek nyílászárói. 

Isten eme házával szemben, a település főutcájának 

másik oldalán áll a parókia, ami eredetileg a 

pannonhalmi főapát nyári pihenőhelyének épült 1848-

ban. Ezt legutóbb 2002-ben újították fel. Azóta is 

megmaradt eredetiségében; továbbra is egyemeletes 

épület kontytetővel, cserépfedéssel. Főhomlokzatához 

jobb oldalon falazott kerítésdarab kapcsolódik, egyenes 

záródású gyalog és pilléres kocsikapuval. 

Napjainkban földszintjén működik a plébániahivatal, 

emeletén pedig a mezőörsi Magyar Műhely Általános 

Művelődési Központba járó diákok egy részének van a 

kollégiumi szálláshelye. 

 

 

INCZÉDY PÉTER (DRYP) 

A MÚLTAT VÉGKÉPP ELTÖRÖLNI 

Az ismert induló mondata akkor jutott eszembe, amikor 

meghallgattam két GMO-kal foglalkozó szakmai 

összeállítást tartalmazó könyvnek a sajtótájékoztatóját. 

Mindkét könyvet a géntechnológia szakterületén ismert 

és elismert tudósok, szakemberek írták, szerkesztették. 

Az egyik könyv Balázs Ervin, Dudits Dénes és Sági 

László szerkesztésében „Genetikailag módosított 

élőlények (GMO-k) a tények tükrében” címmel jelent 

meg Magyar Fehér Könyv alcímmel. A másikat Darvas 

Béla és Székács András szerkesztette „Az 

elsőgenerációs géntechnológiai úton módosított 

növények megítélésének magyarországi háttere” 

címmel a borítóján sárgálló kukoricaszemekkel. 

Annak ellenére, hogy a két könyv tartalmában 

egymásnak szöges ellentéte, hiszen az egyik a GMO-k 

alkalmazása mellett szól, míg a másik a GMO-k 

alkalmazásának kockázatát vizsgálja, egy 

vonatkozásban azonban mégis azonosságot véltem 

kihallani a könyvismertetésekből. Úgy tűnt ugyanis, 

hogy a géntechnológiai kutatásokból összegyűjtött 

ismereteinket megint csak annak az egésznek a rovására 

akarjuk hasznosítani, amelynek magunk is részei 

vagyunk. A hasonló „múlt lezáró, hagyomány 

felszámoló” többnyire a „fejlődés” bélyegével ellátott 

programok tanulságaiból eleddig sem voltunk képesek 

többet hasznosítani, mint amennyire a kényszerítő 

körülmények rászorítottak. Lehetnénk ugyanis 

együttműködő része az élővilágunknak, de ezt az 

alkalmazkodást a más kényelmi vagy éppen 

profitérdekek rendre felülírták. Így éltem meg ezt a 

növényvédelem „zöld forradalom” korában is és így 

maradt ez a szántóföldi növénytermesztés iparszerűvé 

válása idején is. És mindezt mindig a Föld szaporodó 

népességének élelmiszerrel való ellátása, az éhezés 

felszámolásának érdekével magyaráztuk meg. Ez 

persze mindig elég meggyőzően hangzott, csak éppen 

az éhezők száma nem csökkent. 

Visszakanyarodva a könyvekhez, a géntechnológiával 

módosított növények termesztésének bevezetése 

érdekében új – mondhatnám agitprop szereplőnek is – 

véleményformáló tudós is megszólalt. A fehér könyv 

ajánlását ugyanis a Pápai Tudományos Akadémia tagja 

– Ingo Potrykus – írta, aki ilyetén a GMO-k mellett 

érvelők körét a római egyházzal bővítette. Így a 

termelési versenyképesség és az éhezés 

felszámolásának világbékébe vezető útja újabb 

szószólóval gyarapodott, nem mellékesen éppen a 

vallás világából. Ennek észrevételét azért tartom külön 

megjegyzésre fontosnak, mert a géntechnológia 

kritikusai közül többen éppen a vallás tanításaira 

hivatkozva ellenzik a fajhatárokat is átlépő 

beavatkozásokat. A Vatikán 2002 óta több alkalommal 

is állásfoglalt a géntechnológia mellett, előbb tágabban 

értelmezve, nevezetesen; „Minden olyan nemesítési 

eljárás megengedett, amely az emberiség javát szolgálja 

és segít megoldást találni az éhínség leküzdésére”, majd 

a növénynemesítésre szűkítve; „Morálisan 

szükségszerű egy hatékonyabb és tudományos 

megalapozottságú költségcsökkentő szabályozás 

megalkotása, amely az egyes növények tulajdonságain 

kell hogy alapuljon és nem azon, hogy milyen úton 

állították elő.” Szépséghiba, hogy a jelenlegi 

elsőgenerációs GM-növények nem hordoznak 

magukban jelentős termésnövekményt. A hazai 

vizsgálatok 1-5% körülire becsülik mindezt. Legfeljebb 

a kártevők, vagy a gyomok elleni védekezést teszik 

egyszerűbbé, kényelmesebbé. 

Mások a tőke erejével való szembeszegülést vélik 

kilátástalan küzdelemnek. Bevallom magam is sokáig 

azt vallottam, hogy amibe olyan sok pénzt fektettek be 

a nemzetközi cégek, azt előbb-utóbb onnan ki is fogják 

venni. Akár a környezeti kockázatok alaposabb 

elemzése és így annak ismerete nélkül is. Ilyen a tőke 

természete – tárta szét ilyenkor két karját a sok elemző. 

Mára azonban már hatékonyabb formáló erőnek vélem 

a szakértelmet helyettesítő technikai fejlődés eszközeit. 

Miért is lenne szükség a gyomismeretre, ha egy totális 


