
szabadidő/interjú2021. április 29.4

Ezért neveznek lelki vezetőnek 
a pedagógusi és egyéb szerepeim 
mellett. Azt szoktam mondani, 
hogy olyanok vagyunk, mint az 
üres kagyló, egy csigaház a ten-
gerben. A tengerben vagyunk és 
a tenger bennünk van. Része va-
gyunk az egésznek, és az egész a 
mi részünk. Ha valaki önmagára 
kíváncsi, nézzen tükörbe. Marad-
jon csendben és fi gyeljen. Addig, 
amíg megszereti önmagát. Ha va-
laki az egyetemes rendező elvekre, 
Istenre kíváncsi, az sétáljon mezít-
láb a fűben, maradjon csendben 
és fi gyeljen. Addig, amíg megsze-
reti Istent. Ezt a gyakorlatot több 
gyermektáborban is elvégeztük. 
Életre szóló élményt és emléket 
adott. Felnőtteknek is ajánlom. Az 
élet jó, szép és egyszerű, csak mi 
emberek bonyolítjuk túl. A termé-
szet tudja, ismeri és képviseli ezt 
a rendet. Neki nincs szüksége az 
emberre, nekünk van szükségünk 
annál inkább a természetre. Ezért 

nevezzük hazánkat szülő-földnek, 
anya-országnak és bolygónkat 
Föld-anyának.

Mi motivál és tart folyamato-
san lendületben? 

A zenehallgatás mellett az írás, 
az alkotás és egyéb művészeti ágak 
töltenek fel. A sport fontos része az 
életemnek. Krav-Maga önvédelmi 
edzésekre járok, feketeöves peda-
gógus szeretnék lenni. Emellett a 
jégember világrekorder Wim Hof 
módszere szerint edzek évek óta. 
(A módszer alapját az ellenőrzött 
túllégzés, torna és a hidegtus képe-
zi. Átmeneti hormonális változáso-
kat hoz létre, amelyek jól hatnak a 
gyulladásos folyamatok mérséklé-
sére, megelőzésére és javítására.) 
Jégterápiázok: már egyre többen 
ismerik azt a szokásomat, hogy 
fürdőnadrágban, mezítláb sétálok, 
szaladok a hóban. Hegyi patakok-
ban fürdök, vagy a Hargitán má-
szok fel az 1800 méteres csúcsra, 
-18 fokban. Az élet és az emberek 
szeretete ad erőt. Egy pozitív énkép 

és pozitív jövőkép motivál. Szeret-
teim, a hozzám közel álló emberek 
belém vetett hite erősít. Amikor a 
felkészültség találkozik a lehető-
séggel, azt nevezem szerencsének. 
Saját sorsomat kovácsolom, felis-
merem és fogadom a sok áldást, 
ami körbevesz. Elvégre Jézus is 
mondta, hogy „ti nálam nagyobb 
dolgokra is képesek lesztek“. Ezt 
szeretetből mondta. Őt is a szeretet 
motiválta. Miért ne cselekednénk 
mi is hasonló módon?

Melyek a jövőbeli terveid?
Duncan Lorient tartom a világ 

legnagyobb zenepedagógusának. 
Jelenleg az ő módszerét, a Lori-
en-módszert képviselem és hasz-
nálom a zenetanításban. Tanítvá-
nyaként szeretném továbbadni a 
tőle kapott tudást. Elsőként ala-
pítottam egy nemzetközi magán 
zeneakadémiát, az AMA-t, ahol 
négy választható nyelven bárki 
tanulhat zenét, élőben és online 
kurzuson egyaránt. Sok mindent 
kipróbáltam az évek során, és ez 

az, ami minden helyzetben, min-
den diák esetében bevált. Pedagó-
gusként azt tanultam Duncan R. 
Lorientől, hogy bármit meg lehet 
tanulni, és bármit át lehet adni. 

Ehhez pedig három dolog szüksé-
ges: helyes információ, helyes pe-
dagógiai sorrend és helyes motivá-
ció. Ezzel rímel Arisztótelész 2500 
éves megfi gyelése, amely során 
megállapítja, hogy egy jó szónok-
nak három dologra van szüksége. 
Éthosz: tudás, tapasztalat, felmu-
tatott és felvállalt eredmények, 
ami alapján a hallgatók elismer-
hetik alkalmasságát. Logosz: logi-
kus érvelés. Páthosz: az érzelmek, 
amellyel közvetíti az információt. 

Örömmel és hálával mondhatom, 
hogy a tapasztalat és a diákjaim 
visszajelzései azt igazolják, minde-
zek megvannak bennem, és ezt fej-
lesztem tovább. A zene egy nyelv: 
amikor hallom, játszom, éneklem 
kapcsolatba kerülök a lelkemmel, 
a hely lelkével. Misztikája és szent-
sége van a zenének. Éppen ezért 
állítom: a zene a lélek nyelve. E 
nyelven pedig új világokat lehet 
teremteni. A zene nyelvén beszélve 
nyugszom meg, így tudok őszin-
tén sírni és szívből nevetni. Ezért 
alapítottam meg az AMA-t, ahol 
a zene szeretetét tanítom gyerme-
keknek, felnőtteknek egyaránt. De 
nem állok meg itt. Már évek óta ér-
lelek magamban egy társadalmat 
átszervező erejű, kultúrturisztikai 
ernyőszervezetet, aminek Tündér-
Ország lesz a neve. Ez az álmom, 
a hivatásom, és remélhetőleg ez 
lesz a hagyatékom is. Új hitet adni 
az új világban, amit az ősi értékek 
továbbvitelével lehet majd korsze-
rűen berendezni mindannyiunk 
javára és épülésére.

folytatás az                 oldalról1.

→ A zenehallgatás mel-
lett az írás, az alkotás 
és egyéb művészeti 
ágak töltenek fel. 
A sport fontos része 
az életemnek.

→ Az összeesküvést 
gyakorlatilag maguk a 
konspirátorok göngyölítet-
ték fel. 1668-ban az egyik 
köznemesi vezető, Bory 
Mihály vallott be mindent 
Wesselényi özvegye, Szé-
chy Mária megbízásából 
Johann von Rottal titkos 
tanácsosnak.

BESZÉLGETÉS KÁDÁR ZOLTÁN JÁNOS SZÁSZRÉGENI OKTATÓVAL, AKIT A ZENE ÉLTET

A zenén át TündérOrszág felé

FORRÁS: WIKIPÉDIA

A Wesselényi-féle összeeskü-
vés tagjai közül Zrínyi Pétert, 
Frangepán Ferencet és Nádas-
dy Ferencet 1671. április 30-án 
fejezték le.

→ NÁNÓ CSABA

AWesselényi-összeesküvés
(horvát nyelvterületen: Zrí-
nyi–Frangepán-összeeskü-

vés) a 1 7. század közepén szerve-
ződött főnemesi konspiráció volt I. 
Lipót király ellen, amelyben a Ma-
gyar Királyság legtekintélyesebb, 
addig udvarhű, zömmel katoli-
kus főnemesi családjainak tagjai 
vettek részt, akik kiábrándultak 
a Habsburg-kormányzat közpon-
tosító törekvéseiből és gyengekezű 
törökellenes politikájából. Az arisz-
tokraták elégedetlenkedésének köz-
vetlen indítóoka az 1664. augusz-
tus 10-én kötött vasvári béke volt, 
amely az előzőleg aratott szentgott-
hárdi győzelem nyomán feléledt re-
ményeket derékba törve az Oszmán 
Birodalom birtokában hagyta min-
den addigi hódítását, beleértve 
Érsekújvár előző évben elfoglalt 
vidékét.

Árulás
A felháborodott főurak eltökélték, 
hogy az ország politikai független-
ségét és vallásszabadságát csor-
bító és a törökkel lepaktáló kor-
mányzat ellen összefognak – akár 
magával a (vallási kérdésekben 
jóval toleránsabb) törökkel is. A 
főrendi ellenállás központi alak-
ja Zrínyi Miklós horvát bán lett vol-
na, ám ő 1664. november 18-án el-
hunyt, így a mind kiforrottabbá 
váló szervezkedés vezetése Wes-
selényi Ferenc nádorra szállt, 

akit mindvégig támogatott a köl-
tő-hadvezér öccse, a báni széket 
bátyja után elfoglaló Zrínyi Péter. 
Zrínyiékhez csatlakozott Nádas-
dy Ferenc országbíró, Frangepán 
Ferenc Kristóf és Rákóczi Ferenc. 
Ez utóbbi 1666 márciusában vette 
feleségül Zrínyi Ilonát, Zrínyi Pé-
ter legidősebb leányát, így rokoni 
kötelékekkel is a szervezkedők 
mellett kötelezte el magát. Érte-
kezleteket tartottak a Stubnyafür-
dőn, majd Sárospatakon és Mun-
kácson. A főnemesek köreiben és 
külföldön az összeesküvők költsé-
gén Habsburg-ellenes, felkelésre 
buzdító röpiratok jelentek meg.

Wesselényi 1667. március 23-
án elhunyt. A nádori méltóságra 
pályázó Nádasdy Ferenc az Udvari 
Haditanácsban hírt adott egy bi-
zonyos felső-magyarországi szer-
vezkedésről. Még ebben az évben 
hír érkezett Nicasius Panajottitól, 
a nagyvezír főtolmácsától, misze-
rint az erdélyiek hasonló ügyben 

puhatolóztak a Magas Portánál. 
Ezután az összeesküvést gyakorla-
tilag maguk a konspirátorok gön-
gyölítették fel. 1668-ban az egyik 
köznemesi vezető, Bory Mihály 
vallott be mindent Wesselényi öz-
vegye, Széchy Mária megbízásá-
ból Johann von Rottal titkos taná-
csosnak. Ez utóbbi felkereste Zrínyi 

Pétert is, akinek kegyelmet ígért 
beismerés esetén. A Nádasdyval 
szemben ellenséges bán 1669 jú-
niusában mindent bevallott Rot-
talnak és Montecuccoli tábornagy-
nak. Erre Nádasdy is kénytelen 
volt lépni: Lipót lába elé borulva ő 
is vallomást tett, és minden iratot 
kiszolgáltatott az udvarnak. Ezzel 
a bécsi udvar mindent megtudott 
a szervezkedésről, amit csak tudni 
lehetett.

Nem volt menekvés
Zrínyi ékes latin nyelven írt egy 
önigazolást a királyhoz, amely-
ben igazolni igyekezett tetteit, 
és hivatkozott a király ígéretére, 
ami szerint nem lesz bántódása, 
ha megadja magát. Az ő, Miklós 
bátyja és más őseik nagy érde-
meire hivatkozva kegyelmet kért. 
Mindezt hiába tette. Egy év fog-
ság után egy német bíróság al-
kotmányellenesen halálra ítélte 
őt és sógorát, Frangepán Ferenc 
Kristófot. A kivégzésre 1671. ápri-
lis 30-án került sor Bécsújhelyen. 
Zrínyi hősként, félelem nélkül 
lépett a vérpadra. Augusztics Ta-
más zágrábi kanonok, aki szem-
tanúja volt az eseménynek, azt 
írja, hogy a hóhér több ügyetlen 
csapás után fejét inkább letépte, 
mint levágta. 

„Zrínyi vére mosta Bécset, / S 
senki bosszút nem állt…” – írta 
Kölcsey a Rebellis vers kezdő sora-
iban – félreérthetetlenül utalva a 
Wesselényi-féle összeesküvés tra-
gédiájára, s korrigálva is a mozga-
lom megnevezését. A bécsújhelyi, 
bécsi és pozsonyi kivégzésekkel 
lezárult 17. századi Habsburg-elle-
nes szervezkedés máig is Wesselé-
nyi-féle mozgalomként él a köztu-
datban s történelmünkben. Pedig 

Wesselényi nádor már jóval a ra-
dikális fordulat előtt elhalálozott. 
A mozgalom meghatározó vezetői 
Zrínyi Péter horvát bán, valamint 
sógora, Frangepán Ferenc Kris-
tóf és Nádasdy Ferenc országbíró 
voltak. Noha a résztvevők szá-
zait tartóztatták le, a korszokás 
szerinti színpadias kivégzés hár-
mójuknak jutott osztályrészül. A 
Wesselényi-mozgalomra válaszul 

a 17. század második felében I. 
Lipót megkísérelte a korlátlan ki-
rályi hatalom bevezetését. Nem 
hívta össze az országgyűlést. A 
végvárak magyar katonáit szélnek 
eresztette. A várak védelmére kül-
földi zsoldosokat fogadott föl. Az 
adókat a többszörösére emelte. A 
Bocskaival kötött béke ellenére a 
protestánsok kegyetlen üldözése is 
folytatódott.
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Zrínyi Péter vére mosta Bécset

Zrínyi Péter a Lipót császár elleni konspiráció áldozata lett 




