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i ) égebben, még a tévézés gyermekcipős hőskorában 
JY volt az a szokás, hogy az újságíró kritikus megnézte 
a szilveszteri műsort, és éjfél után egy korttyal azonnal 
pennát ragadott, hogy a legközelebbi lapszám olvasói 
tudják meg, mit is néztek a tévében. Ennek megfelelően 
mindig nagy készülődés előzte meg a szilveszteri műsor-
számokat; hogy ki kerüljön be, milyen produkcióval? És 
akkor a produkáló is bizonyos méltatást olvashatott pro-
dukciójáról, és akkor megállapította, megérte-e a sok be-
feccölt energia, át tudott-e röhögni a vasfüggönyön vagy 
nem, vagy észrevették-e nála a szimpatizálást. 

Hogy mondjam olybá, ilyennel már nem foglalatosko-
dunk: se a vasfüggönnyel, mint rabságunk méterárus 
szimbólumával, se pedig a szilveszteri műsorral, mert 
már szabadok vagyunk, olybá. 

Nincs merszem semmit részletezni, éppen nem gyáva-
sági okokból, hanem inkább a belemenés hasztalansága 
okán. Annyit azért össze lehetett kapcsolgatni a készülé-
ken, hogy amely csatornák saját szilveszteri műsorra 
szánták magukat, azokon átvonult valami hajjakend 
slendriánság, amely mind műsorvezetésre, mind produk-
ciókra értendő. Össze volt viliázva a névsor, a névsor bi-
zonyos anyagi keretben mozgott, és ezt úgy lehetett érez-
ni, mint a hatféle pezsgő másnapi hatását. 

Persze, bizonyos fontossági okokból ez érthető 
is: mi van akkor, ha egy új év küszöbén nem tá-

mad monstre időérzete az embernek, hanem csak meg-
szokásból veszi rá magát bizonyos ünnepi posztolásra? 
Nincsen akkor se semmi. Csak úgy megszokásból várta 
volna, hogy majd akkor a tévé... 

Podmaniczky Szilárd 

• Hindu egyházat jegyeztek be Szegeden 

Visnu földi követei 

• Az államalapítás ezredik évfordulója 

Millenniumi 
felhívás 

• Budapest (OS) 
Az ezredforduló a Ma-

gyar Köztársaság hiva-
talos képviselői , intéz-
ményei és állampolgárai 
számára a megemléke-
zés kötelezettségét rója. 
Történelmi kötelezettsé-
günk, hogy megemlé-
kezzünk a keresz tény 
magyar állam megalapí-
tásáról, valamint arról, 
hogy a magyar nemzet 
ezer éven át szolgálta 
az európai kultúrát. Az 
ünnep akkor lesz teljes, 
akkor lesz méltó, ha a 
közösségek s o k a s á g a 
vesz részt benne, ha ki-
ki a maga lehetőségei 
szerint vállalt feladato-
kat elvégézvén jelet tud 
hagyni utódai és a nem-
zet emlékezete számára. 

Az országos jelentőségű 
események megvalósítására, 
a helyi kezdeményezések or-
szágos mozgalommá szerve-
zésére és t á m o g a t á s á r a a 
Magyar Köz tá rsaság kor-
mány kormánybiztost állí-
tott, akinek munkáját a Mil-
lenniumi Kormánybiz tos i 
Hivatal segíti. A millenniu-
mi év 2000. j a n u á r l - j é n 
kezdődik és 2001. augusztus 
20-áig tart. 

Hivatalunk 1999. január 
31-éig várja mindazoknak a 
k ö z ö s s é g e k n e k , i n t ézmé-
nyeknek, vállalkozásoknak, 
társaságoknak, önkormány-
zatoknak és magánszemé-
lyeknek a jelentkezését, akik 
az ünnep előkészí tésében, 
közös ség i m o z g a l m a i n k 
szervezésében részt kíván-
nak venni, feladataikat ön-
ként és a munka teljes fele-
lősségével vál lal ják. í r ják 
meg, hogy mit kívánnak ten-
ni! 

A jelentkezéseket a Mil-
lenniumi Kormánybiz tos i 
Hivatal postacímére - 1369 
Budapest, Pf. 337. - kérjük 
elküldeni. 

Célunk, hogy összeállít-
suk és közreadjuk az ünnepi 
év nemzeti programját, hogy 
szervezési és szükség esetén 
- szigorú elszámolási kötele-
zettséggel - pénzügyi támo-
gatást adjunk az arra érde-
meseknek, hogy kezdemé-
nyezéseink eljussanak mind-
azokhoz, akik tudásukkal , 
képességükkel hozzá tudnak 
járulni az államalapítás mil-
l enn iumi ü n n e p s é g e i n e k 
nemzeti jelentőségű megün-
nepléséhez. 

Budapest, 1999. január 4. 
Dr. Nemeskürty István 

kormánybiztos 

Lakástámogatások 
• Budapest (MTI) 

Az év elején két új lakás-
támogatási forma lép hatály-
ba: a fiatal házasok első la-
káshoz jutását segítő illeték-
kedvezmény, valamint az ál-
talános forgalmi adó vissza-
térítés, ezek mellett továbbra 
is igénybe vehetők a gyer-
mekek után járó támogatá-
sok, ame lyek ö s szege az 
idén nem változik - nyilat-
kozta h é t f ő n Cseh Pál , a 
Pénzügyminisztérium osz-
tályvezetője. 

Az áfa-visszatérítés mér-
téke 60 százalék, de legfel-
jebb 400 ezer forint, a támo-
gatást csak a kormányrende-
tétben maximált méltányol-
ható lakásméret után lehet 
'gényelni. Ez két személy 

e se t ében 1-2 , há romtagú 
családnál 1,5-2, négy sze-
mély esetében 2-3 lakószo-
ba. A család további tagjai 
után fél-fél szobát számíta-
nak, illetve három és több 
gyermekes családoknál l - l 
szobát - derül ki a rendelet-
ből. 

Mint Cseh Pál elmondta, 
az áfa-visszatérítést a január 
1. után kiadott építési enged-
ély vagy megkötöt t vételi 
szerződés alapján lehet igé-
nyelni. A támogatást az épí-
tést vagy vásárlást finanszí-
r o z ó b a n k o n - vagyis az 
OTP Bankon, a Postaban-
kon, a Takarékbankon, illet-
ve a takarékszövetkezeteken 
- keresztül kaphatják meg az 
érintettek. 

December közepén sze-
gedi székhellyel egy új 
egyházat jegyzett be a 
Csongrád Megyei Bíró-
ság. A Magyar Vaisnava 
Hindu Misszió a hinduiz-
mus egyik ágának, a va-
isnava val lásnak híveit 
fogja össze. Az erőszak-
nélküliséget és Isten min-
den anyagi érdektől men-
tes szolgálatát hirdető 
szellemi mozgalom egyik 
magyarországi vezetőjé-
vel, lelki tanítómesteré-
vel, Szvámi Bhakti Kama-
la Tirthával a Kálmány 
Lajos utcai Hindu Kultúra 
Házában beszélgettünk. 

• Mit rejt a név: Magyar 
Vaisnava Hindu Misszió? 
- A hinduizmus nagyon 

sok ágra tagolódik, ezek közül 
az egyik legrégebbi a perszo-
nalista, egyistenhlvő vaisnava 
vallás. A vaisnavák Visnu kö-
vetői. Azért szerepel egyhá-
zunk nevében a hindu elneve-
zés is, hogy az emberek rög-
tön tudják, valami Indiával 
kapcsolatos, tradicionális do-
logról van szó. Vallásunknak 
ősi gyökerei vannak, a hindu-
izmus 6-8 ezer éves múltra te-
kinthet vissza, szellemiségét 
talán a Rámájanából és a Ma-
hábháratából ismerhetik az 
emberek. A vaisnava vallásról 
a Nagy Sándorral érkező gö-
rögök közvetítésével kapha-
tott hírt először a nyugati civi-
lizáció. A névválasztásunk 
utal arra is, hogy jó értelem-
ben vett missziós szellemet 
képviselünk, azaz egy szép 
igazságot szeretnénk megmu-
tatni. Célunk a tiszta istensze-
retet megvalósítása. Bár szük-
ségszerűen a világban szerve-
ződtünk, nincsenek világi cél-
jaink, hiszen ezek tönkreten-
nék transzcendentális eszmé-
nyünket. 

% Ha a hindu vallás ma-
gyarországi megjelenésé-
ről esik szó, az emberek 
többsége rögtön a „Kris-
násokra" gondol. Miben 
különbözik egymástól a 
két egyház? 
- A vaisnava a nagyobb 

gyűjtőfogalom, a Krisna-tuda-
tú hívek közössége tulajdon-
képpen a vaisnavizmus nyu-
gati típusú szerveződése. Mi 
inkább azt a tradicionálisabb 
szellemiséget igyekszünk 
megragadni, őrizni és közvetí-
teni, ami Indiában a mai napig 
fennmaradt. Ugyanakkor sze-
retnénk ezeket az egyetemes 
elveket lefordítani a mai Ma-
gyarországon is érthető nyel-
vezetre. Bár az eszmei gyöke-
reink azonosak, semmiféle 
szervezeti összetartozás nincs 
a két egyház között. 

• Miért épp Szegeden van 
az egyház székhelye? 
- Szellemi közösségünk 

már több mint húsz esztendeje 
működik Magyarországon. A 
hetvenes évek végén, amikor 
a jóga és ez a fajta vallásosság 
még a tűrt és a tiltott határán 
egyensúlyozott, Szeged kör-
nyékén, Balástya határában 
egy tanyán jött létre egy olyan 
közösség, amely a bhakti jóga 

Szvámi Bhakti Kamala Tirtha: A hinduizmus egyik legrégebbi ága 
a perszonalista, egyistenhívő vaisnava vallás. (Fotó: Karnok Csaba) 

- azaz az istenszeretet jógája 
- elvei alapján szerveződött 
meg. Ez az oka, hogy épp 
Szegeden jegyeztettük be a 
missziót. 

• Hány tagja van Ma-
gyarországon a vaisnava 
egyháznak? 
- A húsz évvel ezelőtti né-

hány főből álló induló csopor-
tunk mára egy virágzó közös-
séggé vált, amelynek sok csa-
lád is a tagja. Különbséget 
kell tennünk egyházunk be-
jegyzett tagjai és a szimpati-
zánsok között. Az alapító nyi-
latkozatunkat több mint száz 
ember írta alá, de sokkal töb-
ben értenek egyet gondolata-
inkkal, és támogatnak ben-
nünket. Mivel toleráns világ-
felfogást vallunk, különböző 
szinten lehet egyházunkhoz 
kapcsolódni. Akadnak, akik 
csak szimpatizálnak az isten-
szeretet eszméjével, és van-
nak, akik erre teszik fel egész 
életüket. Mindenki maga dönt 
arról, hogy hogyan szeretné 
gyakorolni a vallást. 

• Sokan félelemmel tekin-
tenek a számunkra idegen-
nek tűnő kisegyházakra... 
- A félelem a tudatlanság-

ból ered. Ezért fontos, hogy a 
missziós jelleg segítsen a fél-
reértések eloszlatásában. A 
hinduizmus - éppúgy, mint a 
kereszténység - világvallás. 
A vele szembeni előítéletek-
nek ugyanúgy nem lehet lét-
jogosultságuk, mint egy ke-
resztény misszióval szembeni 
félelmeknek a Távol-Keleten. 
A világ plurális, nem lehet ki-
sajátítani a vallást sem. Van 
egy idevágó orosz közmon-
dás: Higgyél, de győződj meg 
róla! Azaz utána kell járni, 
hogy miről van szó! Vallásfi-
lozófiánk a Gangesz című fo-
lyóiratunkból és az eredeti 
forrásmunkákat tartalmazó 
könyveinkből ismerhető meg. 
A tájékozódás másik lehetsé-
ges. módja, a személyes ta-
pasztalatszerzés. Erre hama-
rosan jó alkalom kínálkozik, 

hiszen a nyáron avatjuk fel 
Balástyán új templomunkat, 
amely tükrözni fogja egyhá-
zunk szellemiségét, f inom 
harmóniába olvasztja az ősi 
tradíciókat és a helyi hagyo-
mányokat . Aki igyekszik 
eloszlatni az előí téletei t , 
nagyszerű kincseket talál az 
indiai kultúrában. Nem vélet-
lenül mondta Körösi Csorna 
Sándor: „Keressetek, kutassa-
tok, mert a világ egyetlen 
nemzete sem talál kultúrájá-
nak gyarapítására annyi kin-
cset, mint a magyar az indiai 
kultúra kincsestárában." 

• Milyen feladatot tölt be 
Szegeden a Hindu Kultúra 
Háza? 
- Kulturális centrumként 

működve igyekszik a hindu 
kultúrát megismertetni, köze-
lebb hozni az emberekhez, 
másrészt asramként, mene-
dékként is funkcionál, azaz 
szerzetesi közösségben höl-
gyek élnek itt. Az ő lelki oltal-
mukat is szolgálja a ház. 

• Ön hogyan ismerkedett 
meg a vaisnava eszmék-
kel? 
- Hajdanán egy volt osz-

tálytársamtól kaptam olyan 
könyveket, amelyek a hindu 
f i lozófiával foglalkoztak. 
Amikor az elméleti találkozás 
után a gyakorlatban is megta-
pasztalhattam, hogy lehet 
ezek szerint a tanok szerint él-
ni, azaz meg lehet valósítani 
az eszményeket, akkor érlelő-
dött meg bennem a kíváncsi-
ság. Végül a tanítómesterem-
mel való találkozás változtatta 
meg az életemet. 

4 Gondolom, járt Indiá-
ban is, a hindu kultúra 
bölcsőjében... 
- Az egyetemes tanítást, a 

személyre szabott feladatát 
bárhol megtalálhatja az em-
ber, s a tanítómestere útmuta-
tásával szellemileg is képes 
fejlődni. India egy gyökeresen 
más világ, mintha nem is ezen 
a planétán járna az ember. 
Tudni kell, hová menjünk, kü-

lönben nem azt találjuk, amit 
remélünk. Nekem abban a 
szerencsében volt részem, 
hogy több alkalommal össze-
sen közel egy éven át olyan 
templomokat, szent helyeket 
és szerzetesi közösségeket ke-
reshettem fel, ahol tiszta esz-
ményében őrzik és hihetetle-
nül magas fokon művelik a 
vaisnava vallást. 

• Ennek az egyháznak is 
van feje, mint a római ka-
tolikusoknál a pápa? 
- A vaisnava vallásgyakor-

lás más természetű, nem a 
nyugati egyházak erős hierar-
chikus felépítése jellemzi. Hi-
erarchia természetesen nálunk 
is létezik, de ez inkább szelle-
mi, és az emberi kvalitáson, s 
nem pedig választáson vagy 
kinevezésen alapul. A vaisna-
vizmus legidősebb tanítómes-
tere a 103. évében jár, és a 
mai napig közöl szellemi út-
mutatást mindazok számára, 
akik igénylik. 

• A hitelveiket olvasva 
úgy tűnik, meglehetősen 
szigorú erkölcsi rend sze-
rint élnek, vegetárius élet-
módot folytatnak, komo-
lyan veszik a házasság 
szentségét és elutasítják az 
abortuszt... 
- Akiben megfogalmazó-

dik az érdeklődés az eszmé-
nyeink iránt, az a vallásunk 
gyakorlatát is könnyen magá-
évá teszi. Sokan azt gondol-
ják, ez szigorú lemondással 
jár, holott, amikor valaki egy 
körön belül van, akkor már 
nem a nehézségeket tapasztal-
ja, hanem a szépségeket látja 
meg. Vannak életmódbeli sza-
bályok, amelyek követése 
ajánlatos, de ezek más szinten 
vonatkoznak azokra, akik 
csak szimpatizánsok, s más-
ként azokra, akik már a szer-
zetesi közösség tagjaként, fel-
avatott tanítványként élnek. A 
nemesebb, tisztább élet köve-
tése nagyon megkönnyíti min-
dezek gyakorlását. 

Hallási Zsolt 

• Nem szakmai kérdés 

Mikor lesz 
az ezredforduló? 
• Budapest (MTI) 

Nem a történelemtudo-
mány szakmai kérdése, 
hogy állást foglaljon az 
ezredforduló időpontját 
illető eltérő vélemények 
között - nyi latkozta a 
M a g y a r Tudományos 
Akadémia Történettudo-
mányi Intézetének igaz-
gatója hétfőn. 

Szász Zoltán elmondta: 
szakemberként és magánem-
berként is a jövő év, 2000. ja-
nuár l-jét és nem 2001. első 
napját tekinti az új évezred 
kezdetének. Véleménye sze-
rint a közvélekedés és a társa-
dalom állásfoglalása a mérv-
adó ebben az esetben. 

Szakmai álláspontját ösz-
szegezve hozzátette: az Aka-
démián, illetve a történettu-
dományi intézeten belül nem 
bontakozott ki vita az ezred-
forduló évét, időpontját ille-
tően, miután a kérdés szak-
mai jelentőségét minimális-
nak tekintik. 

A katolikus egyház is a 
2000. esztendőt, illetve an-
nak kezdetét tekinti ezredfor-
dulónak - mondta Lukács 
László, a Magyar Katolikus 
Püspöki Konferencia Tömeg-
kommunikációs Irodájának 
vezetője. 

A főigazgató emlékezte-
tett arra, hogy II. János Pál az 
1998. november 29-én, ad-
vent első vasárnapján kiadott 
pápai bullában a jubileumi 
szentévet 1999 karácsonyától 
2001. január 6-áig tartóan 
hirdette meg. 

Lukács László megjegyez-
te: az ezredforduló megál-
lapítása egyházi szempontból 
mindenképpen szimbolikus, 
hiszen a kutatók régen kimu-
tatták már, hogy Jézus nem a 
0. esztendőben, hanem felte-
hetően időszámítás előtt 6-
ban született. 

A szentév megállapítását 
egyértelműsíti az is, hogy az 
elsőt 1300-ban VIII. Bonifác 
pápa hirdette meg, és azt kö-
vetően 25 évente ünneplik. A 
következő időpont tehát min-
denképpen 2000-re esik - tet-
te hozzá. 

Holl András csillagász, az 
MTA Csillagászati Intézeté-
nek munkatársa ezzel szem-
ben úgy vélekedett: a közhie-
delemmel ellentétben a III. 
évezred kezdete, amely egy-
ben a XXI. század első napja 
is, 2001. január elsejére esik, 
így e gy évvel később lesz 
igazán ok a nagy ünneplésre. 

Csillagászati szempontból 
semmilyen jelentősége nem 
lesz 2000. január elsejének, 
sőt - a mai tudásunk szerint -
különösebb égi je lenségre 
sem lehet számítani a követ-
kező évben - közölte. 

Az asz t ro lógusok több 
bolygó együttállása miatt tu-
lajdonítanak fontosságot ké-
tezernek - mondta a csilla-
gász. Hozzátette: a következő 
esztendőben egyébként csak 
a keresztény vallású orszá-
gokban tartják kiemelkedő 
jelentőségűnek a 2000. évet, 
mivel például a zsidók és a 
muzulmánok is más naptár 
szerint számolnak. 

A 7 éhány órája köszöntött ránk 
L Y sok kilencessel az új eszten-
dő. Alig néhányan várakoznak a 
Mars téri busz- és troliváróban, 
közöttük egy idős néni és egy fia-
tal, egyetemista-forma pár. Befut 
az egész éjszaka félóránként in-
gázó egyik autóbusz. A hölgy ke-
zében szorongatja a bérletét, fel-
szálláskor annak rendje-módja 
szerint fel is mutatja. A buszveze-
tő közli vele, hogy erre az éjsza-

Mai fiatalok 
kára semmilyen bérlet nem érvé-
nyes, fizetni kell. Kilencven fo-
rintot. Pénz viszont nincs a néni-
nél. A mögötte álló fiatal párból 
a fiú szólal meg először és közli 
az idős asszonnyal, hogy ő meg-
vásárolja a jegyét. A szót tett kö-
veti: megveszi a bilétát, érvénye-
siti, s odaadja az áj tulajdonos-

nak, majd közli vele, hogy jól vi-
gyázzon rá, hátha jön a kalauz... 
A néni elmosolyodik, néhány kö-
szönömöt is rebeg. 

Mindannyian helyet foglal-
nak. Az idős hölgy a jármű első 
fertályában, a fiatalok hátrébb. 
Menet közben a néni többször is 
hátrafordul, konstatálja, hogy ott 

van a fiatal pár, rájuk mosolyog, 
felmutatja a jegyet, mintegy je-
lezve, hogy vigyáz rá, őrzi, arra 
az esetre, ha jön az ellenőr! Hi-
tetlenkedve csóválja a fejét, kezé-
ben szorongatja a papírdarabkát 
és halkan azt mondja: 

- Ezek a mai fiatalok! - és új-
fent hátra néz, de tekintete már 
hiába keresi a lányt és a fiút. 

Leszálltak. 
K. F. 
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