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Zsoltár (vég)veszélyben* 
 

Nagypéntek feketéje, lecsupaszított oltár, 
megdermedt csend. Ugyanaz a régi templom, de most a 
csarnokába lépve csak az architektúrája maradt, és a 
meredı kereszt, amin megtörik a bágyadt tavaszi fény. 
Kinek jutna eszébe ma halleluját énekelni? Hiszen még a 
harang sem kondul meg, és érintetlen marad minden 
hangszer. Nincs ember, akinek a keze alatt harmóniává 
formálódhatna akár csak egyetlen akkord is.  

Jaj, mert egy pillanatra majdnem visszahullt 
minden a semmibe. Romokban áll az idı. Mintha láttam 
volna, ahogy szétfoszlik minden posztó, ahogy hasad a 
kárpit. Éreztem, ahogy nyögnek a kövek, csikorognak a 
csontok, ahogy megingott a föld a talpam alatt, mint 
valami részeg. 

Jaj, mert nem présel 
ki már az ajkai közül több 
éltetı szót. Szót, ami 
ezrekhez elért, tanítványokat 
mozgatott meg, szíveket járt 
át. Tág horizontot nyitott 
megnyomorított életek elıtt. 
Formált, és képes volt 
változtatni azon is, ami 
végérvényesen lezártnak tőnt. 
Ez a szó halottakat 
támasztott, bőnnel, bajjal, 
halállal dacolt. 

Az elıbb még 
fölkiáltott, imádkozott, vigasztalt és bátorított. Ecettıl 
cserepes, kiszáradt szájjal, letapadt nyelvvel, levegı 
nélkül suttogta el azt az utolsó néhány szót, ami még 
egyben tartotta a világot. Kimondott mindent, ami 
kimondható. Aztán elnémult. 

Mi lesz a sorsa az örök élet beszédének? Ki 
mondja tovább? Ki figyelt oda rá? Mert mi viasszal 
dugtuk be a fülünket, még a kezünket is rászorítottuk, 
amíg beszélt. Halk szavait elnyomta ordításunk, 
zúgolódásunk, vaskos véleményünk.  

Jaj, mert ereiben megalvadt a vér. Mi pedig hátat 
fordítottunk neki, mert nem tudtuk nézni, hogyan torzul 
el az arca. „Ó, Krisztusfı, sok sebbel meggyötrött, 
vérezı.” Féreg ez, nem ember. Nem szenvedhetjük az 
ilyet. Mert szerintünk gyızedelmeskednie kell a 
szeretetnek, az igazságnak, a szabadságnak, ha kell, 

tőzzel-vassal is. A gyengeség elfogadhatatlan, csak a 
nyilvánvaló erejét demonstráló hatalom elıtt hajtjuk meg 
fejünket. Inkább biggyesztjük tovább a szánk, fejünket 
csóválva mondogatjuk ezer éveken át: Hogy gondolta 
ezt? Milyen munka volt ez? Ugye, csúnya véget ért? Ezt 
így nem lett volna szabad! Hogy akart rajtunk segíteni a 
szerencsétlen, hiszen még magát sem tudta megmenteni. 
Szálljon le arról a véres, átizzadt, kiszálkásodott fáról, 
akkor hihetnénk, láthatnánk, érezhetnénk, hogy vele van 
az Isten. És velünk az Isten. Így maradnak tovább a 
többiek. Hitetık, láttatók, áltatók. Bolondság, botrány, 
legfeljebb tanulságos dráma, gyászos végő kudarc. 

Századok távolságából is megremegtet a 
félelmetes magány. Mert senki nincs, aki átélte volna, és 

bele is halt volna abba a 
kínba, csak egyetlenegy. 
Hogy bár valóban Isten 
pajzsa volt a feje fölött, a 
Mindenható volt dicsısége, 
aki fölemeli fejét – az igazi 
botrány, káromlás, nagy 
bukás éppen az lett volna, 
ha enged a szög. Ha 
megrázza magát, egy 
mozdulattal letörli csapzott, 
véres homlokát és lehuppan 
a földre, mint valami 
cirkuszi mutatványos a 

magánszáma után. Akkor lett volna csak nagy ámulás, 
csodálkozás, meghökkenés. És akkor igazán véget ért 
volna minden. De ı inkább embertelen emberségünkbe, 
bőnünk betegségébe, halálunk halálába feszült bele. 
Hogy testében az életet mentse át, hogy arcul verje a 
gonoszt, hogy a halál húsába tépı méregfoga beletörjön 
az oldalába. 

Aztán lefeküdt, aludt és fölébredt. Mert az Úr 
támogatta ıt. 

Halk lépteim bejárják az ismerıs oltár minden 
talpalatnyi pontját. Nagypénteki csend, csupasz oltár, 
meredı kereszt. Ahová leér, súlyosabb a föld. Biztosabb 
és tömörebb. Az Úrtól jön a szabadítás. Onnan jön az 
erı, a gyógyulás. Legyen áldásod népeden! 

*Smidéliusz Gábor: Zsoltár (vég)veszélyben In.: 
Lélegzetvétel (Szerkesztette: Dr. Szabó Lajos) 2006. 25-26.old. 
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GYÜLEKEZETI ALKALMAK ÉS HÍREK 
 
Istentiszteletek – Bécs 7. Lindengasse 44/a. 

2006. május 07. 11.00 óra Istentisztelet és közgyőlés 
2006. június 04. 11.00 óra Pünkösdi istentisztelet úrvacsoraosztással 
Istentiszteleti alkalmaink kezdési idıpontja de. 11 órára változott! 

 
Bibliaóra – Bécs 6. Capistrangasse 2/15 
 2006. május 16. (kedd) 17.30-18.30 óra Téma: Szenvedés, halál 
 
Szokolay Sándor köszöntése 
2006. május 7-én 17.00 órakor a Lindengassei evangélikus templomban több magyar szervezet – így 
gyülekezetünk - közremőködésével  és részvételével Szokolay Sándor zeneszerzıt köszönthetjük 75. 
születésnapja alkalmából. Az evangélikus gyökereit mindig is felvállaló mővész több alkotása is elhangzik a 
templomban. Szeretettel hívunk mindenkit az alkalomra!  

A júniusi újság csomagolásának idıpontja: 2006. június 8. 17.00 órától a Capistrangasséban. 
A lelkészi hivatal telefonszáma (csak mobiltelefonon elérhetı): � +43/650 58 777 12 
 
Egyik orgonistánk kérésére továbbítjuk: 
Sárközi Erika vagyok, három éve orgonálok a bécsi magyar evangélikus gyülekezetben. Magyarországon a 
császári református templom orgonistája vagyok 13 éve. Többször voltam tanár a Szlovákiai Református 
Kántorképzı tanfolyamon, ahol orgonát, harmóniumot, gyülekezeti éneket és szolfézst tanítottam. Szívesen 
tanítanék zongorát gyermekeknek, felnıtteknek egyaránt. Telefon: 065-380-64-36; Email: 
erika_sarkozi@freemail.hu 
 

Teológusok vendégszolgálata Bécsben

Böjt ötödik vasárnapján, 2006. április 2-án az 
Evangélikus Hittudományi Egyetemrıl fogadtunk 
vendégeket. 

Az istentiszteleti liturgiában Hasza Mónika, Tóth 
Szilvia, Tóth Károly és Weltler Gábor teológus 
hallgatók mőködtek közre, prédikációjában Dr. 
Szabó Lajos az egyetem rektora, a gyakorlati 
tanszék professzora hirdette közöttünk Isten igéjét. 
A közös ebéden a kitőnı székelykáposzta 
elfogyasztása után jó hangulatú, kötetlen, baráti 

beszélgetések következtek. A felsorolt teológus 
hallgatók mindegyike a soproni Berzsenyi Dániel 
Evangélikus Gimnáziumból jelentkezett a 

teológiára, így ennek a magyarországi evangélikus 
gimnáziumnak a munkáját is ismertették. 
A délután folyamán Bécs várost mutattuk meg 
vendégeinknek – nagy örömünkre a szép napos idı 
is kedvezett a városnézésre. Köszönettel fogadtuk 
jelenlétüket és szolgálatukat közöttünk! 



  

  

Mosolyt varázsoltak a gyermekek szemében 

„Számunkra a legigazibb "fizetség" amikor a gyermekek 
csillogó szemeit látjuk, amint rácsodálkoznak és örülnek 

annak, amit nyújtunk nekik.”(Kránitz István) 
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A többszólamú játék 
 

Ki ne szeretne játszani? Természetesen 
mindenki, de valahogy egyre ritkábban kerül rá sor. Ha a 
szülık, nagyszülık elfelejtették volna, miképpen is kell 
játszani, segítségükre lehet Kránitz Erika és István. Az 
általuk vezetett Piccolino gyermekopera elıadásai a 
gyakorlott felnıtt játszókat is újabb és újabb ötletekkel 
varázsolják el, csodálatos alkalmat teremtenek az 
élményszerő játszásra. 

 
Legújabb, két társ-darabjuk kombinációjának 

bemutatott helyszíne is varázslatos, a schönbrunni 
kastély. Az elsı egy úgynevezett "Workshop", aminek a 
címe "Wolferl in Schönbrunn". A második Mozart 
Varázsfuvolájának az általuk gyermekekre adaptált 
rövidített változata, "Die kleine Zauberflöte" címmel. A 
két darab egymástól független egységes mő, amelyeket a 
2006-os Mozart-év alkalmából kizárólag csak a 
schönbrunni gyermekmúzeumban játszanak ebben a 
kombinációban. 

Gyerekeink a kereskedelmi tévécsatornák 
hőséges nézıiként megszokták, hogy a képernyın szinte 
félpercenként újabb akciót tálalnak fel nekik, s eközben 
még a fantáziájukat sem kell igénybe venniük. A 
silányság, igénytelenség ellen a Piccolino gyermekopera 
a maga eszközeivel csodálatosan lép fel, ez alkalommal 
ezzel a kitőnı, igényes elıadással. A nézıket elvarázsolja 
Mozart zenéje, megérinti ıket a zeneszerzı életén átfutó 
librettó interaktív szerkezete, rabul ejti ıket a jelmezek és 
díszletek fantáziadús ötletessége - hangot adnak 
ámulatuknak például a Mozart-golyó formájú őrhajókban 
beérkezı szereplık láttán. A fıpróbán szülık, 
nagyszülık a különbözı korosztályhoz tartozó 
gyermekeikkel együtt nézték meg az operillát, s annyira 
magával ragadta ıket, hogy a szereplıket hosszú 

percekig nem akarták elengedni a színpadról. Ez a taps 
azt jelentette, hogy ez alkalommal az igényesség, az 
autentikus értékek diadalmaskodtak a fent említett 
silányság, igénytelenség felett. 

Újra érezhettük, hogy a színházban lehetségesek 
a csodák. A felgyorsult világgal szemben Erikának és 
Istvánnak olyat sikerült produkálniuk, ami egy kicsit 
megállásra készteti a gyermekközönséget. A felfokozott 
élettempó a gyerekeket is hozzászoktatja valamiféle 
esszencialitáshoz. Mindenbıl csak kivonatokra, kizárólag 
a lényegre kíváncsiak. Az, ami több erıfeszítést igényel, 
ami nem olyan könnyen ,,fogyasztható", attól 
berzenkednek. Úgy éreztem, ennek a gyermekoperának 
elsırendő érdeme hogy ezt a fajta ,, modernséget" 
megvétózza, s olyan mővészi minıséget hoz létre, amely 
folytán a gyerekek igényességre, az autentikus értékek 
befogadására lesznek fogékonyak.  

 

 
 
 

Az elıadás elsı darabja ragyogóan el tudja 
„magyarázni” a gyerekeknek Mozart életútját. A kastély 
jövendıknek megtartó, mesét-mítoszt megırzı, értéket 
keresı és felmutató, lelki energiát adó szellembábja a 
cselekmény bőbájos közremőködıje. A szünet utáni 
második mő a piccolinosan izgalmas meseopera. Sok 
olyan mese, legenda létezik, melyben a zenének, a 
hangszereknek varázserıt tulajdonítanak. De a Mozart 
komponálta zene szálán haladó varázslatos történet, a 
Varázsfuvola talán a legcsodálatosabb. Errıl 
mindenképp meggyız minden színháznézı 
gyermekkorosztályt - a nagycsoportos meseimádótól, a 
kalandvágyó kiskamaszon át az önismeretre vágyó 
kamaszig- a számára szóló, maradandó, komplex 
esztétikai élményt nyújtó produkció. 
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A zenei nyelv, a színpadi formanyelv, a képi 
metaforák, a modern képzımővészeti ihletés és látvány 
tökéletes harmóniája a kísérı felnıtteket bővöli el. Az 
esztétikai nevelés szempontjából sem mellékes, 
megfigyelhetık a különbözı mővészeti ágak: 
képzımővészet, beszédmővészet, mozgásmővészet. 

A gyermeki kíváncsiság fontos táptalaja lehet a 
mővészi értékek befogadásának. Igazolta ezt az elıadás 
is. Örömmel láttam, hogy sok gyermek elıadás közben 
kérdez a szülıtıl, elıadótól. A gyermek állandó 
dialógusban él a környezetével, állandóan beszélget. Itt 
erre bıven lehetett alkalma, Mozart teljes életén át 
röpítheti fantáziája. Lehet, hogy nem érti meg tökéletesen 
a gyermekopera minden szegmentumát, a szöveg, a 
látvány sok kérdést vet fel, ami továbbgondolásra 
készteti. A darab remekül fel tudja éleszteni a 
gyerekekben szunnyadó energiákat, hisz nem csak 
látványt kínál nekik, hanem igényes interaktív játékot, 
csodálatos zenét, és egy olyan világot, amelyet meg kell 
ismerni. A tudás, amelyet a gyermekek így szereznek, 
számokkal nem mérhetı, hatása látványosan nem 

mutatkozik meg azonnal. Viszont kitörölhetetlenül 
beleépül a személyiségükbe, értékekkel gazdagítja azt. 

 
Erika és István alkotói csapata hozta létre ezt a 

remek elıadást. Gyerekeink és magunk felnıttek 
érdekében is reméljük, hogy sokan meg fogják látogatni. 
Erre az alábbi vasárnapi délutánok adhatnak lehetıséget 
Schönbrunnban, 14.00 órai kezdettel:  

 
� 2006. április 23, május 28, június 25, 

július 23, augusztus 27, szeptember 24, 
október 22 és november 12. 

Jegyeket a 811 13-239 bécsi telefonszámon lehet 
foglalni. 
Sok sikert kívánunk nekik! 

„Amit csak hall a gyermek, könnyen elfelejti. Amit lát is, 
már inkább megjegyzi. De amiben ı maga is tevékenyen 
részt vesz, az bizonyosan bevésıdik az emlékezetébe.” 
(Kodály Zoltán) 

Róth Mónika 
 

 

A Piccolino gyermekopera alkotói 
 

Kránitz Erika és István Kolozsváron születtek, 1990 februárjában jöttek Ausztriába. Bécsben Erika zongora, 
István ének szakon tanult és mindketten elvégezték a kultúrmenedzsment szakirányt. 
 

 
Kránitz Erika 

 
A gyermekoperát 1997-ben alapították és pillanatnyilag 
hét darab szerepel mősorunkon: 
 

� három opera: W.A. Mozart-tól a "Bastien & 
Bastienne" és a"Varázsfuvola", C.M von 
Weber-tıl a "Seherezade", 

 
� két balett: "Piroska és a farkas" és a „Rómeó 

és Júlia", 
 
� két workshop: "Klang der Musik" és a "Wolferl 

in Schönbrunn". 

Párhuzamosan két csapattal turnéznak egész évben, 
kivéve a teli-, húsvéti- és a nyári vakációkat. Önerıbıl, 
anyagi támogatás nélkül heti 15-20 elıadásuk van (a 
két csapatra elosztva), szinte az egész német 
nyelvterületen fellépnek. Ez kb. évi 800 elıadást jelent, 
ami hatalmas szervezési hátteret igényel. 
 
Pillanatnyilag Izlanddal és Szlovákiával folytatnak 
tárgyalásokat, ottani fesztiválokon történı fellépések 
céljából. Terveikben Japán és Kína is szerepel. Ha 
lehetıség adódna, szívesen fellépnének 
Magyarországon és Erdélyben is. 
 

 
Kránitz István 
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Kálvária, húsvét, feltámadás 
  

1865. április 16.-án, húsvét hétfıjén jelent meg a 
Pesti Naplóban Deák Ferenc híres vezércikke, mely az 
1849. augusztus 13-i világosi fegyverletételt követı 
nemzeti kálvária után végül is az 1867. július 28-i 
osztrák-magyar kiegyezéshez és ezzel Magyarország 
politikai és gazdasági feltámadásához vezetett. 

Nem az elsı kálvária és nem az elsı újraéledés 
volt ez a magyar történelemben. Mind a szép-, mind a 
politikai irodalom és publicisztika híven végigkísérte és 
hangot adott e hullámzásoknak. 

Rákóczi szabadságharca és Majtény, majd Mária 
Terézia és fiai korának reformjai a felvilágosodás 
szellemében, de I. Ferenc alatt ismét reakció, Vérmezı és 
Metternich. Az 1848-at megelızıen kiújult 
reformremények Kossuth Lajosra, mint sokak számára 
„új messiás”-ra összpontosultak, és valóban, lın felelıs 
magyar minisztérium, jobbágyfelszabadítás – feltámadás! 
De a reakció ismét gyız, az ébredés szabadságharcba 
torkollik és vele Kossuth is elbukik. Az abszolutizmus 
ridegsége csak 1860 körül enyhül, fıleg külsı hatásra; az 
európai nagyhatalmak erıviszonyainak átrendezıdése, 
Ausztria csata- és területvesztései az olasz-francia 
fronton, a Német Szövetség bomladozása, de az 1849-es 
magyar emigráció fokozódó nyomása miatt is.  

Deák Ferenc bölcsen ítélte meg ezt a helyzetet: 
1861-ben a magyar országgyőlés képviselıházában 
elıször teszi szóvá (értelemszerően), hogy Magyarország 
egy újabb háború esetén távol tartaná magát és nem 
engedne többet a Habsburg birodalmi centralizmus 
nyomásának. Ezt az udvar is megérti és ezután (Bécs 
kezdeményezésére) követik egymást a kísérletek, 
megegyezésre jutni az alkotmányosság helyreállításának 
feltételeirıl.  

Az uralkodó a centralisták hatására elutasítja a 
javaslatokat. De Deák tekintélye és következetessége 
évekig ébren tartja a vitát és 1865. április 16.-án 
megjelenik a „Húsvéti cikk” – van ennek szimbolikája 
is… 

A cikkben Deák a magyar alkotmány történelmi 
fejlıdését elemzi, kidomborítja, hogy a magyar 
alkotmány tiszteletben tartása a bécsi egységes, 
centralista államfelfogással szemben nem gyengítené, 
hanem erısítené az uralkodó személye által összetartott 
birodalmat. Az uralkodó joga (és kötelessége) megvédeni 
az alkotmányos jogokat az önkénnyel szemben. Deák a 
„haza bölcse”, tudásával és tekintélyével, az uralkodó 
iránti feltétlen bizalom hangsúlyozásával tehát hidat épít 
a fiatal Ferenc Józsefnek a megbékélés, kiegyezés és 
alkotmányos újrakezdés felé.  

Az ezt követı tárgyalásokat és eseményeket 
meggyorsította Ausztria kijózanító csatavesztése 1866. 
júliusában Königgrätznél és az augusztus 23-i Prágai 
Béke Poroszországgal. A Német Szövetség felbomlott, 
Ausztria elvesztette német szövetségeseit, szüksége volt 
a belsı békére és ehhez a megbékített Magyarországra. 
1867. februárjában Ferenc József Andrássy Gyulát 
kinevezi miniszterelnökké, június 8.-án magyar királlyá 
koronázzák és július 28.-án szentesíti az osztrák-magyar 
kiegyezésrıl szóló törvényt. Kellett ez Poroszországnak 
is. Bismarck a német fejedelemségek egyesítésén 
dolgozott, látta, hogy ennek kiharcolásához 
Franciaországgal szemben elıbb-utóbb szüksége lesz 
Ausztria – az egykori ellenfél – hátfedezetére. Tudjuk, 
hogy ez a meggondolás már a prágai béketárgyalásoknál 
is szerepet játszott. 

Magyarország akkori feltámadása, újrakezdése, 
(sajnos csak idıleges) felvirágzása az akkor még 
életképes Monarchián belül ennyi szövevényes 
összefüggés, ellentétes erıhatás vektoriális eredménye, 
de reális fejlıdés volt, és nem csoda. 

 
 
Engem gyermekkorom óta mindig újra megrendít 

a bibliai kálvária realitása. A meghurcolt Emberfia 
szenvedése, az ıt kísérı édesanya mondhatatlan 
fájdalma, a tanítványok, barátok döbbenete, 
tehetetlensége a hatalom képviselıivel szemben, egy 
szenzációra éhes ordító tömeg közepette. 

 
A feltámadás csoda, melyet nem az értelem, 

hanem csak a hit közelíthet meg. De a könyvek-könyve 
még egy „feltámadást” is ismer. A Teremtı (és annak 
megbízottja) azt mondja az inaszakadt (szélütött) 
embernek: „Kelj fel és járj!” És az felkel, és jár… 

 
Id. Orbán István 
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A Berzsenyi Dániel Evangélikus Gimnázium (Líceum) 
és Kollégium bemutatása 

   
  A Berzsenyi Dániel Evangélikus Gimnázium 
(Líceum) és Kollégium a Dunántúl egyik legrégibb 
protestáns iskolájaként 15 éve mőködik újra a 
Magyarországi Evangélikus Egyház fenntartásában. Már 
az alapításkor is alapvetı cél volt, hogy a dunántúli 
evangélikus gyülekezetek fiataljait győjtse össze, 
lehetıséget adva a Líceum elvégzése, majd a felsıfokú 
tanulmányok után az egyházi szolgálatra. 
 
Az iskola 1557-tıl államosításáig az evangélikus város, 
majd késıbb az egyházkerület fenntartásában mőködött. 
A gimnáziumi képzés mellett itt alakult ki és mőködött a 
teológiai és a tanítóképzés. Kezdetben az iskola tanítási 
nyelve latin, majd latin és német volt, de már a XVIII. 
század végén megtörténtek a lépések a magyar tannyelv 
bevezetése érdekében.  
 

 
A végzıs diákok búcsúzása a Deák-kútnál 

 Az iskola történetének évszázadai során számos 
ügyben vállalt kezdeményezı szerepet. A magyarországi 
mővelıdés történetében is meghatározó szerepő Nemes 
Magyar Társaság megalapításával olyan önképzıköri 
munka indult meg, amely a kortárs hazai tudományos és 

mővészeti életben is jelentıs volt. Deákkúti Vármegye 
néven itt alakult meg az ország elsı diákönkormányzata. 
Az államosítást követıen a tradíciók képviseletére 
természetesen sokkal kisebb lehetıség volt, de a Líceum 
szelleme, a licista hagyomány az állami gimnázium 
évtizedeiben is, néha csak búvópatakként, de megmaradt. 
A hagyományok ırzése és az újra Evangélikus Líceum 
reménységének megırzése tekintetében nagyon sok 
köszönhetı a licista öregdiákoknak. 1991-ben az ı 
kezdeményezésükre került vissza a Soproni Líceum az 
Evangélikus Egyház fenntartásába. 
 
  A visszavételtıl kezdve ismét nagyon sok 
dunántúli evangélikus gyülekezet küldi hozzánk 
fiataljait, sıt nagy örömünkre a határok megnyílásával 
Ausztriából, a Felvidékrıl, Németországból, Svájcból is 
lehetnek tanítványaink. Az eredeti iskolai formához 
képest a visszavételkor csak négyosztályos gimnázium 
mőködött, ezért a tradícióknak megfelelıen elindult a 
nyolcosztályos gimnáziumi képzés is. Ezt követıen 
szerveztük meg Sopron és környékének német 
evangélikus tradíciójára tekintettel a kétnyelvő német 
nemzetiségi képzést mind a négy-, mind a nyolcosztályos 
gimnáziumban, majd a német és az angol nyelvi 
elıkészítı osztályt.  
 
  Ma is fontosnak tartjuk, hogy fenntartsuk a 
kapcsolatot az evangélikus gyülekezetekkel, így részt 
veszünk alkalmaikon, illetve vendégszolgálatokkal 
vagyunk jelen a vasárnapi istentiszteleteken. Harmincnál 
is több azon diákjaink száma, akik az elmúlt 15 évben az 
Evangélikus Hittudományi Egyetemen folytatták 
tanulmányaikat, több közülük már lelkészi szolgálatot 
végez. Nagy öröm, hogy Egyházunknak újra iskolái 
lehetnek, hiszen így általuk is van mód a családokat az 
evangélikus gyülekezeti közösség életébe bekapcsolni. 

 
Tölli Balázs líceumi igazgató 


