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Az európaiság megteremtője

Campanari-Talabér Márta polgármester és dr. Huszár Pál, Várpalota díszpolgára a könyvbemutatón

Az európaiság megteremtőjeként is aposztro
fált Nagy Károly frank császár életét dolgozza 
fel az a kötet, amelyet a közelmúltban mutat
tak be a Krúdy Gyula Városi Könyvtárban.
A könyv szerzője dr. Huszár Pál, Várpalota 
díszpolgára.

most gyakorlatilag Európa 
léte forog kockán- mondta el 
dr. Huszár Pál a migrációs 
válságról.

-  Dr. Huszár Pál termé
keny munkássága, szolgá
lata több területen is ki
emelkedő. A Kárpát-meden
cei, svájci és német reformá- 
tusság szinte minden fontos 
ünnepi alkalmán jelen van, 
képviselve a reformátussá- 
got, ugyanakkor az ökume- 
né nagy tisztelőjeként más 
egyházakkal is jó kapcsola
tokat ápol. Mindezek mellett 
írói munkássága is tekinté
lyes. Dr. Huszár Pál Nagy 
Károlyról szóló értekezése 
2000 óta már a 13. kiadott 
könyve. A keresztyén szelle
miségben íródott művek 
mindegyike a magyar refor- 

a könyvből idézett értékes mátusság és általában a ke- 
információkat. reszténység értékeinek

A kötet szerzője szerint a megőrzése fontosságáról 
kereszténység nélkül Euró- szólnak- méltatta a Krúdy 
pa elveszítené identitását. A Gyula Városi Könyvtárban 
manapság zajló, idegen kul- a kötet íróját Rácz Péter, a 
túrájú népek kontinensünk- könyvbemutató egyik nar- 
re való beáramlása miatt rátora.

A Dunántúli Református 
Egyházkerület főgondnoka 
nemrég megjelent művében 
a VIII. század, valamint a je
lenkor európaiságának ösz- 
szefüggéseit vizsgálja. 
Olyan kérdésekre is keresi 
többek között a választ, hogy 
miért lehet fontos a páneuró- 
paiság eszméje, illetve ezen 
belül milyen szerepet játszik 
a kereszténység.

A kötet bemutatóján el
hangzott, a könyv a Nagy 
Károly korában elképzelt, 
kiépített európaiságot bát

ran veti össze a XXI. száza
di Európa-tudattal. Kérdő
re vonja, vitába elegyedik a 
két kor, két gondolatrend
szer életfelfogása között 
helyét nem találó európai
sággal.

Az eseményen az érdeklő
dők az európaiság fogalmá
ról, a Nagy Károly korabeli 
keresztény egyház bajorok
kal, arabokkal és szászok
kal való kapcsolatáról, az 
uralkodó magánéletéről, va
lamint a korszakra jellemző 
reneszánszról is hallhattak Többen dedikáltatták is a kötetet a szerzővel a városi könyvtárban


