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b Az éven te meg ren de zett
sza bad egye tem re Eu ró pa
min den ré szé ből ér ke zik az
ér tel mi ség, hogy egy köz -
pon ti gon do lat kö ré so ra -
koz tat va ér te ke zé se i ket és
vi tá i kat, kö ze lebb vi gyék
éle tü ket a vi lág meg ér té sé -
hez. Bib li ai alap ve té sű,
má jus 9. és 16. kö zött meg -
tar tott kon fe ren ci á ju kon
ne ves egy ház tu dó sok és vi -
lá gi ér tel mi sé gi ek fej te get -
ték az Is ten-em ber és em -
ber-em ber kap cso la tá ban
meg je le nő együtt ér zés-
szo li da ri tás je len sé gét és
gya kor la ti meg élé sé nek le -
he tő sé gét.

A nyír egy há zi me gye há zán
ün ne pé lye sen meg nyi tott
kon fe ren cia ven dég lá tó ja, a

Sza bolcs-Szat már-Be reg
Me gyei Köz gyű lés el nö ke,
Sesz ták Osz kár kö szön töt te a
részt ve vő ket a me gye, a vá -
ro si ön kor mány zat és a he lyi
egy há zak ne vé ben. A La -
borczi Gé za evan gé li kus lel -
kész fő szer ve zé sé ben in dult
ta nács ko zás nyi tó nap já nak
ün ne pé lyes pil la na tai vol tak,
ami kor a me gye há za gyö -
nyö rű dísz ter mé ben Se bes -
tyén Már ta és ze nész tár sai
tar tal ma san szó ra koz tat ták a
kon fe ren cia részt ve vő it.

Dr. Koz ma Zsolt ko lozs -
vá ri teo ló gi ai pro fesszor,
Frenkl Syl via bu da pes ti kli -
ni kai pszi cho ló gus, Ba ráth
Bé la egy ház tör té nész Deb -
re cen ből, Sze ke res Sza bolcs
köz gaz dász Brüsszel ből,
Bár di Nán dor tör té nész aka -
dé mi kus Bu da pest ről és
még so kan má sok tar tot tak
ér té kes elő adást ar ról, ho -
gyan jár ha tó a szo li da ri tás

út ja a 21. szá zad ban, ami kor
olyan ki hí vá sok kal kell
szem be néz nie az em ber -
nek, mint a fo ko zó dó sze -
gény ség, a sze re tet és tár sa -
dal mi együtt ér zés meg ke -
ves be dé se, a hit meg fo gyat -
ko zá sa. 

Alap ve tő hi vat ko zá si
hely nek bi zo nyult a Lu kács
evan gé li u ma 10. ré szé ben
sze rep lő ir gal mas sa ma ri tá -
nus ese te a vér be fa gyott, ki -
fosz tott zsi dó em ber rel. Ha
mind nyá jan csak fél holt nak
te kint jük a re ánk szo ru ló
em bert, akin már úgy sem
tud nánk se gí te ni, mert úgy -
is meg hal, ak kor va ló ban
messze va gyunk a se gí tő
bib li ai pél dá já tól. De ha fél -
élő nek te kint jük a se gít sé -
günk re vá ró em bert, ak kor

ér tel met adunk hi tünk nek,
mely ből egye ne sen kö vet -
ke zik az alá haj ló, se gí tő alá -
zat – ér vel tek az elő adók.

Az es tén ként fel lé pett
mű vé szek (a nyír egy há zi
Cant emus gyer mek kó rus, Ko -
vács Lász ló At ti la or go na -
mű vész, Be recz And rás me -
se mon dó, Pre gi tzer Fru zsi -
na szín mű vész nő, a Pánt li -
kás együt tes) igen nagy si kert
arat tak a kon fe ren cia részt -
ve vői kö ré ben.

Kü lön le ges al ka lom volt,
ami kor a kon fe ren cia át uta -
zott Kár pát al já ra, Be reg -
szász ba menny be me ne tel
(ál do zó csü tör tök) meg ün -
nep lé sé re. A ha tá ron tör -
tént át ke lés jócs kán ki fá -
rasz tot ta az ilyen ne héz kes -
ség hez egy ál ta lán nem szo -
kott uta so kat. Kis sé kés ve
is ér kez tek a re for má tus
temp lom ba, ahol ün ne pi is -
ten tisz te let ke re té ben

együtt úr va cso rá zott a kö -
zös ség. 

A temp lo mi szer tar tást
kö ve tő en nagy tet szést ara -
tott a II. Rá kó czi Fe renc
Kár pát al jai Ma gyar Fő is ko -
lán tett lá to ga tás, ahol a rek -
tor asszony és a tan tes tü let
kép vi se lői nagy sze re tet tel
fo gad ták és ve zet ték kö rül
a ven dé ge ket. Egy ér tel mű -
en hő si es nek ne vez ték a
ma gyar kö zös ség nek a fő is -
ko la lé té ért és fenn ma ra dá -
sá ért foly ta tott küz del mét.
A mun ká csi vár ban tett lá -
to ga tás, majd a mun ká csi
vá ros né zés és a be reg szá szi
kör sé ta új ra fel fe dez tet te a
lá to ga tók kal azo kat a köz is -
mert ele me ket, ame lyek
össze kap csol ják a Kár pát-
me den ce ma gyar vá ro sa it

épí té sze tük ben, vá ros ké -
pük ben. Csak hogy az ön -
kor mány za tok nak több fi -
gyel met kel le ne for dí ta ni uk
a köz te rü le tek rend ben tar -
tá sá ra – ál la pí tot ták meg.

Vég ki csen gés ként ál la pí -
tot ta meg a kon fe ren cia zá -
ró nap ján tar tott nyílt fó -
rum, hogy a ma gyar–ma -
gyar szo li da ri tás sok kí ván -
ni va lót hagy ma ga után. Ta -
lán a je len le gi ma gyar or szá -
gi po li ti kai vál to zá sok új
szem lé le tet hoz hat nak eb -
ben a vo nat ko zás ban.

A kon fe ren cia az zal a re -
mény ség gel zá rult, hogy a
jö vő év ben Ba la ton szár -
szón a Pax Ro ma na ka to li -
kus ér tel mi sé gi egye sü let tel
kö zö sen szer ve zik meg az
öku me ni kus aka dé mi ai na -
po kat.
g Ve res-Ko vács At ti la
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Nyír egy há zán tar tot ta
éves kon fe ren ci á ját az 
Eu ró pai Pro tes táns 
Ma gyar Sza bad egye tem

b Fon tos köz éle ti té ma
nap ja ink ban az új ma gyar
par la ment ál tal el fo ga dott
ket tős ál lam pol gár ság kér -
dé se. Bár az új tör vény jó -
for mán min den Ma gyar or -
szág gal szom szé dos ál la -
mot érint, bel- és kül po li ti -
kai vi tá kat, ho va to vább
csa tá ro zá so kat még is leg -
in kább Szlo vá ki á ban vál -
tott ki a té ma. Aláb bi írá -
sunk né hány gon do la tot
oszt meg az ol va só val egy
olyan sze mély szem szö gé -
ből, aki az anya or szág ban
él, de a nem ze ti sé gek ügyét
– csa lá di érin tett ség okán
is – a szí vén vi se li. La punk
ha sáb ja in ta lán szim bo li -
kus je len tő sé ge is le het a
prob lé ma fel ve tés nek: az
Úti társ a Ma gyar or szá gon
élő evan gé li kus ság he ti lap -
já nak mel lék le te ként min -
den, az Evan gé li kus Éle tet
rend sze re sen ol va só em -
ber hez el jut, de mint ön ál ló
lap mint egy négy ezer pél -
dány ban ke rül ha tá ron tú li
ma gyar ol va sók ke zé be.

A na pok ban az in ter ne tet
bön gész ve ér de kes pub li -
cisz ti ká ra akad tam Ez itt az
én ha zám! cím mel. Az Új Szó
fel vi dé ki na pi lap in ter ne tes
vál to za tán olyan írás volt ol -
vas ha tó, amely ben egy ma -
gyar anya nyel vű, Kas sán élő
(új ság író, iro dal már) hölgy a
ket tős ál lam pol gár ság kér dé -
se kap csán egy faj ta „szlo vák
apo ló gi át” fo gal maz meg.
Áll jon itt egy rész let be lő le.

„(…) Néz zük, mi min den re
va gyok büsz ke. Hosszú évek óta
büsz ke va gyok a ma jo né zes tő -
ke hal sa lá tá ra (tres ka v ma jo né -
ze). Sze rin tem ke vés fi no mabb
ta lál mány lé te zik gaszt ro nó mi -
ai fron ton, és azt hi szem, ez zel
az »anya or szág ban re kedt ma -
gya rok« fel vi lá go sul tabb ré sze is
tisz tá ban van, kü lön ben nem
vá sá rol nák ipa ri mennyi ség ben
a szlo vá ki ai szu per mar ke tek -
ben. A ma gyar or szá gi ma jo né -
zes sa lá ták nem ve he tik fel a
ver senyt az it te ni ek kel: édes ké -
sek, rá gó sak, egy for mák, vi tat -
koz zon ve lem, aki mer! (…)
Büsz ke va gyok a sö re ink re, a
bo ró ka pá lin kánk ra. (…) Büsz -
ke va gyok Kas sa fő ut cá já ra,
Lő cse fő te ré re, Sel mec bá nya lát -
ké pé re, a dob si nai jég bar lang ra,
Gö mör domb ja i ra, a Kas sa–Po -
zsony in ter ci ty já rat ra, ame lyen
kép te len ség ol vas ni vagy alud ni,
ál lan dó an ki kell bá mul nia az
ab la kon az em ber nek, annyi
szép sé get lát. Büsz ke va gyok a
Te at ro Tat ro szín tár su lat ra,
Mi lan La si cá ra, Svä top luk
Mi ky ta kép ző mű vész re, Pa vol
Ran kov író ra, (…).

Egy hét ma gyar or szá gi tar -
tóz ko dás után már hon vá gyam

van. Fur csa do log ez. Az el -
múlt hé ten rá kel lett jön nöm,
hogy a sors ke gyelt je va gyok,
ami ért két kul tú rát is a ma ga -
mé nak tud ha tok, két nyel ven is
el bol do gu lok. És ez az ér zés
töb bet ér bár mi lyen pa pír nál,
iga zol vány nál, hi va ta los do ku -
men tum nál…”

Nem ma gá ról a cikk ről kí -
vá nok po zi tív vagy ne ga tív
kri ti kát meg fo gal maz ni, in -
kább azok ról a be nyo má sok -
ról szól nék, ame lyek a cikk -
hez kap cso ló dó hoz zá szó lá -
sok el ol va sá sa után ala kul -
tak ki ben nem. A több száz
hoz zá szó lás nagy ré szét –
amint ez az egyes vé le mé -
nyek kon tex tu sá ból ki de rül
– fel vi dé ki ma gya rok ír ták,
így aki eze ket ol vas sa, ha
nem is rep re zen ta tív min tát,
de va la me lyest még is ké pet
kap hat ar ról, mi ként vé le ke -
dik a ket tős ál lam pol gár ság
kér dé sé ről, tá gab ban ma gá -
ról a ki sebb sé gi lét ről a szlo -
vá ki ai ma gyar ság.

Vol tak, akik meg al ku vó -
nak, ha za áru ló nak, má sok
egye ne sen „szlo vák bé renc -
nek” ne vez ték a cikk író ját.
A ke vés bé ve he men sek úgy
ta lál ták, hogy az írás ha mis
ké pet fes tő, „or szág imázs -
sza gú”, pro fi mar ke tin ge sek
ál tal meg írt szö veg. Megint
má sik vé le mény ar ra igyek -
szik fel hív ni a pub li cisz ti ka
szer ző jé nek fi gyel mét: el fe -
lej ti, hogy a ma jo né zes tő ke -
hal nak és a ma gyar ál lam pol -
gár ság igény lé sé nek vaj mi
ke vés kö ze van egy más hoz.
Ugyan ez a hoz zá szó lás ar ra
is ki tér, hogy Szlo vá kia
akar ja el ven ni az ott élők től
a szlo vák ál lam pol gár sá got,
így az ál lam ilyen kép pen va -
ló vé del me zé se eny hén szól -
va is el lent mon dá sos. Töb -
ben szó vá te szik, hogy egy
ilyen írás egy jól mű kö dő de -
mok ra ti kus jog ál lam ban áll -
ná csak meg a he lyét, ám
meg lá tá suk sze rint Szlo vá -
kia je len leg láb bal ti por ja az
em be ri jo go kat. So kan azt
ki fo gá sol ják, hogy a szlo vák
ér té kek ként fel tün te tett lis -
ta nagy ré sze nem is szlo vák
„erény”: a ter mé sze ti ér té -
kek nem em be rek től va lók,
a sör cseh, a vá ro sok ma gyar
gyö ke rű ek, és így to vább.

Ugyan ak kor nem ke ve sen
– a hoz zá szó lók mint egy
har ma da – egy ér tel mű en
azo no sul nak a cikk ben le ír -
tak kal, és so kan kö zü lük a
más vé le ményt meg fo gal -
ma zó kat il le tik oly kor sza -
lon ké pes, más kor ke vés bé
sza lon ké pes kri ti kák kal. A
hoz zá szó lók kö zül so kan a
cikk ben meg fo gal ma zott
hoz zá ál lást gon dol ják egye -
dül cél ra ve ze tő nek, min den

mást ke rék kö tő, a fej lő dést
gát ló, ön cé lú, na ci o na lis ta
ma ga tar tás nak mi nő sí te nek.

Össze fog lal va: a kép,
amely a vé le mé nyek ol va sá sa
köz ben raj zo ló dott ki előt -
tem, a szá mos job bí tó szán -
dék kal írt hoz zá szó lás el le né -
re is el szo mo rí tó volt: ti pi ku -
san az „Oszd meg és ural -
kodj!” el vét le he tett ki érez ni
be lő le. A hang nem – no ha
akad szép szám mal el len pél -
da is – sok szor bán tó és dur -
va. Az em ber nek az az ér zé se
tá mad, hogy azok nak, akik -
nek a fenn ma ra dá suk ér de -
ké ben össze kel le ne tar ta ni -
uk, szét húz nak. Fe szült ség
te hát nem csak szlo vák–ma -
gyar, nem is anya or szá gi és
ha tá ron tú li ma gyar vi szony -
lat ban lé te zik, ha nem a fel vi -
dé ki ma gyar sá gon be lül is ta -
pint ha tó an je len van.

Ki nek a fe le lős sé ge mind -
ez? – te het jük fel a kér dést.
A leg könnyebb ter mé sze te -
sen „gyá ri lag kész” vá la szo -
kat ad ni: „a po li ti káé, a po li -
ti ku so ké”. És mint egy ház -
hoz kö tő dő ál lam pol gá rok -
nak ugyan így könnyű len ne
to váb bi szte reo tí pi ák kal
meg erő sí te nünk mind ezt:
„Az egy ház nak kü lö nös sze -
re pe le het a fe szült sé gek
eny hí té sé ben.” 

De ah hoz, hogy mind ez
meg va ló sul has son, el ső ként
ki nek-ki nek ma gá ban kell
ön vizs gá la tot tar ta ni. A kér -
dést, hogy mi ért is ala kul ha -
tott mind ez így, ne kem,
anya or szá gi ma gyar nak
ugyan úgy fel kell ten nem,
mint min den ki nek, aki a
kér dés ben érin tett. Ak kor
is, ha 2010-et írunk, és nem
én ül tem Ver sailles-ban, a
Nagy-Tri a non pa lo tá ban a
bé ke szer ző dés alá írá sa kor.
És ak kor is, ha én ma gam
nem „gyár tok” ma po li ti kát.
Fe le lős ség gel tar to zunk
egy má sért, hogy ér tel mes
pár be szé dek kel, egy más
köl csö nös meg hall ga tá sá val,
prob lé má ink ki be szé lé sé vel
old junk fe szült sé ge in ken.

Igen, fe le lős a nagy po li ti -
ka is. Az egy ko ri, amely a
ha tá ro kat úgy al kot ta meg,
ahogy. A mai is, ame lyik a
hec ce lé sé vel sok szor ár kot
ás a le het sé ges front vo na lak
kö zött. De az már min den -
ki nek egyé ni fe le lős sé ge,
hogy ezek re mi ként re a gál.
Hogy fel ülünk-e a pro vo ká -
ci ó nak. Hogy sé rel me in ket
hagy juk-e fe lül ke re ked ni a
jó zan ész fe lett. Hogy az
egyé ni ér de künk meg elő zi-e
a kö zös sé gi ér de ket. Hor ri -
bi le dic tu: hogy az evan gé li -
um fé nyé ben szem lél jük-e
em ber tár sa in kat…

g Szűcs Pet ra

„Tres ka v ma jo né ze” és
ket tős ál lam pol gár ság
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b Gö rö gök jöt tek föl je ru zsá le mi
ün nep re a ké rés sel: „Jé zust sze -
ret nénk lát ni.” (Jn 12,21) Mi vel pe -
dig szá munk ra ma fi zi ka i lag ez
nem le het sé ges, an nál in kább ér -
de kel nek azok nak a ta pasz ta la -
tai, akik nek ez meg ada tott: lát -
ták az Urat.

Ő is lát ta Jé zust. Már ott hon, hi -
szen a test vé re volt. Jé zus négy fi -
test vé ré nek va ló szí nű leg a leg idő -
sebb je (Mt 13,55). Ezt erő sí ti meg
Pál apos tol is, aki je ru zsá le mi út ja
al kal má ból az apos to lok kö zül
sen ki mást nem lá tott, csak „Ja ka -
bot, az Úr test vé rét” (Gal 1,19).

De hát más test vér nek len ni, és
megint más a Test vér apos to lá nak
len ni. Mi lyen vál to zá son kel lett át -
men nie? Hi szen Jé zus csa lád ja va -
ló szí nű leg nem örült an nak, hogy
egyik tag ja, Jé zus ván dor pré di ká -
tor ként és cso da te vő ként ró ja az
uta kat. Ez ki de rült ak kor, ami kor
egyik út ja so rán ha za ér ke zett Ná -
zá ret be. Már meg előz het te a hí re,
hogy mi lyen nagy pró fé tá ja lett az
Is ten nek. De bi zony ha mar rá kel -
lett jön nie, hogy „sen ki sem pró fé -
ta a ma ga ha zá já ban”. Csa lád ja a
töb bi ek kel együtt meg bot rán ko -
zott raj ta, és éle te egyik leg szo mo -
rúbb ta pasz ta la tá ra kény sze rí tet -
te: Ná zá ret ben egyet len cso dát
sem tu dott ten ni, aho gyan ar ról
Márk tu dó sít (Mk 6,1–6).

A csa lá di kö te lék sé rü lé sét él het -
te át Ja kab, ami kor – félt ve Jé zust a
ve szély től – in kább ki je len tet ték
„esze vesz tett nek”, hogy ez zel is

ki von ják őt el len sé gei cél ke reszt -
jé ből (Mk 3,21). Per sze si ker te le -
nül. Ami kor pe dig Má ria gyer me -
ke i vel utá na ment, hogy ha za hoz -
za, dol ga vé ge zet le nül kel lett ha za -
men nie, mert Jé zus ki je len tet te,
hogy „aki cse lek szi az én mennyei
Atyám aka ra tát, az az én fi vé rem,
nő vé rem és az én anyám” (Mt 12,50).

Még is meg kel lett va la hogy
győz nie Jé zus nak a test vé rét. Pál -
tól tud juk, hogy fel tá ma dott ként
meg je lent Ja kab nak. Még hoz zá va -
ló szí nű leg ne ki kü lön, mert a „va la -
mennyi apos tol” előtt egye dül őt
idé zi Pál név sze rint (1Kor 15,7). A
Fel tá ma dott nak ez a meg je le né se
adott egy szer re „ran got” Ja kab nak,
hi szen a ko rai ke resz tény ség ben
min de nek előtt azok nak ad tak hi -
telt, akik „lát ták az Urat”. 

Éle té ről egyéb ként nem so kat
tu dunk. Gya nít hat juk, hogy há zas
em ber le he tett (1Kor 9,5), és ta lán
ap já tól an nak mes ter sé gét is meg -
ta nul hat ta és gya ko rol hat ta. Az
egyik ké sei evan gé li u mi irat azt ál -
lít ja, hogy részt vett Jé zus utol só
va cso rá ján, er re azon ban nincs bi -
zo nyí té kunk. Ar ra vi szont igen,
hogy ta nú ja volt Jé zus menny be -
me ne te lé nek (Ap Csel 1,13). Egy
ké sőb bi tör té net író sze rint asz ké -
ta, ve ge tá ri á nus em ber le he tett,
aki nek a tér de „te ve ke mény sé gű”
lett vol na, mert annyit imád ko zott
tér den áll va a Krisz tus ügyé ért.

Igen ko rán le he tett a zsi dók ból
ver bu vá ló dott el ső, je ru zsá le mi
Krisz tus-hí vő gyü le ke zet nek a
ve ze tő je. Hí rünk van ró la, hogy

ott az igaz sá gos Ja kab nak ne vez -
ték. Pál pe dig azt ír ta a Gala ták -
hoz írt le ve lé ben, hogy Ja kab Je ru -
zsá lem ben Pé ter rel és Já nos sal
együtt a gyü le ke zet „fő osz lo pa i -
hoz” tar to zott (Gal 2,9). Ilyen
mi nő ség ben ve he tett részt azon
az apos to li gyű lé sen, ahol a sza -
ka dás ve szé lyét kel lett el há rí ta -
ni. Zsi dó gyü le ke ze té ben nem
örül tek an nak, hogy Pál apos tol
nem zsi dók nak, te hát po gá nyok -
nak is hir det te a fel tá ma dott
Urat, még pe dig si ker rel. So kan
gon dol ták azt, hogy Jé zust csak
az kö vet he ti, aki előbb zsi dó hit -
re tér. Ja kab nak si ke rült meg -
győz nie gyü le ke ze tét, hi szen,
lám, Is ten a né pek kö zül meg tér -
tek ről is ugyan olyan ke gyel me -
sen gon dos ko dott. Ez zel aka dá -
lyoz ta meg, hogy már a ko rai ke -
resz tény ség szét sza kad jon egy
„zsi dó szek tá ra” és egy má sod -
ran gú po gány val lás ra. Vé gül a
nagy zsi dó tör té net író tól, Jo sep -
hus Fla vi us tól tud juk meg, hogy
mi ért ért szo mo rú vé get Ja kab, az
Úr test vé re. Egy szad du ce us fő -
pap nak szál ka le he tett a sze mé -
ben, aki ki hasz nál ta az időt, ami -
kor az egyik ró mai kon zul meg -
halt, és még nem lé pett hi va tal ba
az utó da. Ek kor – tel je sen tör -
vény te le nül! – el fo gat ta Ja ka bot
és meg kö vez tet te. Így vo nult be
az igaz sá gos nem csak Krisz tus ta -
núi, de a vér ta núi so rá ba is.

Ja kab lát ta, szol gál ta az Urat, és
éle tét is oda ad ta az ügyé ért.

g Gé mes Ist ván

LÁT TA JÉ ZUST

Ja kab, az igaz sá gos

b „Mert egy a ke nyér, egy test va -
gyunk mind annyi an, akik az egy ke -
nyér ből ré sze se dünk.” (1Kor 10,17)

Az össze tar to zás egyik leg gya ko -
ribb, leg hét köz na pibb ki fe je zé se
az asz tal kö zös ség. Egy csa lád
vagy egy ba rá ti kör tag jai, tár gya -
ló part ne rek, sze rel mes pá rok, de
sok szor még egy te le ví zi ós ri port -
mű sor meg hí vott ven dé gei is egy
asz tal kö ré ül nek, úgy be szél get -
nek. A leg több ször köz ben az asz -
tal ra étel vagy ital is ke rül (ha más
nem, leg alább egy csé sze ká vé
vagy po hár víz), s a fa la to zás vagy
kor tyol ga tás köz ben már is ol dot -
tabb a han gu lat.

Va la mi ért az egész vi lá gon min -
dig is hoz zá tar to zott az em be ri kö -
zös sé gek hez a kö zös étel el fo -
gyasz tá sa. Akár csak Jé zus vagy
Pál ide jé ben, ma is – ha csak le het
– együtt ét ke zünk, s ha már
együtt, a leg több ször ugyan azt is.

Egye te mis ta ko rom ban, ha meg -
éhez tünk, és nem volt ked vünk ki -
moz dul ni, hogy el men jünk va la -
ho vá en ni egy jót, gyak ran ren del -
tünk a szo ba tár sa im mal együtt
piz zát. Volt egy ked venc piz zé ri -
ánk, ame lyik a ma ga hat van cen ti -
mé ter át mé rő jű óri ás piz zá já val a
csúcs tar tó nak szá mí tott a vá ros -
ban, ilyen kor ál ta lá ban tő lük ren -
del tünk. Mi vel azon ban ez a piz za
olyan ha tal mas volt, hogy egyet -
len eggyel jól lak tunk akár né gyen
is, jól meg kel lett gon dol nunk, mi -
lyen faj tát ren del jünk.

Egyi künk pél dá ul oda volt az
olaj bo gyó ért. Ő azon ban nem sze -
ret te a gom bát. A má si kunk sze -
ret te a gom bát, de nem bír ta a csí -
pő set. A har ma di kunk jól bír ta csí -
pő set, de min dig fel puf fasz tot ta a
ku ko ri ca. Ne kem sem mi ba jom
nem volt a ku ko ri cá val, utál tam vi -
szont az olaj bo gyót.

Így hát olyan faj tát kel lett vá -
lasz ta nunk, ame lyen nem volt
olyan, ami bár ki nek is ne íz le ne –
csak olyas mi le he tett raj ta, amit
min den ki sze re tett. Nem volt azo -
nos az íz lé sünk. De a kö zös piz za
össze kö tött ben nün ket.

Ezek az egy ko ri piz zá zá sok gyak -
ran jut nak eszem be, ami kor egy kö -
zös ség be tar to zó, még is vi tat ko zó,
egy más ra ha rag vó em be re ket lá tok.
El szo mo ro dom, ami kor a kü lön bö -
ző né ze tek men tén el té rő en gon dol -
ko dó tár sak meg van nak győ ződ ve a
ma guk iga zá ról, s a sze rin tük hely te -
len vé le mé nyen le vő vel még egy le -
ve gőt sem ké pe sek szív ni, nem hogy
asz tal kö zös sé get vál lal ni. El szo mo -
ro dom, mert azt lá tom, hogy ezek
az em be rek el fe lej tet ték, ho gyan
ké szül a piz za. El szo mo ro dom,
mert el fe lej tet ték, hogy az em be ri
élet mi ért ha son lít a piz zás do boz ra.

Ami kor Jé zus a Ga li le ai-ten ger
mel lett öt ezer em bert jól la ka tott,
azok örö mük ben ki rállyá akar ták
ten ni. Nem azért, mint ha fel is mer -
ték vol na er ről a cso dá ról, hogy ő
az Is ten Fia, ha nem mert biz to sít va
lát ták vol na a meg él he té sü ket.
Mint ha mi a mai gáz árak mel lett a
Mó zes ál tal lá tott szün te le nül égő

csip ke bo kor ral akar nánk meg ol da -
ni a fű tést…

Jé zus je le azon ban jó val több
volt, mint egy sze ri jól la kott ság. Ő
nem csak a min den na pi ke nye rün -
ket akar ja meg ad ni, ha nem azt,
amely örök éle tünk táp lá lé ka, azt a
mennyei ke nye ret, amely nem
rom lik meg, azt az ételt, amely után
nem éhe zünk meg új ra. Sa ját éle tét,
sa ját tes tét és vé rét ad ja ne künk.

Ami kor te hát a Jé zus ál tal adott
ételt vesszük ma gunk hoz, nem
hét köz na pi asz tal kö zös ség ről van
szó. Nem pusz tán egy más sal vá lik
va ló ra az egy sé günk, ha nem a leg -
ben ső sé ge sebb mó don ma gá val
Jé zus sal s az ő Aty já val, aki őt el -
küld te. Ő lesz ben nünk, be lül ről
táp lál és erő sít meg ben nün ket,
hogy ké szek le gyünk a föl di élet
ne héz sé ge it le győz ve el jut ni az
örök élet or szá gá ba.

Ott vá lik va ló ra az tán a leg tel je -
sebb kö zös ség Is te nünk kel, Meg -
vál tónk kal s az ő Szent lel ké vel,
amely át jár ben nün ket.

Nem le he tünk azon ban kö zös -
ség ben Jé zus sal, ha nem va gyunk
kö zös ség ben egy más sal! Nem ré -
sze sül he tünk ugyan ab ban a meg -
vál tás ban, ha a má sik kal nem vál -
lal juk a kö zös sé get! Nem gon dos -
kod hat Is ten ró lunk, ha nem vál -
lal juk, hogy mi ma gunk is esz köz -
zé vál junk Is ten má sok ról va ló
gon dos ko dá sá nak!

Csak egy piz zát hoz a fu tár,
ame lyet az után vág tak sze le tek -
re, hogy meg sült. De még így is
sok szor alig le het el sza kí ta ni a
sze le te ket egy más tól, mert össze -
ol vad kö zöt tük a sajt. Egyet len
piz za, amely a ne ked ju tó sze let -
ben is hor doz za mind azt, ami má -
sok nak is jut. Csak úgy fo gad ha -
tod el, ha vál la lod, hogy ugyan ab -
ban a sze re tet ben ré sze sülsz, mint
min den ki más. Vál la lod a kö zös -
sé get a töb bi ek kel, és vál la lod a
kö zös sé get a piz zá val.

Nincs má sik faj ta, csak egyet len
Krisz tus van, ugyan az a Krisz tus
jut min den ki nek. Ő szét osz tot ta
ma gát. Nincs meg kü lön böz te tés.
Nincs ext ra saj tos sze let. Nin cse -
nek fa lak a sze le tek kö zött, nincs
má sik piz zás do boz, csak ez az
egyet len egy föl di élet, ahol együtt
va gyunk mind annyi an, s ami után
egyet len, ön ma gát sok mil li árd
sze let re osz tó Krisz tus, az élet ke -
nye re, az élet piz zá ja ad ne künk
örök éle tet.

g Zsí ros And rás

AZ ÉLD KE NYE RE

Örök élet piz zá ja

b „…aki el hí vott ti te ket az ő Fi á val,
a mi Urunk Jé zus Krisz tus sal va ló
kö zös ség re.” (1Kor 1,9)

Ami kor Is ten meg szó lít, ak kor
be le is szó lít a szent ha gyo mány -
ba. Nem mi va gyunk az el sők a
hit ben. Előt tünk már so kan jár -
tak. Előt tünk már so kan ta lál koz -
tak az zal, aki vel ne künk is meg -
ada tott a szent ta lál ko zás. Így le -
he tünk eggyé a ha gyo mány ban.

A kö zös sé gi lét az egyet len va -
ló sá gos lét. A meg szó lí tott em ber
be le tar to zik Krisz tus tes té nek
vér ke rin gé sé be. A meg szó lí tott
em ber ott van, ahol to vább kell
ad ni az ál dást. Ne ma rad jon ná -
lunk az ál dás, amit kap tunk. Mit
vi szünk ha za a csa lád ba, mit vi -
szünk a hi va tal ba, az is ko lá ba?
Mit vi szünk a gyü le ke zet be? Az
ő ál dott, drá ga áram ló vé rét!

A bör tön ben egy szer el vá lasz -
tot tak en gem a test vé re im től,

akik kel hó na po kon át együtt ül -
tünk a cel lá ban, együtt imád koz -
tunk, bá to rí tot tuk egy mást. Át -
ke rül tem egy nagy, rá csos te -
rem be. Ren ge te gen vol tak ott,
sen kit nem is mer tem. Sé tál tam
az ágy so rok kö zött, fájt a szí -
vem, hogy el sza kad tam test vé -
re im től. És egy szer csak meg -
szó lí tott a ne gye dik szint ről egy
sö tét bő rű va la ki, és meg kér dez -
te tő lem, hogy ki va gyok, és mi -
ért va gyok szo mo rú. S mond tam
ne ki, hogy: 

– Tud ja, ne kem eg zisz ten ci á lis
kér dés, hogy együtt le gyek azok -
kal, akik ki imád koz tak a rosszul -
lét ből, aki ken ke resz tül meg lát -
hat tam az Úr hű sé gét, akik utol só
fa lat ju kat be le csem pész ték a tá -
nyé rom ba, hogy meg ne hal jak. 

S ak kor ő sze lí den ezt mond ta:
– Test vér, em lé kez zen ar ra,

amit Spur-ge-on (így mond ta, fo -
ne ti ku san) test vé rünk mon dott!

„A hí vők, az Is ten gyer me kei, so -
ha ne fél je nek a kör nye zet vál to -
zás tól, mert min den kör nye zet -
vál to zás új és új ál dá so kat tar to -
gat szá muk ra.” 

Ez egy ro mán ci gány hí vő test -
vé rem volt. Az Is ten kül dött
olyan kö ve tet, akin ke resz tül
hely re állt ver gő dő éle tem! És így
áll hely re ez az örök egy ség ma is.
Más alap nincs. Hall juk az ötö dik
szá za di Le ri nu mi Vin cen tus bi -
zony ság té te lét: „Az alap ve tő
dol gok ban unit as – egy ség, a mel -
lé kes dol gok ban li ber tas – sza bad -
ság, és min den ben min de nütt ca -
ri tas – az ő sze re te te”, amely biz -
to sí té ka az ő né pe kö zös sé gé nek.

g Vis ky Fe renc

(Rész let a szer ző Méz a szik lá ból –
áhí ta tok az év min den nap já ra cí mű
kö te té ből. Ko i nó nia Ki adó, Ko lozs -
vár, 2003.)

Hű az Is ten…

„Kő kö vön.” Van, amit csak a kő
tud iga zán. Vár ni. Az élő vi lág né ha
za var ba jön né hány me leg té li nap
nyo mán, de a kő tud ja: minden nek
ren delt ide je van. És vár. Az el ső al -
gá ra, hogy raj ta meg ta pad jon, a
kéz re, amely az el ső em be ri tü zet
csi hol ja, a má sik kő re, amely be lő le
el ső ként szer szá mot ha sít. Vár Já -
kób ál mos fe jé re, Mi che lan ge lo ál -
mo dó sze mé re, a szik la má szó két -
ség be eset ten ku ta tó ke zé re; vár,
hogy va la ki vé gül el hen ge rít se.

Ta lán in kább len ne víz ve ze ték,
mint fá ra ók büsz ke sír em lé ke; in -
kább híd, mint erő dít mény fa la. Ka -
vics ka csá zó gyer me kek ke zé ben,
és nem ha jí tó gép gyil kos ter he. Út

ha za fe lé, és nem a vesz tő hely pa do -
za ta. De a kő tü rel mes. Ha fél re -
dob ják, vár, hogy egy szer szeg let -
kő le gyen. A kő nem alá za tos; ma -
ga az alá zat. Szép ön ma gá ban, és
elég ön ma gá nak, még is kész ar ra,
hogy kert be, bolt ív be, hom lok -
zat ba ál modd. Nem bán ja, ha a
szob rász vé ső je nyo mán le pat tan;
örül, hogy he lyet csi nál ha tott egy
már vány arc nak. Nem za var ja,
hogy csu pán egy a pa tak sok gör -
dü lő kö ve közt; né mán csi szol és
csi szo ló dik. Nem irigy, hogy a
má sik meg cso dált ro zet ta, ő pe dig
csak a lát ha tat lan alap egy da rab ja.
A szen tély szeg let kö vét ál mod ja,
de köz ben en ge del me sen si mul a

ke reszt alatt gör nye dő el ítélt lá ba
alá. A kő gyen ge – mon dod –, hisz
a sza po ra csepp vé gül ki váj ja; ám
a hegy mé lye las san csepp kő cso -
dát te rem.

A kő nem né ma. A ke zed be ad ja
ma gát, és ez zel val la tó ra fog.

A kő nem él – mon dod az is me -
rős, faj spe ci fi kus fö lénnyel. Pe dig
le het, hogy csu pán tü rel mét, alá -
za tát nem ér ted; túl sok és túl ke -
vés ne ked. (Bár len nél te ilyen szi -
lárd, és még is ala kít ha tó!)

A jég mar ta re pe dés ből fű szál
sar jad. Lám – gon do lod –, a kő vé -
gül még is ve szí tett. Pe dig ta lán
csak en ge dett. Az élet nek.

g Ifj. Cser há ti Sán dor

Kö vek
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Nem kér dés, hogy a ma gyar nem -
zet egé sze vesz tese volt a trianoni
döntésnek. De va jon vol tak-e nyer -
te sek? A pszi cho ló gia és a já ték el -
mé let is be szél ar ról, hogy van nak
játsz mák, me lyek nek több nyer te -
se le het, lé te zik a klasszi kus győz -
tes-vesz tes vi szony, de olyan ese -
tek is akad nak, ami kor min den
részt ve vő vesz tes.

Tri a non ilyen vesz tes-vesz tes
„játsz ma” volt. Nem volt iga zi nyer -
te se en nek a dön tés nek. Ahogy
Cham ber la in ké sőb bi brit mi nisz ter -
el nök fo gal ma zott: „A tri a no ni
szer ző dés ered mé nye Eu ró pá ban
nem bé ke, ha nem az új há bo rú tól
va ló fé le lem.” Lloyd Ge or ge brit mi -
nisz ter el nök a bé ke tár gya lá sok ide -
jén pe dig azt nyi lat koz ta: „Nem
lesz bé ke Kö zép-Eu ró pá ban, ha
utó lag ki de rül, hogy egész ma gyar
kö zös sé ge ket úgy ad tak át Er dély -
nek (sic!), mint egy-egy mar ha csor -
dát, csak azért, mert a kon fe ren cia
el uta sí tot ta a ma gyar ügy meg vi ta -
tá sát.” Ér de kes ség, hogy a ma gya -
rok irán ti el fo gult ság gal egy ál ta lán
nem „vá dol ha tó” szlo vák párt ve ze -
tő, And rej Hlin ka 1925-ben így írt:
„Mind annyi unk lel ké ben lo bog jon
a ma gyar ha za em lé ke, mert ezer
esz ten dős ma gyar ura lom alatt nem
szen ved tünk annyit, mint a cseh
ura lom hat éve alatt.”

Tri a non fáj dal mas szá ma it ta lán
mind annyi an is mer jük: Ma gyar or -
szág te rü le te 282 ezer négy zet ki lo -
mé ter ről 93 ezer négy zet ki lo mé -
ter re csök kent. A né pes ség szám
18,2 mil li ó ról 7,6 mil li ó ra esett
vissza. 3,3 mil lió ma gyar nem ze ti -
sé gű re kedt a ha tá ron túl. Az inf ra -
struk tú rát le rom bol ták, 23 ezer ki -
lo mé ter vas út ból ki lenc ezer ma -
radt meg, öt ven vas út vo na lat vág -
tak ket té a ha tá rok, a ko csik és a
moz do nyok nagy ré sze ro mán kéz -
be ke rült. Az ipar te rü le tek és a
nyers anya gok túl nyo mó ré sze a ha -
tá ro kon kí vül ma radt. Év szá za dok
óta mű kö dő gaz da sá gi egy sé ge ket
vág tak da ra bok ra. A gaz da ság el le -

he tet le ní té se és az el ső vi lág há bo rú
vesz te sé gei hi per inf lá ci ót ered mé -
nyez tek, a pénz ben, ér ték pa pír ban
tar tott va gyo nok egyik nap ról a
má sik ra sem mi vé let tek. 

Az utód ál la mok ban re kedt ma -
gyar ság – el ső sor ban a vá ro sok ban –
fo gyás nak in dult: Po zsony ban húsz
év alatt 15-ről 45, Kas sán 15-ről 60
szá za lék ra nőtt a szlo vá kok ará nya.

Mi lyen okok ve zet het tek Tri a -
non hoz? És egy ál ta lán, bé ke kö tés -
nek ne vez he tők-e az úgy ne ve zett
Pá rizs kör nyé ki bé kék, me lyek kö -
zé tar to zott a tri a no ni dön tés is? A
nagy fran cia for ra da lom utá ni bé -
ke kö té sek óta – me lye ket a tör té -
né szek dip lo má ci ai bra vú rok ként
tar ta nak szá mon – el fe lej tet ték a
po li ti ku sok a bé ke kö tés mű vé sze -
tét. A 19. szá za dot meg elő ző en, a
nem ze ti elv győ zel me előtt kö tött
bé kék cél ja nem az el len fél meg alá -
zá sa, meg sem mi sí té se volt, a Pá rizs
kör nyé ki bé kék azon ban újabb
konf lik tu sok mag vát ve tet ték el.

A dön tés bel ső oka volt, hogy a
nem ze ti sé gi fe szült sé gek kö zött
őr lő dő Oszt rák–Ma gyar Mo nar -
chi át még az „ál lam al ko tó nak ”-te -
kin tett ma gya rok és né me tek sem
érez ték iga zán ma gu ké nak. A tör -
té nel mi Ma gyar or szág szét esé sé -
hez a szom széd ál la mok te rü le ti
igé nyei is hoz zá já rul tak. Szer bia,
Cseh szlo vá kia és Ro má nia sok kal
na gyobb te rü le te ket sze re tett vol -
na meg sze rez ni, mint amennyit vé -
gül meg kap tak. Ha a kí ván sá ga ik
tel je sül tek vol na, ak kor a mai Ma -
gyar or szág mint egy har ma dá val
len ne ki sebb, több nagy vá ros – pél -
dá ul Pécs, Bé kés csa ba, Deb re cen
vagy Mis kolc is – a ha tá ron kí vül
re kedt vol na.

Kér dés, hogy a nagy ha tal mak -
nak mi ért állt ér de kük ben a tör té -
ne ti Ma gyar or szág fel da ra bo lá sa.
A há bo rú ba lé pés kor szö vet sé ge se -
ik min den te rü le ti igé nyé nek ki elé -
gí té sét meg ígér ték, ezek nek nagy
ré szét tel je sí te ni ük kel lett. Né met -
or szág kö zép-eu ró pai be fo lyá sá -

nak csök ken té sét és a Szov jet unió
el szi ge te lé sét is el akar ták ér ni az új
„nem zet ál la mok” lét re ho zá sá val.
A min den ad di gi nál több ál do za tot
kö ve te lő má so dik vi lág há bo rú bi -
zo nyít ja, hogy a tri a no ni bé ké nek
ez volt a leg na gyobb té ve dé se.

Tri a non köz vet len po li ti kai kö -
vet kez mé nye volt Ma gyar or szág ra
néz ve, hogy egye nes út ve ze tett a
né met ori en tá ci ó hoz és a má so dik
vi lág há bo rú ban va ló rész vé tel hez.
Az új hely zet ta lán egyet len, de két -
ség kí vül leg na gyobb ho za dé ka egy -
faj ta „szel le mi hon vé de lem” volt,
amely Kle bels berg Kunó kul tusz mi -
nisz ter kul túr po li ti ká já ban mu tat -
ko zott meg. So ha annyi pénzt nem
ál doz tak kul tú rá ra, is ko la fej lesz tés -
re, mint az ő ide jé ben. 

Tri a non az evan gé li kus egy ház
szá má ra is trau mát je len tett. Az
evan gé li ku sok szá ma 1,34 mil li ó ról
497 ezer re csök kent. Ez ará nya i -
ban ugyan csak nem el enyé sző vál -
to zás (6,4 szá za lék ról 6,2 szá za lék -
ra), az azon ban je len tős ha tás sal
volt egy há zunk ön ké pé re is, hogy a
re for má tu sok ará nya 12,4-ről 21
szá za lék ra emel ke dett a tri a no ni
Ma gyar or szá gon. Ez az arány vál -
to zás a ko ráb bi jól mű kö dő pro tes -
táns össze fo gás nak saj nos nem
ked ve zett. A ko ráb ban szin te egy -
for ma arány ban je len lé vő né -
met–szlo vák–ma gyar evan gé li kus -
ság ból leg in kább a ma gyar ma radt
meg. A né met és a szlo vák evan gé -
li kus hí vek ilyen nagy ará nyú el -
vesz té se min den kép pen sze gé nye -
dés volt a há rom nyel vű és há rom -
kul tú rá jú evan gé li kus ság ra néz ve.
A ha tá ron túl re kedt ma gyar evan -
gé li kus gyü le ke ze tek élet ha lál har -
cot vív tak – és sok he lyen vív nak
má ig is – meg ma ra dá su kért.

A leg na gyobb vesz te sé get az je -
len tet te, hogy az evan gé li kus egy -
ház kul tu rá lis köz pont jai, nagy
múl tú is ko lái (Eper jes, Po zsony,
Kés márk) és leg mű vel tebb pol gá ri
ré te ge i nek nagy ré sze is a ha tá ro -
kon kí vül ma radt. A vá ro si gyü le -

ke ze tek és az is ko lák va gyo ná nak
na gyobb ré sze ér ték pa pí rok ban,
ala pít vá nyok ban fe küdt, eze ket is
meg sem mi sí tet te a már em lí tett
inf lá ció. Az egy ház szer ve zet ben is
nagy tö rést je len tett a dön tés. A
tör té nel mi leg ki ala kult négy egy -
ház ke rü let rend sze re az új vi szo -
nyok kö zött jó for mán ér tel mez he -
tet len lett, két egy ház ke rü let szin te
tel jes egé szé ben el tűnt Cson ka-
Ma gyar or szág tér ké pé ről. A rend -
szert azon ban nem akar ta meg vál -
toz tat ni az egy ház ve ze tő ség, ép -
pen ab ban bíz va, hogy ta lán el jö het
még az idő, ami kor az egy ház szer -
ve zet a ré gi vagy ah hoz ha son ló te -
rü le ti be osz tás ban mű köd het. (A
négy egy ház ke rü let rend sze rét
csak 1952-ben szün tet ték meg, ek -
kor jött lét re az Észa ki és a Dé li
Egy ház ke rü let.)

Az egy ház ve ze tői a tri a no ni
dön tés kö vet kez té ben tu da to san
szé le sí tet ték ki a nem zet kö zi kap -
cso la to kat. Eb ben el ső sor ban Raf -
fay Sán dor bá nya ke rü le ti püs pök
járt élen, aki már 1919-ben járt a
skan di náv evan gé li kus ál la mok -
ban, hogy dip lo má ci ai tá mo ga tást
sze rez zen az egy ház nak és az or -
szág nak is. A két vi lág há bo rú kö -
zött a nem zet kö zi egy há zi szer ve -
ze tek ben igye ke zett tu da to sí ta ni a
ma gyar ér de ke ket. A kül ső leg meg -
ren dült egy ház bel ső leg pró bált
meg erő söd ni. A hi va ta los egy ház
fel ka rol ta és in teg rál ta a bel misszi -
ós szer ve ze te ket. A negy ve nes
évek éb re dé si moz gal ma rész ben
en nek a tu da tos egy ház épí tő mun -
ká nak volt a kö vet kez mé nye.

Ho gyan vi szo nyul junk ki lenc -
ven év – há rom ge ne rá ci ó nyi idő –
el tel te után a tri a no ni bé ke dik tá -
tum hoz? A dön tés min den ma gyar
em ber szá má ra, ha tá ro kon in nen és
túl el fo gad ha tat lan, még is vissza -
for dít ha tat lan. Vissza for dít ha tat -
lan, mert a tör té ne ti jog, az az an nak
az el ve, hogy egyes te rü le tek re
azért tar tunk igényt, mert az a tör -
té ne lem ben egy szer a mi enk volt,

zsák ut ca. A tör té ne ti jog ra va ló hi -
vat ko zás vé res konf lik tu so kat és
újabb igaz ság ta lan sá go kat szül. 

Evan gé li ku sok ként egy há zunk
tör té ne té ből me rít he tünk pél dát és
erőt a tri a no ni trau ma fel dol go zá -
sá hoz. Min den evan gé li kus nak fáj
az el len re for má ció, egy há zunk el -
nyo má sá nak vagy a ve gyes há zas -
sá gok kal va ló „lé lek ha lá szat nak”
az idő sza ka. Még ez előtt száz esz -
ten dő vel is el kép zel he tet len volt,
hogy a jo gos és lé te ző tör té nel mi
sé rel me ken fe lül emel ked ve ka to li -
kus hon fi tár sa in kat va ló ban test vé -
re ink nek is tud juk te kin te ni. Az
öku me né azon ban ma min den nap -
ja ink va ló sá ga. Nem va ló sult meg
az „egy sé ges egy ház”, de min den -
na pi vá vált az együtt mű kö dés. 

Ta lán egy szer Tri a non ban
„nyer tes” szom szé da ink kal is fel
fog juk is mer ni, hogy kö zös ér de -
künk a Kár pát-me den ce ter mé sze -
tes egy sé gé nek lel ki, szel le mi hely -
re ál lí tá sa, Kö zép-Eu ró pa kö zös fel -
eme lé se. Az idő nem old ja meg ezt
a kér dést, a se bek min dig se bek ma -
rad nak. Tri a non ból fa ka dó fruszt -
rá ci ónk épí tő ener gia is le het, nem
csak med dő gyű lö let. Ez zel az
ener gi á val meg is mé tel het jük a cso -
dát, ame lyet Kle bels berg Kunó el -
ért a hú szas évek ma gyar kul tú rá já -
ban, vagy az evan gé li kus egy ház a
negy ve nes évek éb re dé si moz gal -
mai ide jén, „csak azért is” meg ma -
rad va és meg erő söd ve. Fá jó szív vel
le het és kell em lé kez ni, de a gyű löl -
kö dés he lyett azon mun kál kod -
junk, hogy va ló ság gá vál jon Jó zsef
At ti la vers so rai: „A har cot, me lyet
őse ink viv tak, / bé ké vé old ja az
em lé ke zés…”

g Ker tész Bo tond

Az írás a jú ni us 4-én a De ák Té ri
Evan gé li kus Gim ná zi um ban el -
hang zott Tri a non-em lék na pi elő -
adás szer kesz tett vál to za ta. A
szer ző tör té nész, az Evan gé li kus
Or szá gos Mú ze um mun ka tár sa.

Tri a non, a „vesz tes-vesz tes játsz ma”

b Ki gon dol ná, hogy lé te zik Ma -
gyar or szág tól mint egy két ezer ki -
lo mé ter re egy olyan csa lád,
amely ben – ki zá ró lag kedv te lés -
ből – há rom egy mást kö ve tő ge ne -
rá ció is meg ta nul ja szép ma gyar
nyel vün ket? A Finn or szág ban élő
Vil ja nen csa lád ban ez a hely zet. A
ma gya rul ki vá ló an be szé lő An na-
Ma i ja Vil ja nen-Pih ka la teo ló gus
dok to ran duszt kö tő dé se i ről és
dok to ri mun ká já ról kér dez tük.

– Fel tű nő en jól be szél ma gya rul. Mi -
lyen mó don ke rült kap cso lat ba Ma -
gyar or szág gal, hon nan ez a ki vá ló
nyelv tu dás?

– A nyelv tu dá so mat csa lá di ha -
gyo mány nak le het ne ne vez ni.
Nagy pa pám, Paa vo Vil ja nen a sop -
ro ni evan gé li kus teo ló gi án ta nult
egy évig az 1930-as évek ele jén.
Bár vé let le nül ke rült Ma gyar or -
szág ra, na gyon meg sze ret te az or -
szá got és az evan gé li kus egy há -
zat. Ez után ná lunk, Finn or szág -
ban sok ma gyar járt, így édes apám
már a gyer mek ko rá ban sok ma -
gyar ral ta lál koz ha tott. Azt hi -
szem, az el ső ma gyar, aki vel én
sze mé lye sen ta lál koz tam, Csep re -
gi Bé la bá csi volt. Ta lán öt éves le -
het tem, ami kor egy finn or szá gi
út ja al kal má ból ná lunk is járt.

Édes apám, Mart ti Vil ja nen, aki
szin tén lel kész, az1980-as évek
vé gén há rom hó na pot töl tött el a
bu da pes ti evan gé li kus teo ló gi án.
Kér te, hogy men jek ve le. Így ti -
zen két éves ko rom ban ke rül tem
elő ször Ma gyar or szág ra. Is ko lá ba
jár tam itt, bár ak kor még nem na -
gyon tud tam ma gya rul. Hi he tet -
len volt, hogy az el ső hé ten vé let -
le nül meg tud tuk, hogy az egyik
osz tály tár sam nagy pa pá ja az én
nagy pa pám jó ba rát ja volt. Fló ra
ba rát nőm mel ezt az óta is em le get -
jük, ha ta lál ko zunk. Ez ta lán az
éle tem ed di gi leg na gyobb cso dá já -
nak ne vez he tő.

Ké sőbb a De ák Té ri Evan gé li -
kus Gim ná zi um ba jár tam egy
évig, majd a teo ló gia mel lett a ma -
gyar sza kot vé gez tem a Hel sin ki
Egye te men. A ta nul má nya im alatt
fél évet töl töt tem a bu da pes ti teo -
ló gi án. Iga zá ból so ha nem ta nul -
tam ma gya rul, in kább „ra gadt
rám” a nyelv.

– Több hó na pig volt idén Ma gyar -
or szá gon. Mi vel fog lal ko zott ez idő
alatt?

– Ösz tön dí jat kap tam a Ma -
gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház -
tól, hogy foly tas sam az egy ház -
tör té ne ti ta nul má nya i mat. Né -
hány órá ra jár tam a teo ló gi án, de

leg in kább a le vél tá rak ban ku tat -
tam. A dok to ri disszer tá ci óm té -
má ja a finn–ma gyar egy há zi kap -
cso la tok az 1956-os ma gyar for ra -
da lom után. Kü lö nö sen az in dí té -
kok ér de kel nek. Az Evan gé li kus
Or szá gos Le vél tár ban és Ál lam -
biz ton sá gi Szol gá la tok Tör té ne ti
Le vél tár ban sok időt töl töt tem.
Annyi az anyag, hogy há rom hó -
nap alatt nem tud tam be fe jez ni a
le vél tá ra zást. Pél dá ul egy ál ta lán
nem fog lal koz tam az egy ko ri Ál -
la mi Egy ház ügyi Hi va tal irat anya -
gá val. Mu száj vissza jön nöm
még… Ter mé sze te sen na gyon
sok ba rát tal, is me rős sel ta lál koz -
tam, elég sok gyü le ke zet be lá to -
gat tam. S vé gig él vez tem, hogy
ma gya rul be szél get he tek.

– Mi ért épp ezt a té mát vá lasz tot -
ta? Mit gon dol, le het-e a gya kor lat -
ban hasz na an nak a tény fel tá ró
mun ká nak, ame lyet vé gez? 

– Ami kor még teo ló gus ko rom -
ban egy ház tör té ne ti szak sze mi -
ná ri u mon vet tem részt, fel kel lett
tün tet ni a nyelv tu dást is. A pro -
fesszor nőm na gyon örült a ma -
gyar tu dá som nak, mi vel már rég -
óta ter vez te, hogy va la kit a
finn–ma gyar egy há zi kap cso la tok
ku ta tá sá val fog meg bíz ni.

Utó lag mond ha tom, hogy er re a
ku ta tás ra nagy szük sé gem volt,
mert le he tő vé tet te, hogy job ban
meg ért sem Ma gyar or szá got és a
ma gya ro kat. S ugyan ak kor a nagy -
apám is sok kal ele ve neb bé vált szá -
mom ra, hi szen sze mé lye sen nem

is mer tem őt, mert már a szü le té -
sem előtt meg halt. So ká ig na gyon
za vart, hogy so kan „csak” Paa vo
bá csi uno ká ja ként ke zel nek. Vi -
szont mi köz ben az ő le ve le it ol vas -
tam, rá jöt tem ar ra, hogy tény leg
ren ge teg ma gyar ba rát ja volt. Ah -
hoz ké pest, hogy mi lyen ke vés
időt töl tött Ma gyar or szá gon, csak
cso dál koz ni le het, hogy mennyi re
jól tu dott ma gya rul. Irigy lem.

Azt hi szem, hogy a fin ne ket na -
gyon ér dek li a kap cso la tok po li ti -
kai ol da la. Tény az, hogy sok finn
ag gó dott azért, hogy a ők is a ma -
gya rok sor sá ra jut hat nak, fő leg az
1956-os for ra da lom után. Fi gyel -
mük te hát ép pen azért irá nyul ha -
tott Ma gyar or szág ra, hogy ők ezt
el ke rül jék.

Az anya gok, me lyek mun kám
so rán a ke zem be ke rül tek, igen el -
gon dol koz ta tó ak. Az ügy nö kök
je len té se it ol vas va so kat gon dol -
koz tam azon, hogy mit tet tem
vol na én az ő hely ze tük ben. Nem
könnyű kér dés. Nagy já ból ar ra ju -
tot tam, hogy bár mit te szek, bár -
mit vá lasz tok is, an nak annyi ra
vé gig gon dolt nak kell len nie, hogy
még év ti ze dek kel az után is mond -
has sam: mind az, amit tet tem, vál -
lal ha tó volt. 

g Szűcs Pet ra

ÚTI-TÁR SAL GÓ

Mu száj vissza jön nöm még…
Be szél ge tés An na-Ma i ja Vil ja nen-Pih ka la dok to ran dusszal
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Obe ram mer gau, Né met or szág.
Ba jor fa lu – vi lág hír rel! La ko sai
1633-ban meg fo gad ták, hogy ha az
ak ko ri ban dú ló pes tis jár ványt túl -
élik, tíz éven ként el játsszák „a mi
Urunk Jé zus Krisz tus szen ve dé -
sét, ha lá lát és fel tá ma dá sát”. Az
idén má jus 15-én negy ven egyed -
szer ke rült sor a hat órás elő adás ra.
4500 né ző ré sze sül he tett ab ban a
sze ren csé ben, hogy ezt köz vet le -
nül él het te át. A fa lu eb ből él: tíz
éven át ne ve lik a min dig újabb fő -
sze rep lő ket, hogy a so ron kö vet -
ke ző elő adás ra mél tó kép pen fel ké -
szül hes se nek. Ér de kes – és ez ott
ki tün te tés nek szá mít –, ha va la ki
éve ken át mint Jé zus, Pé ter, He ró -
des vagy ép pen Jú dás dol go zik er -
dőn, iro dá ban, üz let ben vagy is ko -
lá ban.

Lahr, Né met or szág. A sú lyos
anya gi hely zet mi att va ló szí nű leg
meg szű nik az 1896-ban ala pí tott
ke resz tény Jo han nes Nyom da és
ki adó, ahol az Úti tár sat nyom tat ták
több mint negy ven éven át. Az ere -
de ti leg két száz dol go zó ból má ra
csak har minc hat ma radt, akik most
gond ban van nak mun ka he lyük
meg tar tá sa mi att.

Gel sen kirchen, Né met or szág. Két
édes anya nem en ged te meg, hogy
gyer me ke sze re pel jen egy sze xu á -
lis fel vi lá go sí tó szín da rab ban,
ezért hat-, il let ve nyolc na pi vizs gá -
la ti fog ság ba he lyez te őket a bí ró -
ság. A fel há bo ro dás nagy: az zal ér -
vel nek, hogy még a kom mu nis ta
NDK-ban sem tör tén he tett vol na
meg ilyen bot rány, mint a „ke resz -
tény” Né met Szö vet sé gi Köz tár sa -
ság ban.

Mün chen, Né met or szág. Az öku -
me ni kus egy há zi na pok 133 ezer
részt ve vőt és to váb bi fél mil lió lá to -
ga tót von zot tak a ba jor fő vá ros ba.
Mint min den ilyen nagy ren dez -
vény nek, a Kirchen tag nak is meg -
van nak a lel kes ra jon gói, de az ádáz
kri ti ku sai is. Az öku me né nek a ren -
dez vény va ló szí nű leg csak annyit
ho zott, hogy he lyi szin ten már sok
he lyütt va gyunk „egyek”, míg a fel -
sőbb hi va ta lok foly tat ják ott, ahol
ab ba hagy ták. A nem ép pen íz lé ses
kri ti kák kö zé tar to zott a han no ve ri
püs pö ki, il let ve a Né met or szá gi
Pro tes táns Egy ház (EKD) ta ná csá -
nak el nö ki tiszt sé gé ről kur tán-fur -
csán le mon dott Mar got Käß mann
tíz fel lé pé se után meg fo gal ma zott
új gúny név: „Han no ve ri Szent
Mar got”. Ő volt a ren dez vény mé -
dia sztár ja, akit 25 ezer em ber hall -
ga tott meg. A ren dez vény 26 mil lió
eu ró ba ke rült.

Pá rizs, Fran cia or szág. Év ti ze dek
óta elő ször for dult elő, hogy egy
moszk vai ál la mi de le gá ció tag jai
kö zött ott le gyen az or to dox egy -
ház egy ma gas ran gú ve ze tő je, tel -
jes pa pi or ná tus ban. Dmi t rij Med -
ve gyev el nök ma gá val vit te Pá rizs -
ba Hil ari on met ro po li tát, az Orosz
Or to dox Egy ház kül ügyi hi va ta lá -
nak ve ze tő jét, és ve le együtt nyi -
tot ta meg a Lo uvre-ban a Szent
Orosz or szág cí mű, nagy sza bá sú ki -
ál lí tást. Hil ari on részt vett a fran -
cia fő vá ros pol gár mes te ré vel tar -
tott tár gya lá son is, ahol egy mo nu -
men tá lis orosz kul túr pa lo ta és or -
to dox ka ted rá lis fel épí té sé ről
egyez tet tek.

Bag dad, Irak. A nyug ta lan or szág -
ban egy re bi zony ta la nabb a ke -
resz tény ki sebb sé gek hely ze te.
Szad dám Hu sze in bu ká sa óta hat -
száz ez ren már ki ván do rol tak,
mert hi tük mi att hát rányt, sőt ül -
dö zést szen ved nek. Az or szág ban

ti zen négy ke resz tény egy ház él,
ame lyek ka to li kus, ke le ti, tá vol-
ke le ti or to dox és pro tes táns ha -
gyo mányt őriz nek, és ame lyek
most meg szer vez ték a ke resz tény
egy ház ve ze tők ira ki ta ná csát. Fel -
ada tuk nak tart ják, hogy együtt
küzd je nek jo ga i kért és a sza bad
val lás gya kor lá sért.

Ri ga, Lett or szág. A sú lyos anya gi
gon dok kal küz dő or szág ban az
evan gé li kus egy ház anya gi lé te is
ve szély be ke rült. Az elő irány zott
költ ség ve tést negy ven öt szá za lék -
kal kell csök ken te ni. Ez azt je len ti,
hogy min den má so dik egy há zi al -
kal ma zott el ve szí ti az ál lá sát, és az
egy há zi in téz mé nyek sor sa is bi -
zony ta lan.

Moszk va, Orosz or szág. Hil ari on
met ro po li ta a Käß mann-üggyel
kap cso lat ban ki je len tet te, hogy
nem sza bad tar ta ni a kap cso la tot a
Né met or szá gi Pro tes táns Egy ház -
zal (EKD). Or to dox egy há za nem
ért egyet „a né met egy ház ban tom -
bo ló teo ló gi ai, egy ház szer ve ze ti és
er köl csi li be ra li zá ló dás sal”. Kü lön
ki emel te, hogy az or to do xok sze -
mé ben a lu the rá nus egy ház nem
szá mít egy ház nak.

Po zsony, Szlo vá kia. A ró mai ka -
to li kus püs pö ki kon fe ren cia 2010-
et a ke resz tény kul tú ra évé nek ki -
ál tot ta ki. A szlo vák kul tusz mi -
nisz té ri um is tá mo gat ja a ter vet.
2013-ban az el ső szláv pá pa, II. Já -
nos Pál szü le té sé nek ki lenc ve ne -
dik év for du ló ja áll majd a kö zép -
pont ban, ezt kell már most elő ké -
szí te ni.

Zág ráb, Hor vát or szág. Jo szip Bo -
zanics kar di ná lis, zág rá bi ér sek lá -
to ga tást tett egy egy ko ri, hor vát
usz ta sák ál tal mű köd te tett kon -
cent rá ci ós tá bor ban. Ott el mond -
ta, hogy az ő ró mai ka to li kus egy -
há za mél tán ne ve zi ma gát „Crk va
u Hr va tá nak”, ami annyit tesz,
hogy „egy ház a hor vá tok nál”. Ez
pe dig azt je len te né, hogy aki hor -
vát, az ró mai ka to li kus, s az ő egy -
há za igényt tart ar ra, hogy po li ti kai
és egyéb kér dé sek be is aka dá lyoz -
ta tás nél kül be le szól has son.

Pa kisz tán. Egy ut cai ci pő árus
bosszú ból fel je len tet te azt a ke resz -
tény or vost, aki nem en ged te, hogy
por té ká ját a kór ház be já ra tá nál áru -
sít sa. Rá fog ta, hogy szid ta Mo ha -
me det. A pa kisz tá ni bün te tő tör -
vény könyv egyik pa rag ra fu sa sze -
rint ezért ha lál bün te tés jár. Az or -
szág 156 mil lió la ko sá nak 95%-a
musz lim, 3%-a ke resz tény és 1,8%-a
hin du.

Asz ma ra, Erit rea. Je len té sek sze -
rint két ezer ke resz tényt őriz nek
az or szág bör tö ne i ben a hi tük mi -
att. Már 2002-ben ál la mi el len őr -
zés alá vet te a kor mány az or to -
dox, a lu the rá nus és a ró mai ka to li -
kus egy há zat, és raj tuk kí vül min -
den más egy ház te vé keny sé gét szi -
go rú an be til tot ta. Pe dig a la kos ság -
nak csak nem a fe le ke resz tény.

Va ti kán vá ros. Hi va ta los lá to ga -
tás ra ér kez tek a Va ti kán ba Ele -
fánt csont part, Gam bia és Li bé ria
ró mai ka to li kus püs pö kei. A pá pa a
sze gény ség el le ni hat vá nyo zott
erő fe szí tés re biz tat ta őket, és kér -
te, hogy ezen a té ren igye kez ze nek
együtt mű köd ni a musz li mok kal is.

Rot ten burg–Stutt gart, Né met or -
szág. Geb hard Fürst ró mai ka to li -
kus püs pök egy ház ke rü le té ben
idén már ci us ban csak nem há rom -
ezer hí vő hagy ta el az egy há zát.

Va la mennyi sze mé lyes le ve let ka -
pott a püs pök től, amely ben be szél -
ge tés re hív ja meg őket. A nagy ki -
lé pé si hul lám a ró mai ka to li kus
egy há zi in téz mé nyek ben fel tárt
bot rá nyok ra ve zet he tő vissza.

Tü bin gen, Né met or szág. Hans
Küng, a ró mai pá pa egy ko ri pro -
fesszor tár sa drá mai han gú nyílt le -
vél ben for dult egy há za püs pö ke i -
hez. Sze rin te XVI. Be ne dek pá pa sá -
ga öt éve nem más, mint el sza lasz -
tott al kal mak és el mu lasz tott re -
for mok szo mo rú kor sza ka. Küng
hat ja vas lat tal kí ván se gít sé get
nyúj ta ni a ki bon ta ko zás hoz.

Kons tan ti ná poly/Isz tam bul, Tö -
rök or szág. Bart ho lo ma i osz he lyi or -
to dox pát ri ár ka hi va ta los en cik li -
ká ban for dult az or to dox egy há -
zak hoz, amely ben óv ja őket at tól,
hogy el len áll ja nak az öku me ni kus
kö ze le dés nek. Sze rin te ma gát az
or to dox egy sé get is ve szé lyez tet -
né, ha egyes egy há zak egy mást
eret nek ség gel vá dol nák. En cik li -
ká ja köz vet len vá lasz volt a gö rög
pa pi kö rök nek, ame lyek az öku -
me ni kus tö rek vé se ket eret nek ség -
nek ne vez ték.

Moszk va, Orosz or szág. Dmi t rij
Med ve gyev el nök ren de le té re áp ri -
lis 1-jé től ki vá lasz tott is ko lák 1–5.
osz tá lya i ban pró ba ként be ve ze tik
a val lás- és er kölcs tan órá kat. Ha a
kí sér let si ker rel jár, 2012-re e tárgy
ok ta tá sát az egész or szág ra ki ter -
jesz tik. Gon dot okoz az, hogy a
tárgy ok ta tá sá ra ma még csak azok
a ta ní tók áll nak ren del ke zés re,
akik a szov jet rend szer ben a „tu do -
má nyos ate iz must” ta ní tot ták. Az
új terv csak az or to dox is ko lá sok ra
vo nat ko zik, a ró mai ka to li kus és
evan gé li kus ta nu lók ra nem.

Ri jád, Sza úd-Ará bia. Fahd ki rály
már öt év vel ez előtt kö zöl te, hogy
ural ko dá sa alatt 210 isz lám köz -
pont, 1500 me cset és két ezer musz -
lim is ko la lét re ho zá sát se gí tet te
anya gi lag. Egy újabb sta tisz ti ka
szo mo rú össze ha son lí tást kö zöl:
míg az isz lám 1900–2009 kö zött
750%-os nö ve ke dést ért el, ad dig a
ke resz tény ség csu pán 411%-al nőtt.
Szá mok ban ez azt je len ti, hogy a
vi lág kö rül be lül 7 mil li árd la ko sá -
ból 1,5 mil li árd az isz lám és 2,3 mil -
li árd a ke resz tény val lás hí ve.

Kop pen há ga, Dá nia. A 4,5 mil li ós
dán lu the rá nus egy ház csat la ko -
zott az úgy ne ve zett por voo-i
egyez mény hez. 1996-ban kö töt ték
meg ezt a meg ál la po dást a skan di -
náv, bal ti, ang li ai és ír or szá gi evan -
gé li kus és ang li kán egy há zak; az
egyez mény ér tel mé ben lel ké sze ik
az em lí tett egy há zak bár me lyi ké -
ben vé gez het nek szol gá la tot.

Frank furt am Main, Né met or -
szág. A feb ru ár ban meg tar tott
„frank fur ti fe le ke ze ti be szél ge té -
sen” Fried rich We ber bra unsch -
wei gi evan gé li kus püs pök ja vas la -
tot tett egy kö zös nyi lat ko zat el -
ké szí té sé re az úr va cso ra ta ní tá sá -
ról. Part ne re, Ger hard Mül ler re -
gens bur gi ró mai ka to li kus püs pök
elv ben he lye sel te az öt le tet. A cél
az, hogy az 1999-ben Augs burg -
ban a meg iga zu lás ról el fo ga dott
meg egye zés hez ha son ló an most
az úr va cso ra kér dé sét is elő ké szít -
sék. Saj nos a mün che ni öku me ni -
kus egy há zi na po kon er ről szó
sem le he tett. A ró mai ka to li kus
egy ház már a nyi tás nap ján kü lön
tar tott eu cha risz ti át, ame lyen
csak ró mai ka to li ku sok ve het tek
részt.

Össze ál lí tot ta: G. I.

HÍ REK, KI TE KIN TÉS

Ér te sít jük la punk ol va só it, hogy az Úti társ azon
szá mai, ame lyek 2008 ja nu ár ja után a Maek gon do -
zá sá ban je len tek meg, mos tan tól tel jes ter je del mük -
ben ol vas ha tók a www.maek.lu the ran.hu web ol da -
lon, il let ve az Evan gé li kus Élet ar chí vu má ban, 
a www.eve let.hu cí men. La punk to váb bi szá mai
mos tan tól fo lya ma to san fel ke rül nek a vi lág há ló ra.

Ed dig még so ha nem ér zett hi ány
jár ja át ezen túl a nagy tár ká nyi
(Szlo vá kia) gyü le ke zet tag ja i nak
szí vét. 

Min den hó nap har ma dik va sár -
nap ján és ün ne pe ink ben Me zey
Gá bor lel ké szünk hir det te szá -
munk ra anya nyel vün kön Is ten igé -
jét. To vább foly tat ta a szol ga tár sai
ál tal meg kez dett ál do za tos szol gá -
la tot, egy ki csi kö zös ség kis temp -
lo má ban. Ige hir de té se i vel az is ten -
tisz te le tek után folyt be szél ge té se -
ink kel re mény sé get, meg nyug vást
nyúj tott mind annyi unk szá má ra.

Be teg sé ge és har minc egy éve -
sen be kö vet ke zett ha lá la meg ren -
dí tett ben nün ket, hi szen őve le
eggyel több lel kes tag ja volt kö -
zös sé günk nek. Min dig na gyon
vár tuk. Sze mé lye mind annyi unk -
nak örök ké hi á nyoz ni fog… Osz -
to zunk az őt gyá szo lók fáj dal má -
ban és a fel tá ma dás ba vet tet hi -
tünk kel bú csú zunk tő le, mert „ő
meg se bez, de be is kö töz, össze zúz, de
ke ze meg is gyó gyít”. Kö szön jük ál -
dott szol gá la tát!

g A nagy tár ká nyi 

gyü le ke zet tag jai

Bú csú Me zey 
Gá bor tól

Meg je lent pos tum dr. Miss u ra
Ti bor ön élet raj zi köny ve: Éle -
tem, hi va tá som tük ré ben

A szer ző 1915-ben szü le tett Pa -
rá don. 1941-ben or vo si dip lo mát
szer zett Bu da pes ten, s fül-orr-
gé gész ként ott kezd te pá lya fu tá -
sát. 1956-ban a Pé ter fy-kór ház -
ban ak tív sze re pe volt a for ra da -
lom ban, ezért bör tön be ke rült,
majd Bécs be emig rált. Vé gül
Svájc ban te le pe dett le, ahol orr-
fül-gé gész ként, nyak- és fej se -
bész ként prak ti zált év ti ze de kig.

Miss u ra Ti bor hosszú, vál to -
za tos éle té ről ír, hu mo ro san,

őszin tén, fi lo zo fi kus élet ta pasz -
ta lat tal. 

A köny vet fe le sé ge je len tet te
meg az Ac cor dia Ki adó nál, Bu -
da pes ten, B/5-ös mé ret ben,
360 ol da lon sok szí nes és fe ke -
te fe hér kép pel és do ku men -
tum mal.

Meg ren del he tő 4500 fo rint +
pos ta költ sé gért az Ac cor di á nál
(tel./fax: 0036 1/239-2330, e-
mail: dr ba lazs ti bor@gmail.com)
és Miss u ra Ka ta lin nál (tel./fax:
0041-71-223-28-66, e-mail: ka t -
imiss@sun ri se.ch) 32 sváj ci
fran kért por tó val.

"Melyik út vezet a világosság lakhelyéhez, és hol a helye a sötétségnek?
Ki merné elhomályosítani az örök rendet tudatlanul? Azért
mondottam, hogy nem értem. Csodálatosabbak ezek, semhogy
felfoghatnám."                                                                                   (Jób 38,19; 42,3)
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