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Öröm mel ad juk hí rül, hogy Gé mes Ist ván, la punk hu szon öt
éven át hű sé ges szer kesz tő je a kö zel múlt ban ma gas ki tün -
te té se kben részesült. 

Bu da pes ten, az Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye te men
feb ru ár 24-én dísz dok to ri cí met ka pott, már ci us 16-án pe -
dig Ber lin ben a Ma gyar Köz tár sa sá gi Ér dem rend tisz ti ke -
reszt je ki tün te tést ve het te át. Az utób bit Sch mitt Pál köz -
tár sa sá gi el nök, va la mint Prőh le Ger gely kül ügyi ál lam tit kár-
he lyet tes, a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház or szá gos
fel ügye lő je és Czu kor Jó zsef ber li ni nagy kö vet ad ta át. 

Az Úti társ szer kesz tő sé ge ez úton gra tu lál az el is me ré -
sek hez a lap má ig leg hű sé ge sebb szer ző jé nek, Gé mes Ist -
ván nak, meg kö szön ve egy út tal fo lya ma tos, ál do za tos mun -
ká ját.

Bár az Evan gé li kus Élet ha sáb ja in már ol vas ha tó volt a Gé -
mes Ist ván dísz dok to ri ki tün te té se al kal má ból az ün nep sé -
gen el hang zott lau dá ció, az Úti társ most – gon dol va a nagy -
szá mú né met or szá gi, el ső sor ban Stutt gart kör nyé ki ol va -
só ra és mind azok ra, akik ha tá ra in kon in nen és túl sze re tik
és tisz te lik őt – tel jes ter je del mé ben új ra köz li a mél ta tást.

Akit Bu da pest től Ber li nig
el is mer nek

Elő ször vet tek részt olyan kö zös
ta lál ko zón a né met or szá gi ma -
gyar gyü le ke ze tek kép vi se lői a
Né met or szá gi Pro tes táns Egy -
ház (EKD) elöl já ró i val, me lyen
az anya egy há zak, a Ma gyar or -
szá gi Evan gé li kus Egy ház és a
Ma gyar or szá gi Re for má tus Egy -
ház kép vi se lői is je len vol tak. A
meg be szé lés re feb ru ár 22-én
Han no ver ben ke rült sor. Er ről
az ese mény ről kér dez tük Cse -
lovsz kyné dr. Tarr Klá rát, a Ma -
gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház
Öku me ni kus és Kül ügyi Osz tá -
lyá nak ve ze tő jét. 

– Kik vet tek részt a ta lál ko zón?
– Né met rész ről a Né met or szá -

gi Pro tes táns Egy ház em be ri jo -
go kért és mig rá ci ó ért fe le lős egy -
ház fő ta ná cso sa, Thors ten Le ißer,
négy mun ka tár sá val együtt; a né -
met or szá gi ma gyar aj kú gyü le ke -
ze tek kép vi se le té ben ti zen ket ten
vol tak je len, az anya egy há za kat
pe dig Fa bi ny Ta más evan gé li kus
püs pök ve ze té sé vel egy há rom ta -
gú kül dött ség kép vi sel te.

– Mi volt az esz me cse re cél ja?
– El ső sor ban az, hogy a né met -

or szá gi ma gyar aj kú evan gé li kus
és re for má us gyü le ke ze tek stá tu -
sát, jö vő jét és az EKD-hoz fű ző -
dő kap cso la tát tisz táz zuk. Na -
gyon fon tos szem pont volt a
meg be szé lés so rán, hogy mind -
há rom fél – mind a né met or szá gi
ma gya rok, mind az EKD, mind a
ma gyar or szá gi anya egy há zak –
kép vi se lői kö vet ke ze te sen szem
előtt tar tot ták azt a célt, hogy
meg egye zés szü les sen, és hosszú
táv ra biz to sít va le gyen a né met -
or szá gi ma gyar gyü le ke ze tek jö -
vő je. 

Az EKD min den kép pen ren -
dez ni sze ret né a ma gyar gyü le ke -
ze tek be lát ha tó jö vő jét el ső sor -
ban anya gi szem pont ból: egy
adott összeg gel tá mo gat ná a ma -
gyar pro tes táns lel ki gon do zást,
amennyi ben min den né met or szá -
gi ma gyar aj kú gyü le ke zet egye sü -
le ti for má ba tud tö mö rül ni. A
gyü le ke ze tek na gyon sok fé le
hely zet ben él nek, s a ki ala kí tan dó
új fel té te lek cél ja az, hogy meg -
ma rad ja nak és erő söd hes se nek az
élő, meg lé vő kö zös sé gek. 

Amint az imént em lí tet tem, az
EKD egye sü le ti for má ban sze ret -
né tá mo gat ni a ma gyar ügyet. Ez
azt je len ti, hogy ugyan el is en ge di
a ma gyar gyü le ke ze tek ke zét, de
ez a sza bad ság hasz nos is le het, s
nem zár ki olyan le he tő sé ge ket,
mint pél dá ul lel ké szek ki kül dé se
Ma gyar or szág ról hosszabb-rö vi -
debb idő re. A sza bad ság azt is je -
len ti: a gyü le ke ze tek sa ját be lá tá -
suk sze rint ala kít hat ják egyé ni
rend sze rü ket. Ma guk ha tá roz zák
meg, hol le gyen ál lan dó lel ké szi
szol gá lat, és ho vá de le gál jon az
anya egy ház rö vi debb idő sza kok -

ra lel készt. Po zi tí vum a meg ol dás -
ke re sés so rán, hogy egy más kö -
zött kell meg ol dás ra jut ni – ez ál tal
szo ro sabb kap cso lat ba ke rül het -
nek a ha son ló hely zet ben le vő
gyü le ke ze tek.

– Mi lyen té mák ról tár gyal tak?
– A ta lál ko zó egyet len té mát

járt kö rül: ho gyan le het sé ges a
sok szí nű né met or szá gi ma gyar aj -
kú gyü le ke ze te ket egy egye sü let -
be tö mö rí te ni azért, hogy fenn -
ma ra dá su kat az EKD anya gi fe -
de ze te biz to sí ta ni tud ja. Több,
ha son ló hely zet ben lé vő ki sebb -
sé gi egy ház is él Né met or szág -
ban, pél dá ul a fin nek, a let tek…
Szá muk ra is az egye sü le ti for mát
aján lot ta fel az EKD. Fon tos,
hogy az anya egy há zak min den -
kép pen sze ret né nek te vő le ge sen
is részt vál lal ni a né met or szá gi
gyü le ke ze tek tá mo ga tá sá ból: ez
egy részt anya gi se gít sé get je lent,
de fő ként lel ké szek ki kül dé sé ben
va ló sul hat meg.

Tör té nel mi pil la nat nak ne vez te
Gé mes Pál evan gé li kus lel kész ezt
az össze jö ve telt, mi vel eb ben a
for má ban még so ha nem hív ta
meg a gyü le ke ze te ket és az anya -
egy há za kat az EKD. Egye dül a
tar to má nyi egy há zak hi á nyoz nak
– rész ben –, hi szen a ma gyar gyü -
le ke ze tek va ló di ott ho na min den
eset ben a tar to má nyi egy ház: el -
ső sor ban Észak-Raj na–Veszt fá -
lia, Ba den-Würt tem berg, Ba jor -
or szág.

– Mi lyen ered ménnyel zá rult a ta -
lál ko zó?

– Az ele jén, Thors ten Le ißer
egy ház ta ná csos dia ve tí té sén
szim bo li ku san egy kis do boz ba,
négy szög be „gyűl tek össze” a vá -
ro sok, ame lyek ben ma gyar aj kú
gyü le ke zet ta lál ha tó. „Épp en nek
meg fe le lő en kell a strat égi án kat
fel épí te nünk” – mond ta el Fa bi ny
Ta más püs pök: at tól füg gő en,
hogy hol mi re van szük ség. 

A ma gyar ki sebb ség le he tő sé -
gei: izo lá ció, asszi mi lá ció, in teg -
rá ció. E há rom kö zül ér te lem sze -
rű en a har ma di kat kell vá lasz ta -
ni uk a ma gyar gyü le ke ze tek nek.
Jó mo dell a tar to má nyi egy ház
ke be lén élő ma gyar gyü le ke zet
stutt gar ti pél dá ja, hi szen sok
szem pont ból se gít sé get kap hat a
ma gyar kö zös ség: épü let hasz ná -
lat, ka zu á li ák (ke resz te lő, es ke -
tés, te me tés) anya köny ve zé se. A
ma gyar lel kész né me tül is szol -
gál hat. Így a ma gyar aj kú gyü le -
ke ze tek híd ként is sze re pel het -
nek a ma gyar anya egy há zak és a
né met tar to má nyok, il le ve az
EKD kö zött.

Min den ki nek az imád sá gá ra
szük ség van ah hoz, hogy a ma gyar
pro tes táns ke resz tyén egy ség
meg szü let hes sen Né met or szág -
ban, fenn ma ra dá suk mind nyá junk
szá má ra lét kér dés. 

Szűcs Pet ra

A tör té nel mi
pil la na tot meg ra gad ni
Vil lám in ter jú Cse lovsz kyné dr. Tarr Klá rá val

Gé mes Ist ván Szar va son szü le tett
1927-ben. Böl csé sze ti ta nul má -
nyok után Sop ron ban és Bu da pes -
ten vég zett evan gé li kus teo ló gi át.
1953-ban szen tel ték lel késszé szü -
lő vá ro sa Ótemp lo má ban. Kül -
föld re ke rü lé se után (1956) a Dán
Evan gé li kus Egy há zi Se gély szer -
ve zet meg bí zá sá ból gon doz ta a
Dá ni á ba és Dél-Svéd or szág ba ke -
rült ma gyar pro tes táns me ne kül -
te ket.

1957-ben ven dég ként vett
részt az Evan gé li kus Vi lág szö -
vet ség min nea po li si (Egye sült
Ál la mok) vi lág gyű lé sén, hogy
on nan Ve ne zu e lán át Bra zí li á ba
men jen a vi lág szö vet ség meg bí -
zá sá ból. Két szer öt éves mun ka -
szer ző dés sel fel épí tet te a Bra zí -
li ai Ma gyar Evan gé li kus Gyü le -
ke ze tet, majd egy ide ig Sao Pa u -
ló-i ti zen nyolc kül föl di lel ké szé -
nek volt es pe re se.

1968-ban ke rült vissza fe le sé gé -
vel és há rom fi á val Eu ró pá ba a
han no ve ri (Né met or szág) egy ház
meg hí vá sá ra. Észak-Né met or -
szág ban két köz sé get gon do zott,
és köz ben új tes tá men tu mi és lé -
lek ta ni ta nul má nyo kat foly ta tott
Göt tin gen ben. On nan hív ta meg a
Würt tem ber gi Evan gé li kus Egy -
ház a né met mun ká ja mel lett vég -
zen dő ma gyar lel ki gon do zói szol -
gá lat ra. Ti zen hét éven át volt a
Stutt gart-Bad Canns tatt-i Lu ther
gyü le ke zet (né met) lel ké sze, köz -
ben pe dig fo lya ma to san vég zett
lel ké szi mun kát a würt tem ber gi
ma gya rok kö ré ben.

Tíz éven át el nö ke volt a Kül föl -
dön Élő Ma gyar Evan gé li kus Lel -
ki gon do zók Mun ka kö zös sé gé nek
(KÉ MELM), és mint egy hu szon -
öt éven át volt a ma gyar rá di ó -
misszió mun ka tár sa. Év ti ze de ken
át szer kesz tő je volt az Úti társ cí -
mű lap nak, amely nek azt kö ve tő -
en is mun ka tár sa ma radt, hogy a

ki ad ványt im már Bu da pes ten
szer kesz tik, és vál to zat la nul ki -
adó-szer kesz tő je a Ko i no nia cí mű
teo ló gi ai fo lyó irat nak. Né met lel -
ké szi nyug dí jaz ta tá sa után to vább -
ra is Stutt gart ban él, és gon doz za a
ma gyar gyü le ke ze tet, ame lyet ki -
ter jesz tett Heilbronn ra is.

Ki vá ló szer ve ző kész sé gé vel és
in teg rá ló ere jé vel, va la mint ha tá -
sos ige hir de té se i vel és teo ló gi ai
igé nyes sé gé vel a nyu gat-eu ró pai
ma gyar pro tes tan tiz mus meg ha tá -
ro zó alak ja.

Gé mes Ist ván az el múlt rend -
szer ben is so kat tett a ma gyar or -
szá gi evan gé li ku so kért, ugyan ak -
kor so hasem rej tet te vé ka alá kri ti -
ká ját az ak kor lé nye gé ben hi va ta -
los rang ra emelt úgy ne ve zett dia -
kó ni ai teo ló gi á val és a ha zai egy -
ház ban ta pasz tal ha tó tor zu lá sok -
kal kap cso lat ban. El vi fenn tar tá sa
és a dik ta tó ri kus egy ház ve ze tés
kö vet ke ze tes bí rá la ta azon ban
nem aka dá lyoz ta meg ab ban, hogy
ma gyar or szá gi és ha tá ron tú li ma -
gyar lel ké sze ket, teo ló gus hall ga -
tó kat és gyü le ke ze ti ta go kat tá mo -
gas son, se gít sen sok fé le kép pen. 

Egy ko ri teo ló gi ai év fo lyam tár -
sa i hoz sí rig tar tó ba rát ság kö ti.
Ott ho nuk min dig nyit va állt – és
ma is nyit va áll – a kö zel ből vagy
tá vol ról ér ke ző ma gya rok előtt. A
rend szer vál tás ide jén – fe le sé gé -
vel, Réz Ka ta lin nal együtt – so kat
tett a cser ké szet ma gyar or szá gi
új ra in dí tá sá ért és a teo ló gi ai gon -
dol ko dás ser ken té sé ért.

Teo ló gi ai mun kás sá gá nak fő
irá nya az Új tes ta men tum, ezen be -
lül a Jé zus- és a Pál-ku ta tás. Szá -
mos szak mai elő adást tar tott
egye bek mel lett az Evan gé li kus
Hit tu do má nyi Egye te men és a
Ká ro li Gás pár Re for má tus Egye -
te men, to váb bá lel kész kon fe ren -
ci á kon. Egyé ni sé gé nek köz vet -
len sé ge, va la mint az in tel lek tus és

a de rű sa já tos ke ve ré ke im már
több nem ze dék re gya ko rol fo lya -
ma to san ha tást.

Jó val több mint ezer re te he tő
dol go za ta i nak, cik ke i nek a szá ma,
ame lyek a kü lön bö ző or szá gok -
ban, ki ad vá nyok ban, szak la pok -
ban meg je len tek ma gyar, por tu gál
és né met nyel ven.

Ed dig meg je lent leg fon to sabb
köny vei:

A Fény fe lé 1–2. Ve ze tők ké zi köny -
ve. Stutt gar ti Ma gyar Pro tes táns
Gyü le ke zet, Stutt gart, 1983.

Szín lá tás – a szem lé lő dés új ra fel fe -
de zé se. Bu da pest, 1993.

Hi szek. Ige hir de tés-so ro zat.
Evan gé li kus Saj tó osz tály, Bu da -
pest, 1993.

Igen. Ige hir de té sek és ta nul má nyok
a Tíz pa ran cso lat ról és a Mi atyánk -
ról. Da bas, 1994.

Ti éd. Ká té ma gya rá za tok és ta nul -
má nyok. 1996.

Jé zus és Pál. Ta nul má nyok az
Új tes tá men tum hoz. Da bas, 1998.

Is me red-e Jé zust? Evan gé li kus
Misszi ói Köz pont, Bu da pest,
2000.

Hun ga ri et Transyl va ni. Kár pát-
me den cei egye tem já rók Tü bin gen ben
(1523–1918). Lu ther Ki adó, Bu da -
pest, 2003.

Fel leb ben tett fá tyol. Jé zus mun ka -
mód sze re: pél dá za tok és cso dák. Or -
dass La jos Ba rá ti Kör, Stutt -
gart–Bu da pest, 2010.

Új szö vet sé gi ve lem já ró. Lu ther
Ki adó, Bu da pest, 2010.

Gé mes Ist ván 2008-ban Ká ro li
Gás pár-dí jat ka pott. Tu do mány -
szer ve zői és -nép sze rű sí tői mun -
kás sá gá ért, to váb bá az egye te mes
ma gyar pro tes tan tiz mus ér de ké -
ben ki fej tett mun kás sá gá ért fel -
tét le nül ér de mes nek tar tom ar ra,
hogy az Evan gé li kus Hit tu do má -
nyi Egye tem től a dr. ho no ris ca u sa
cí met kap ja meg.

Dr. Fa bi ny Ta más

Lau dá ció Gé mes Ist ván
tisz te le té re
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„A hét el ső nap ján, ko rán reg gel, ami -
kor még sö tét volt, a mag da lai Má ria
oda ment a sír hoz, és lát ta, hogy a kő
el van vé ve a sír bolt elől. El fu tott te -
hát, el ment Si mon Pé ter hez és a má -
sik ta nít vány hoz, akit Jé zus sze re -
tett, és így szólt hoz zá juk: »El vit ték
az Urat a sír ból, és nem tud juk, ho va
tet ték!« El in dult te hát Pé ter és a má -
sik ta nít vány, és el men tek a sír hoz.
Együtt fu tott a ket tő, de a má sik ta -
nít vány elő re fu tott, gyor sab ban,
mint Pé ter, és el ső nek ért a sír hoz.
Elő re ha jolt, és lát ta, hogy ott fek sze -
nek a le pe dők, de még sem ment be.
Nyo má ban meg ér ke zett Si mon Pé ter
is, be ment a sír ba, és lát ta, hogy a lep -
lek ott fek sze nek, és hogy az a ken dő,
amely a fe jén volt, nem a lep lek nél
fek szik, ha nem kü lön össze gön gyö lít -
ve, egy má sik he lyen. Ak kor be ment a
má sik ta nít vány is, aki el ső nek ért a
sír hoz, és lá tott, és hitt. Még nem ér -
tet ték ugyan is az Írást, hogy fel kell
tá mad nia a ha lot tak kö zül. A ta nít -
vá nyok ez után ha za men tek.” (Jn
20,1–10)

Mai alap igénk olyan, mint a mo -
gyo ró a mál nás jog hurt ban: il le ne
oda ír ni a cso ma go lá sá ra az össze -
te vők ro vat ba: „Nyo mok ban Jé -
zust tar tal maz hat!” Mert ugye bár
nem sok kö ze van a két élel mi -
szer nek sem egy más hoz, de mi vel
ugyan ab ban az üzem ben dol goz -
nak ve lük, elő for dul hat, hogy jut
egy kis mo gyo ró oda is, ahol nem
szá mí ta nánk rá. 

Bár a je lek sze rint a ta nít vá -
nyok szí vé nek nem volt sok kö ze
a fel tá ma dás ba ve tett re mény ség -
hez és bi za lom hoz, de mi vel egy
da ra big azo nos úton jár tak mes te -
rük kel, elő for dul ha tott, hogy ju -
tott egy mor zsá nyi kis hit oda is,
aho vá nem gon dol tuk vol na. Jól -
le het a fel tá ma dás tör té ne té nek
most fel ol va sott ré szé ből ép pen
csak a fő sze rep lő hi ány zik, azért
oda ír hat juk: nyo mok ban ott van
ben ne Jé zus, vagy leg alább is az ő
hűlt he lye.

Ha son lít ez a tör té net temp lo -
munk ke reszt jé re, ame lyet ha jól
meg né zünk, mint ha lát nánk raj ta
Jé zus szi lu ett jét, de va ló já ban már
nincs ott: csak az ő hűlt he lye,
csak a nyo ma. Itt volt, de már rég
nincs itt. Rossz he lyen ke res sük.

Na jó – mond hat nánk –, de ak -
kor hol van? Ide tet tük le, ha tá ro -
zot tan em lék szünk, be ta kar tuk,
még el is zár tuk sú lyos kő vel a be -
já ra tot – biz tos ami biz tos –, hát
ak kor ho vá lett? Il let ve hogy pon -
to san idéz zem a mag da lai Má ria
sza va it: ho vá tet ték?

Fi gyel jük meg Mária ab szo lút
em be ri gon dol ko dá sát! „El vit ték
az Urat a sír ból, és nem tud juk, ho va
tet ték!” Még csak vé let le nül sem
for dul meg az asszony fe jé ben,
hogy itt nem va la mi kül ső be ha -
tás ról van szó, ha nem bi zony Jé -
zus ígé re te vált va ló ra, hogy fel
fog tá mad ni. Őt nem el vit ték, és
más ho va tet ték, Jé zus nem a tár -
gya en nek a tör té net nek, ha nem a
fő sze rep lő je! Itt az ő győ zel mé ről
van szó!

Ah hoz azon ban, hogy meg lás -
suk egy tör té net hi ány zó fő sze -
rep lő jét, na gyon jól kell őt is mer -
nünk. Mint ahogy csa lá dunk tag -
ja it is is mer jük, és pon to san tud -
juk az aj tó ban ha gyott ci pő ről, az
asz ta lon ha gyott ko szos tá nyér -
ról, a für dő szo bá ból ér ző dő bo -
rot va ha b il lat ról, hogy ki járt ott,
még mi előtt ta lál koz nánk az il le -
tő vel, úgy kell is mer nünk Jé zust,
ta ní tá sát és ígé re te it is ah hoz,
hogy fel is mer jük egy sír bolt elől
el vett kő ről, egy üres sír ról és egy
szé pen, rend sze re tő en össze gön -
gyö lí tett ha lot ti le pel ről, hogy itt
bi zony nem sír rab lók jár tak, ha -
nem az Úr fel tá madt, va ló ban fel -
tá madt!

Ez a fel is me rés per sze ab ba a
ka te gó ri á ba esik, ame lyet így cím -
kéz het nénk: „hi he tet len, de
igaz”. Hi he tet len, hi szen az előtt
nem – na és per sze az óta sem –
lát tunk ilyet, és hi he tet len, hi szen
a jó hírt ele in te az em ber nem me -
ri el hin ni. De ta lán a leg in kább
azért hi he tet len, mert Jé zus a mi
éle tünk ben is csak nyo mok ban
van je len.

Pé ter és Já nos, a két kü lön le ges
ta nít vány – az el ső és a sze re tett
–, akik egy más sal va la mi kü lö nös
ver seny fu tás ba kez de nek a sír hoz
me net, ta nú bi zony sá gát ad ták an -
nak, hogy egyi kük sem nyert.
Egyi kük el ső nek ért oda, a má sik
el ső nek ment be, de mind ket ten
vol ta kép pen ér tet le nül szem lé lik
a nyo mo kat, mert sem az er ről
szó ló, amúgy jól is mert pró fé tai
jö ven dö lé se ket, sem Jé zus ko ráb -
bi, fel tá ma dá sá ról szó ló sza va it
nem ér tet ték még. Két má so dik
he lye zett – sőt a mag da lai Má ri á -
val együtt há rom – lett en nek a
ver seny nek a vég ered mé nye. Az
egyet len győz tes Jé zus Krisz tus,
aki már ár kon-bok ron túl jár.

Tör té ne tünk vég te le nül egy -
sze rű, rö vid re zárt be fe je zé se: a
ta nít vá nyok ha za men tek. Mint
akik jól vé gez ték dol gu kat. Vagy
mint akik érez ték, hogy itt bi zony
nincs több ke res ni va ló juk, több
vá laszt már nem kap nak. Va jon
mi mi kor ér jük őket utol?

Va jon mi is mer jük-e Jé zu sun kat
annyi ra, hogy egy meg üre se dett
sír lát vá nya rá éb resszen ben nün -
ket ar ra, hogy ő hol is van? Va jon
a mi éle tünk fő sze rep lő je ként is
csak nyo mok ban van-e je len Jé zus
a szí vünk ben? Va jon még min dig
ott ke res sük-e meg vál tá sunk, bol -
dog sá gunk kul csát, ahol an nak
már csak a hűlt he lye van?

Ezek hús vét nagy kér dé sei. És
ha tud juk rá juk a vá laszt, ak kor mi
is sar kon for dul ha tunk, és ha za -
me he tünk, vissza az ün ne pek ből a
min den na pok ba, hogy ott ta lál juk
meg Jé zust. Hogy leg kö ze lebb ne
mi ke res sük ab ban az évi egy sze -
ri-két sze ri ün ne pi pil la nat ban,
aho vá – úgy em lék szünk – utol já -
ra tet tük, ha nem ő ta lál jon meg
ben nün ket, és ma rad jon ve lünk
mind vé gig, éle tünk min den egyes
pil la na tá ban.

Ő fel tá madt, tény leg fel tá madt,
és él! Él örök ké, tel jes va ló já ban,
ha úgy tet szik, 100%-ig tar tó sí tó -
szer től men te sen, és nem tar tal -
maz – még csak nyo mok ban sem –
sem mi egye bet, mint sze re te tet.
Fo gyasszuk őt bát ran tes té nek és
vé ré nek kö zös sé gé ben, a ke nyér -
ben és a bor ban! Nincs en nél
egész sé ge sebb táp lá lék: hi szen
örök élet szár ma zik be lő le. Ámen!

Zsí ros And rás

Nyo mok ban Jé zust
tar tal maz hat! 

Az ava tó ün nep sé gen So rin Apos tu
pol gár mes ter kö szön töt te el ső -
ként az egy be gyűl te ket.

– A Má tyás-szo bor cso por tot,
vá ro sunk szim bó lu mát a ro mán és
a ma gyar kor mány össze fo gá sá val
si ke rült res ta u rál ni, ami az ered -
mé nyes ro mán–ma gyar együtt -
mű kö dés bi zo nyí té ka – hang sú -
lyoz ta az elöl já ró. 

– So kan és so ká ig vár tuk ezt a
pil la na tot, amely mö gött több
esz ten dő mun ká ja és két ál lam
anya gi hoz zá já ru lá sán túl me nő en
a kö zös múlt meg be csü lé se és el -
is me ré se áll – mond ta Lász ló At ti -
la al pol gár mes ter. – Má tyás ki -
rály szo bor cso port ja te mér dek
tör té nel mi és kö zös sé gi ese -
mény nek volt ta nú ja, volt kö zöt -
tük ne ga tív és po zi tív ki csen gé sű
is – je gyez te meg. – Ez a kö dös,
bo szor kány ül dö zős kor szak má -
ra már vé get ért, és ne künk büsz -
kén fel kell te kin te nünk vá ro -
sunk, tör té nel mi köz pon tunk
szim bó lu má ra – fo gal ma zott az
al pol gár mes ter, és kö szö ne tét fe -
jez te ki mind azok nak, akik eső -
ben, szél ben, hó ban ki tar tó fi zi -
kai és szel le mi mun ká val új ra csi -
szol ták, új ala pok ra he lyez ték a
most már tel jes pom pá já ban ál ló
szo bor cso por tot.

Sem jén Zsolt, a Ma gyar Köz tár -
sa ság mi nisz ter el nök-he lyet te se
há rom szo ros jel kép nek ne vez te a
Má tyás-szo bor cso por tot. 

– Má tyás ki rály sze mé lye a ma -
gyar meg ma ra dás és él ni aka rás
szim bó lu ma, hi szen el lent mon -
dott csá szár nak, szul tán nak. A
meg ma ra dás szim bó lu ma ma ga a
szo bor is, amely túl él te a Cea uses -
cu-fé le rom bo lást és a Cea uses cu-
epi go nok rom bo lá si kí sér le te it. A
szo bor cso port fel újí tá sá nak a tör -
té ne te pe dig a ro mán–ma gyar
együtt mű kö dés szük sé ges sé gét
jel ké pe zi – tet te hoz zá. 

A mi nisz ter el nök-he lyet tes sze -
rint Ma gyar or szág lát ja, hogy az
er dé lyi ma gyar ság bol do gu lá sa
szo ros össze füg gés ben van Ro -
má nia si ke res sé gé vel, de úgy vé li:
Ro má ni á nak is lát nia kell azt,
hogy az er dé lyi ma gyar ság bol do -
gu lá sa szo ros össze füg gés ben van
or szá ga si ke res sé gé vel. 

– Ezért ne künk nem pusz tán
együtt kell él nünk, ha nem együtt
is kell mű köd nünk – hang sú lyoz ta
a po li ti kus, majd fel ol vas ta a Mű -
vé szet cí mű lap 1902-es, az em lék -
mű ava tá sá hoz kap cso ló dó egyik
tu dó sí tá sát.

Rét he lyi Mik lós, a ma gyar Nem -
ze ti Erő for rás Mi nisz té ri um ve -
ze tő je úgy ér té kel te: Ko lozs vá ron
a múlt nem mö göt tünk, kö rü löt -
tünk, ha nem el ső sor ban ben nünk
van. 

– Az uta zó, aki ide ér ke zik,
olyan áhí tat tal ke re si Má tyás ki -

rály, Szen czi Mol nár Al bert, Apá -
czai Cse re Já nos em lé ke it, ahogy
Szend rei Jú lia ke res te a sza bad -
ság harc le ve ré se után Pe tő fit –
mond ta. – A lá to ga tó ment he tet -
le nül be le ke rül ab ba a szel le mi
erő tér be, amit a vá ros nagy szü -
löt te i nek kö szön he tünk – tet te
hoz zá. – Az itt élő ma gya rok nak
si ke rült meg őriz ni ük iden ti tá su -
kat, vá ro suk nem ve szí tet te el ar -
cu la tát, egyé ni sé gét, csak min -
den ki más képp hív ja: a ma gya rok
Ko lozs vár nak, ro mán és szász ba -
rá ta ink Cluj-Na po cá nak, il let ve
Klaus en burg nak – mond ta a mi -
nisz ter. – Az előt tünk ál ló szo bor
a mel lék ala kok kal egy há rom szö -
get zár be. Mit jel ké pez ez a kép -
ze let be li há rom szög? – ve tet te fel
a kér dést. – Az egyik szá ra a hi tet
a meg ma ra dás ban, a má sik em ber -
tár sa ink sze re te tét nem ze ti ho va -
tar to zás tól füg get le nül, a har ma -
dik pe dig az eré nyes és egy ben le -
le mé nyes éle tet jel ké pe zi,
amellyel a ko lozs vá ri ak nemcsak
Er dély, de az egész Kár pát-me -
den ce ma gyar ja i nak pél dá ul szol -
gál nak – mu ta tott rá a ma gyar or -
szá gi po li ti kus.

Az ün nep sé get a ko szo rú zás
után Tő kés Lász ló, az Eu ró pai Par -
la ment (EP) al el nö ke, az Er dé lyi
Ma gyar Nem ze ti Ta nács
(EMNT) el nö ke foly tat ta, aki
fon tos nak tar tot ta meg em lí te ni,
hogy a na ci o nál kom mu nis ta múlt
meg-meg úju ló vissza té ré si kí sér -
le te i vel és kí sér te te i vel kö zös erő -
vel kell le szá mol ni. Pél da ként ál lí -
tot ta olyan for ra dal má rok alak ját,
mint Do i na Cor nea és Oc ta vi an Bu -
ra cu, akik ha son ló gon dol ko dás -
mó dú tár sa ik kal az igaz sá gos Má -
tyás szel le mé ben mun kál kod tak a
ro má nok és ma gya rok kö zöt ti tár -
sa dal mi bé ke meg őr zé sén. Fel hív -
ta a fi gyel met ar ra, hogy a hi va ta -
los sá gok kö zött je len lé vő Szőcs

Gé za ma gyarországi kul tu rá lis ál -
lam tit kár már 1992-ben rá mu ta -
tott a szo bor és az er dé lyi ma gyar
kö zös ség el tün te té sé nek szán dé -
ká ra.

Szőcs Gé za be szé dé ben meg kö -
szön te Ko lo zsi Ti bor szob rász mű -
vész-res ta u rá tor nak és csa pa tá -
nak a gon dos és tan köny vi min ta -
anya gul szol gá ló mun kát, ame lyet
a szo bor cso port fel újí tá sá val vé -
gez tek. Fel idéz te azt a pil la na tot,
amely re Tő kés Lász ló is hi vat ko -
zott, ami kor 1992 de cem be ré ben
az er dé lyi ma gyar po li ti kai és egy -
há zi ve ze tők rész vé te lé vel a
Szent Mi hály-temp lom ból kör -
me net in dult, ame lyet a té ren
össze gyűlt tö meg el len sé ges in du -
lat tal, gya nak vó, ug rás ra kész fi -
gye lem mel kö ve tett. 

– A bics kák ki nyíl tak a zse bek -
ben, a kés meg állt a le ve gő ben,
min den ki érez te, hogy egy haj szál
vá laszt el ben nün ket egy újabb
Ma ros vá sár hely től, egy újabb pol -
gár há bo rú tól. Ez sze ren csé re nem
kö vet ke zett be, és ma már a rég -
múlt kö dé be vész az a húsz év vel
ez előt ti nap, és kis sé va ló szí nűt -
len nek is tű nik, amit a ko lozs vá ri -
ak na gyon nagy kö zös tel je sít mé -
nyé nek tar tok – emel te ki Szőcs
Gé za, fel idéz ve 1985-ben írott, a
bu ká sok, meg pró bál ta tá sok so rát
el szen ve dő ma gyar nem zet szebb
jö vő jé be, a „mély re pü lés ből” va ló
„fel tá ma dá sá ba” ve tett hi tét
összeg ző vers so ra it.

A kö szön tőbe szé de ket a ma -
gyar tör té nel mi egy há zak ve ze tői
ál tal meg fo gal ma zott gon do la tok,
ál dá sok kö vet ték. Pap Gé za, az
Er dé lyi Re for má tus Egy ház ke rü -
let püs pö ke kö szö ne tet mon dott
Is ten nek, hogy a tör té ne lem vi ha -
ra i ban meg őriz te a mű al ko tást, és

hogy im már meg újí -
tott for má já ban ün ne -
pel het jük. Fo hász ko -
dott, hogy a nagy ki -
rály em lé ke ze té ből
erő, bé kes ség és re -
mény ség árad has son a
kö zös ség re. Ador já ni
De zső Zol tán, a Ro má -
ni ai Evan gé li kus-Lu -
the rá nus Egy ház püs -
pö ke hang sú lyoz ta: a
fel újí tott Má tyás-szo -
bor cso port ün ne pi
ava tá sá nak nap ja a le -
he tő sé gek, a meg va ló -
sult ál mok, a test vé ri
kö ze le dés nap ja. Há -
lát adott az épí tő mun -
ka ered mé nyé ért, Is -
ten ke gyel mé be aján -
lot ta a meg újult em -
lék mű vet és a kö zös -
sé get.

Az ese mény zá ró moz za na ta -
ként a ma gyar és a ro mán po li ti kai
élet, a ci vil tár sa da lom és az egy -
há zak kép vi se lői, a kö zös ség tag -
jai a tisz te let adás ko szo rú it he -
lyez ték el a ré gi mél tó sá gá ban ma -
gas ló szo bor cso port előtt. Az ün -
ne pi mű sor ban a nagy enye di Beth -
len Gá bor Kol lé gi um di ák ja i nak re -
ne szánsz tánc ka ra, a csík szent si mo -
ni if jú sá gi fú vós ze ne kar és a hó stá ti -
ak nagy múl tú ének ka ra, a ko lozs -
vá ri re for má tus Beth len Gá bor föl -
dész dal kör mű kö dött köz re,
amely nek előd je 1902-ben is éne -
kelt az emb le ma ti kus szo bor cso -
port ava tó ün nep sé gén. 

Dé zsi Il di kó – Zay Éva
For rás: www.sza bad sag.ro

Má tyás ki rályt, a meg ma ra dás
és ha la dás jel ké pét ün ne pel ték
Szo bor ava tó a ma gyar–ro mán össze fo gás je gyé ben Ko lozs vá ron
Ün nep lő be öl tö zött em ber se reg özön löt te el Ko lozs vár fő te rét áp ri lis
2-án: hi va ta los ke re tek kö zött, a res ta u rá lá si mun ká la to kat anya gi lag
tá mo ga tó ma gyar és ro mán ál lam tiszt ség vi se lő i nek je len lé té ben avat -
ták fel a fel újí tott Má tyás-szo bor cso por tot. Nép vi se let be öl tö zött fi a -
ta lok, re ne szánsz ru hás di á kok, lel kes gye rek ze né szek, ha gyo mány -
ápo ló kó rus ta gok, ko lozs vá ri pol gá rok, az or szág kü lön bö ző ré sze i ből
össze se reg lett, ün ne pel ni vá gyó ma gya rok, po li ti ku sok, tör té nel mi
ma gyar egy ház fők aj ká ról csen dült fel nem ze ti imánk az „igaz sá gos
ki rály” lo vas szob rá nak tö vé ben. Po li ti kum, ci vil tár sa da lom és tör té -
nel mi egy há zak kép vi se lő i nek ün ne pi be szé dei, fo há szai a bé kés
együtt élés, a ma gyar–ro mán együtt mű kö dés szük sé ges sé gé nek és
fon tos sá gá nak, az egy más irán ti köl csö nös tisz te let nek a je gyé ben
hang zot tak el. Egy szebb kö zös jö vő re mé nye kör vo na la zó dott a kö -
szön tők ben, egy olyan jö vőé, amely ben az er dé lyi ma gyar iden ti tás
meg őr zé sét nem fe nye ge tik töb bé a na ci o na liz mus csap dái. 
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Gö rö gök jöt tek föl a 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.

Ta lán nem is sze ret te vol na lát ni
Jé zust ez a szi ro fö ní ci ai gö rög
asszony, de a rá sza kadt nyo mo -
rú ság oda ker get te hoz zá: be teg
lá nya mi att ag gó dott. Rá me nő -
sen, szin te vak me rő en még a
nyil vá nos ság elől el zár kóz ni kí -
vá nó Úr nyu gal mát is meg za var -
ta. Az se volt ma gá tól ér te tő dő,
hogy nem zsi dó asszony lé té re
egy zsi dó fér fi sze me elé me rész -
ked jék. 

De bi zony nagy volt a baj! Édes -
anyám jut eszem be er ről, aki ha lá -
los be teg édes apá mat még vagy
negy ven ki lo mé ter re el vit te egy
„gyó gyí tó hoz”, bár en nek sem mi
éssze rű in do ka már nem volt.
Mert a gond, a baj, a be teg ség
egyik tu laj don sá ga, hogy le dönt
egyéb ként át hág ha tat lan nak vélt
aka dá lyo kat, és el szánt tá, sőt vak -
me rő vé is te het. Már csak ez is
örök ér vé nyű vé te szi ezt a tör té -
ne tet.

Az asszony na gyon sze ret te
vol na lát ni ezt a cso da dok tor hí ré -
ben ál ló zsi dó fér fit. Rög vest elő
is ho za ko dott a ké ré sé vel: űz ze ki
gyer me ké ből a be teg sé get oko zó
go nosz lel ket! Va jon mi in dít hat ta
er re a ker te lés nél kü li me rész lé -
pés re? Jé zus lá tá sa éb resz tett ben -
ne bi zal mat? Az evan gé li u mok is -
mé tel ten szól nak a cso dál ko zás -
ról, amely ben Jé zus né zői-hall ga -
tói tör nek ki: ez nem úgy be szél,
mint az írás tu dók, en nek erő van a
sza vá ban-tet te i ben! A gö rög
asszony is be állt vol na a cso dál ko -
zók kö zé?

Má té evan gé lis ta úgy mond ja el
ezt az ese ményt, hogy az asszony
Dá vid Fi á nak, Uram nak ne ve zi
Jé zust, sür gős se gít sé gét kér ve.
Márk nem tesz ugyan er ről em lí -
tést, de ar ról igen, hogy az
asszony rög tön Jé zus lá ba elé bo -
rul, kö nyör gő áhí tat tal. Va jon
meg lát ta raj ta az Úr di cső sé gét,
mint az Atya egy szü lött jé ét? (Jn
1,14) Meg lát ta vol na ben ne azt az
Urat, aki nek ada tott min den ha ta -
lom mennyen és föl dön? (Mt
28,18–20) Ám hi deg zu hany ként
ér het te a Meg cso dált leg el ső sza -
va. Mint ha csak ezt mond ta vol na
ne ki: Mi ért to lak szol, asszony?
Az élet ke nye rét én min de nek -

előtt zsi dó test vé re im nek, nem
po gány ku tyák nak tar to ga tom!
Várj a so rod ra!

Jé zus úgy gon dol ta ere de ti leg,
hogy ne ki a sa ját né pét kell át -
men te nie az Is ten or szá gá ba. Ha
ez a po gány asszony most zsi dó -
hoz for dult se gít sé gért, ak kor
tud nia kel lett vol na, hogy a zsi -
dók ku tyák nak tar tot tak min -
den ide gent. Ez alól ő sem le he -
tett ki vé tel. S ne ki ak kor ezen
kel lő en meg is kel lett vol na sér -
tőd nie vagy bosszan kod va el ro -
han nia.

De aki egy szer lát ta már Jé -
zust, azt még az ilyen ri deg el uta -
sí tás sem tud ja el ri asz ta ni. Sok -
kal na gyobb volt itt a tét, sem -
mint asszo nyunk meg en ged het te
vol na ma gá nak az ön ér ze tes sér -
tő dést. Sőt: tel jes meg ér tés sel fo -
gad ja Jé zus el uta sí tá sá nak okát.
Ter mé sze tes, hogy a csa lá di asz -
tal el ső sor ban a gyer me kek szá -
má ra te rül meg. De hát, mi vel ép -
pen gyer me kek ről van szó, egy -
ál ta lán nem fur csa, ha evés köz -
ben óha tat la nul is mor zsák es nek
le az asz tal alá. És mi lyen há lá sak
az asz tal alatt set ten ke dő ku -
tyák?! Meg elég sze nek ők az
egyéb ként ve szen dő be me nő
mor zsák kal is.

Mi cso da szi lárd meg győ ző dés
és bi za ko dás áll hat az ilyen meg -
ér tő sze rény ség mö gött! Akit az
asszony lá tott, an nak olyan, min -
den em be ri kép ze le tet fe lül mú ló
ere je és ha tal ma kell, hogy le -
gyen, amely nek mor zsá nyi tö re -
dé ke is elég az ő be teg lá nya meg -
gyó gyí tá sá hoz. „A hit pe dig a re -
mélt dol gok ban va ló bi za lom…” –
így pró bál ja kö rül ír ni ezt a ta -
pasz ta la tot a Zsi dók hoz írt le vél
(11,1). S ezért a re mélt dol gok ban
va ló bi za lo mért, amely az ag gó dó
anya vá la szá ból su gár zik, „ezért a
szó ért mon dom: menj el, le á nyod ból
ki ment az ör dög” – mond ja ne ki Jé -
zus. Az anya sem mi fé le gyó gyí tá -
si el já rást nem lát, még is szár nya -
kat ad ne ki a bi za lom, amely ha -
za rö pí ti.

Va jon ha za me net nem fog ta-e el
a két ség, hogy ott hon még iscsak
be te gen ta lál hat ja a lá nyát? De ez
a kér de zés már in kább a mi hi tet -
len sé günk ről, gya nak vá sunk ról
ta nús ko dik. Mert a gyer me ké ért
küz dő édes anya hi te győz: há la
an nak, akit ő nem csu pán lá tott,
ha nem meg lát ta ben ne a kö nyö rü -
lő és gyó gyí tó Is tent.

Ez pe dig min den Jé zus-lá tás
vég ső cél ja.

Gé mes Ist ván

LÁT TA JÉ ZUST

Egy ag gó dó anya
A ma gyar nép fő is ko lai moz gal -
mat, a dán–ma gyar iro dal mi kap -
cso la to kat és nem utol só sor ban az
evan gé li kus egy há zat érin tő, hi -
ány pót ló köny vet je len te tett meg
a Bu da pest Kör nyé ki Nép fő is ko -
lai Szö vet ség: Nap sü tés és vil lám lás
– Grundt vig és az élet hez írt da lai
cím mel Eb be Klø ve dal Re ich dán
író kö te tét, amely ma gá ban fog lal -
ja Grundt vig öt ven leg jel lem zőbb
ver sét is.

De ki is volt Grundt vig, és mi -
ért fon tos ő ne künk?

Ni k olaj Fred erik Se ve rin Grundt -
vig (1783–1872) dán lu the rá nus
lel kész, író, köl tő, fi lo zó fus, tör -
té nész, ta nár, po li ti kus és re for -
má tor volt. 1810-ben szen tel ték
pap pá, de re for má to ri te vé keny -
sé ge mi att éle te vé gé ig ha da koz -
nia kel lett a dán ál lam egy ház ma -
ra di kép vi se lő i vel. Ezen köz ben
kezd te el szer vez ni a mind má ig
nagy je len tő sé gű és ha tá sú dán
nép fő is ko lai moz gal mat. 

A 19. szá zad leg rep re zen ta tí -
vabb dán mű ve lő dés tör té ne ti
alak ja ként tart juk szá mon, aki
köl tői te vé keny sé gé re ala poz va
fej tet te ki nép ne ve lői, tör té né szi
és pa pi-re for má to ri mű kö dé sét.
Skan di náv nem ze ti-ro man ti kus
esz mék kel át szőtt mo nar chi kus,
fel vi lá go so dás ko ri fel fo gá sa el le -
né re ru gal ma san kö vet te a par la -
men ta riz mus elő re tö ré se it is. Ra -
di ká li san meg re for mál ta a bü rok -
ra ta lu the rá nus klé rust, spon tán
de mok ra ti kus ala pok ra he lyez te a
val lá si kö zös sé ge ket, meg szer -
vez te a kis bir to kos és zsel lér fi a -
ta lok gya kor la ti né ző pon tú, kö -
zös sé gi szel le mű, tö me ges és in -
gye nes ok ta tá sát és ne ve lé sét, és
friss len dü le tet adott a dán pol gá ri
fej lő dés nek.

El ju tott a „nép egy ség” (fol ke -
lig hed) fo gal má hoz, amely a ma -
gyar vi szo nyok kö zött in kább
csak kö rül ír ha tó; ma ga a könyv is
több ol da lon fog lal ko zik en nek
ki fej té sé vel. Iro dal mi mun kás sá -
gá nak jó ré sze cikk, vi ta irat, ta -
nul mány, il let ve pré di ká ció és a
skan di náv nem ze ti ro man ti ka
meg ala po zá sá ra tö rő mi to ló gia -
tör té ne ti és nyelv újí tó írás mű.

Ver se i ben, zsol tá ra i ban, him -
nu sza i ban, nép dal sze rű éne ke i -
ben szen ve dé lyes, köl tői ké pek -
ben, me ta fo rák ban gaz dag nyel -
vű, mély val lá sos ság ról ta nús ko dó
lí ra je le nik meg, mellyel vi lág iro -
dal mi rang ját meg ala poz ta. Élet -
mű ve mint egy száz har minc vas -
tag kö tet re rúg, amely ben ezer öt -
száz dal és zsol tár is ta lál ha tó. 

Grundt vig szel le me mind má ig
át hat ja Dá ni át: ta nul ják, elem zik
meg ze né sí tett ver se it, egy há zi éne -
ke it is ko lák ban, temp lo mok ban; a
rá dió mű so rok ban, le me ze kről ma
is na pon ta ének lik, hall gat ják.

A Bu da pest Kör nyé ki Nép fő is -
ko lai Szö vet ség ré gi tö rek vé se
volt, hogy pó tol ja azt a hi á nyos sá -
got, amellyel a ma gyar könyv ki -
adás tar to zik a nép fő is ko la és az
új ko ri Dá nia egyik meg te rem tő jé -
nek, és hogy Grundt vig szel le mi -
sé gé nek meg is me ré sé vel, meg ér -
té sé vel erő sít hes se a ma gyar or -
szá gi nép fő is ko lai, sza bad ok ta tá -
si moz gal mat. Er re a leg al kal ma -
sabb mű nek Re ich igen ala pos,
még is mind vé gig ol vas má nyo san
is me ret ter jesz tő, nép sze rű sí tő
mun ká ja lát szott, amely bár a dán
ol va só nak író dott, szin te alap fo -
kon ké pes be ve zet ni bár kit
Grundt vig élet raj zá ba és a grundt -
vi gi á nus vi lág kép be. 

Jól szol gál ja az ol vas má nyos ság
cél ját, ugyan ak kor a grundt vi gi
köl té szet ma gyar or szá gi meg is -
mer te té sé nek is esz kö ze, hogy a
szer ző az élet rajz fo lya ma tá ba
már ele ve be il lesz tet te Grundt vig
öt ven leg jel lem zőbb ver sét és
vers rész le tét, így a pró za és a köl -

té szet vál to za to san, jól ki egé szí -
tik egy mást az ol va só szá má ra.

A kö tet szer ző je Eb be Kløve dal
Re ich (1940–2005) dán író, pub li -
cis ta, for dí tó. Tör té nel met ta nult
a kop pen há gai egye te men, dol go -
zott új ság író ként, szá mos po li ti -
kai té má jú köny vet írt, szép iro -
dal mi mű ve i ben pe dig fel vo nul -
tat ta a dán tör té ne lem leg na gyobb
alak ja it, és a kró ni kás szem szö gé -
ből mu tat ta be a mai dán va ló sá -
got. Egyik leg fon to sabb és leg ke -
re set tebb mű ve a Fred erik – Nép -
könyv N. F. S. Grundt vig ko rá ról és
éle té ről (1972), amely nek té má ja a
„dán ság” meg ta lá lá sa a má ban. Ez
is azt mu tat ja, hogy fon tos nak tar -
tot ta ala po san fog lal koz ni
Grundt vig gal.

A kö tet for dí tó ja, Lá zár Er vin
Jár ká ló Ma gyar or szá gon szü le tett
1953-ban, de har minc há rom éves
ko ra óta Dá ni á ban él, dán ál lam -
pol gár. Mű vé sze ti ok ta tó, nép fő is -
ko lai ta nár, gra fi kus, de szín há zi
elő adá so kat is írt, il let ve ren de -
zett, és ő a szer kesz tő je az 1989-
ben ala pí tott kop pen há gai Ham vas
Bé la Klub hon lap já nak. Kü lön fé le
for dí tá sa it itt köz li. Szá mos ki ál lí -
tás, elő adás, ta lál ko zó, ki ad vány,
film, to váb bá Ham vas Bé la Észa ki
ko ro na cí mű köny vé nek dán, va la -
mint Pet ter Bjerck-Amund sen Sø ren
Kir ke ga ard kez dők nek cí mű mű vé -
nek ma gyar ki adá sa fű ző dik a ne -
vé hez. Ma gyar or szá gon az utób bi
évek ben több al ka lom mal ve ze tett
nép fő is ko lai kép zést.

A 2010-ben meg kez dett mun ka
ered mé nye képp 2011 már ci u sá ban
ná lunk is meg je len he tett a Nap sü -
tés és vil lám lás. A kö tet pro ló gu sa
– a ma gyar és a dán ki adás elő sza -
va it kö ve tő en – azt a vissz han got
te kin ti át, amely öt ge ne rá ci ó val a
je les fér fiú ha lá la után föl dünk
több pont ján ma is ta pasz tal ha tó
Af ri ká tól Ame ri ká ig, Iz ra el től Ja -
pá nig, be le ért ve Ke let-Eu ró pát,
Orosz or szá got, In di át, Skan di ná -
vi át és ter mé sze te sen Dá ni át, ahol
még ma is Grundt vig a nem ze ti
dal nok.

Az el ső rész össze fog la ló cí me:
A hí vő sza bad sá ga. Ez nagy já ból az
1783–1826 kö zöt ti időt: a gyer -
mek kort, az if jú vá érést, a ma gá -
nyos har cot és a grundt vi gi élő szó
ki ala ku lá sát mu tat ja be. A má so -

dik sza kasz té má ja a nép egy ség,
az 1828–43 kö zöt ti évek ről szól.
Eb ben he lyet kap a vi lág tör té ne -
lem, szó esik a ki adott ének gyűj -
te mény ről és „az is ko la az éle tért”
gon do lat ki ala ku lá sá ról. Az
1842–55 kö zöt ti éve ket a nép ha ta -
lom gon do la ta fű zi egy be; meg -

tud hat juk, ho gyan lát -
ja a nem zet kér dé sét,
és be pil lant ha tunk
nem csak po li ti ku si, a
dán al kot mány meg -
szü le té se kö rü li kép -
vi se lői te vé keny sé gé -
be, ha nem sze rel mi
éle té be is. A ne gye dik
rész az öreg ko ré, az
1855–72 kö zöt ti éve -
ké. 

Eb ben a négy rész -
ben ott ka va rog a mo -
nar chi kus, majd al -
kot má nyos Dá nia éle -
te, a há bo rúk a kül -
föld del és ha tal mi har -
cok egy más sal, Hans
Ch ris ti an An der sen,
Sø ren Kir ke ga ard,
Thor vald sen és Myns -
ter püs pök, a skan di -
náv mi to ló gia és a kor

gon dol ko dá sa. A kö tet cí mét adó
„nap sü tés és vil lám lás” egy szer re
volt jel lem ző Grundt vig ma kacs,
ki tar tó, hí vő és har cos jel le mé re
és az őt kö rül ve vő vi lág ra. Az ötö -
dik sza kasz ban a szer ző, Reich
négy esszé isz ti kus utó irat ban zár -
ja le a kö te tet, ame lyek ben még
né hány vo nás sal kiegé szí ti a
Grundt vig-port rét, il let ve a lel -
kész-író-po li ti kus má ig tar tó, az
egy ház ra vagy a sza bad is ko lák ra
gyakorolt hatását.

Re ich köny vé nek má sik új don -
sá ga a ket tős sé gé ben rej lik,
ugyan is ver ses kö tet nek is fel fog -
ha tó. Is me re te ink sze rint Grundt -
vig gal el ed dig meg le he tős mos to -
hán bánt a ma gyar mű for dí tás.
Mind össze há rom köl te mé nye je -
lent meg: egy-egy vers Já nosy Ist -
ván, Ke mény Fe renc és Or bán Ot tó
for dí tá sá ban. 

Je len kö tet ver se i nek mű for dí -
tó ja Mu zsay And rás (1946–) új ság -
író, elő adó mű vész és ze nei for dí -
tó. Hu szon öt éven át az or szá got
jár ta elő adó es tek kel, me lyek nek
fon tos ré sze volt az an gol szász
nyelv te rü let ál ta la le for dí tott
nép- és mű da la i nak meg is mer te té -
se, ta ní tá sa. E té má ról a Ma gyar
Te le ví zi ó ban is tar tott ki sebb elő -
adá so kat. Dal for dí tá sai más elő -
adók le me ze i ről és sa ját elő adá sú
hang hor do zó i ról is is mer tek.
Grundt vig mű for dí tá sa it Lá zár
Er vin Jár ká ló ma gyar nyers for dí -
tá sá ból, nagy gon do la ti és for mai
hű ség gel, sőt a Grundt vig-da lok
kot tá i nak és hang fel vé te le i nek fi -
gye lem be vé te lé vel ké szí tet te,
hogy ezek a Dá nia-szer te mind -
má ig éne kelt egy há zi és vi lá gi mű -
vek ma gya rul se csu pán ol vas ha -
tó vá, de akár éne kel he tő vé is vál -
has sa nak. Így te hát az el ső ma gyar
nyel vű Grudt vig-élet rajz zal
együtt az el ső ma gyar Grundt vig-
ver ses kö tet is kéz be ve he tő.

Az ér dek lő dők a Nap sü tés és vil -
lám lás kö tet hez (3000 fo rin tos
áron) az aláb bi cí me ken jut hat nak
hoz zá: Bu da pest Kör nyé ki Nép -
fő is ko lai Szö vet ség, Nagy Jú lia
el nök, bknsz@t-on line.hu, il let ve
a Ma gyar Nép fő is ko lai Tár sa ság
1077 Bu da pest, Wes se lé nyi u 13.
II/5. szám alat ti iro dá já ban mun -
ka idő ben.

Wei g and Irén

Nap sü tés és vil lám lás 
Grundt vig ról elő ször ma gya rul

A Lu ther-ró zsa szí nei
Fel hív juk ol va só ink fi gyel mét, hogy a Ma gyar Evan gé li kus Kon fe -
ren cia ha gyo má nyos ta nul má nyi kon fe ren ci á ját – A Lu ther-ró zsa
szí nei cím mel – szep tem ber 30-án és ok tó ber 1-jén tart ja Rév fü lö -
pön. Er re az al ka lom ra már is hí vo ga tunk. 

Elő adás ra kér tük Ben ce La jos szlo vé ni ai írót, új ság szer kesz tőt és
fe le sé gét, Gab ri je la Ben cét, a lend vai gyü le ke zet fel ügye lő jét. Meg -
szó la lá suk cí me így kör vo na la zó dik: Írott szó val és hir de tett igé vel a
meg ma ra dá sért. Fel kér tük Csep re gi Zol tánt, az Evan gé li kus Hit tu do -
má nyi Egye tem egy ház tör té nész-pro fesszo rát is, ő A négy nyel vű re -
for má ció a Kár pát-me den cé ben cím mel tart ja elő adá sát. 

Szó lesz ezen kí vül a for má ló dó egy há zi tu riz mus le he tő sé ge i ről,
ta lán öt let bör ze for má já ban is. To váb bi té ma ki je lö lé se még fo lya -
mat ban van. Ér dek lő dő Test vé re in ket kér jük, nap tá ruk ba már most
je gyez zék fel kon fe ren ci ánk idő pont ját!

Hálásan köszönöm mindazok köszöntését, akik a díszdoktori
és/vagy állami kitüntetésem alkalmából gondoltak rám. Örömöt
szereztek vele.

Gémes István



Ber lin, Né met or szág. Krisz tus-
hí vő zsi dó gyü le ke ze tek ve ze tői
úgy nyi lat koz tak, hogy szo ro -
sabb ra kell fűz ni egy más kö zöt ti
kap cso la ta i kat, és tö re ked ni kell a
ke resz tény egy há zak kal va ló jó
vi szony ra. Ezt el éren dő zsi dó -
ként hir de tik Jé zust mint a Mes si -
ást, pél dás éle tük kel rá akar ják
fel hív ni a fi gyel met, és eh hez ké -
rik a töb bi ke resz tény se gít sé gét.
Né met or szág ban 332 ezer Krisz -
tus-hí vő zsi dó tag gal szá mol nak
ke re ken 400 gyü le ke zet ben, míg
az USA-ban 60 ezer a szá muk.

Szó fia, Bul gá ria. Or to dox pa pok,
sek res tyé sek és kó rus ve ze tők
szak szer ve ze tet ala pí tot tak, hogy
tisz tes sé ges fi ze té sért har col ja -
nak. Míg a vi dé ken dol go zók alig
ke res nek 180 eu rót ha von ként, a
nagy vá ro si ak en nek a több szö rö -
sét vi he tik ha za. Éle sen bí rál ják az
or to dox egy há zat, amely éven -
ként hat mil lió eu rót for gal maz
„szen telt” gyer tyák el adá sá ból.
Ez ma ga bő sé ge sen elég len ne ah -
hoz, hogy az egy ház min den pap ja
és dol go zó ja mél tó fi ze tést kap -
jon. Az egy ház ve ze tés éle sen el -
ítél te a kez de mé nye zést.

Athén, Gö rög or szág. Az or to dox
egy ház szi nó du sa sze mé re ve tet te
a gö rög kor mány nak, az Eu ró pai
Uni ó nak és a Nem zet kö zi Va lu ta -
alap nak, hogy or szá gu kat ki szol -
gál tat ták a hi te le zők ké nyé re-ked -
vé re. Gö rög or szág így „meg -
szállt” or szág lett, az ön ál ló ság és
a sza bad ság leg hal vá nyabb re mé -
nye nél kül.

Var só, Len gyel or szág. II. Já nos
Pál pá pa má jus 1-jé re ter ve zett
szent té ava tá sán a len gyel la kos -
ság 3,5%-a sze ret ne sze mé lye sen
részt ven ni. Egy Krak kó ban épü -
lő, ha tal mas egy há zi köz pont le -
en dő ka ted rá li sá nak már meg is
van az el ső erek lyé je: egy am pul la
Já nos Pál vé ré vel, ame lyet a ró mai
Ge mel li Kli ni ka or vo sai a pá pa
utol só ope rá ci ó ja óta őriz nek.

Moszk va, Orosz or szág. Ki rill
pát ri ár ka el ren del te, hogy a Teo -
ló gus Szent Já nos ról el ne ve zett
Or to dox Teo ló gi ai In té zet le gyen
az új Orosz or szág leg el ső or to dox
egye te me. Az új egye tem az egy -
ház leg ma ga sabb szín vo na lú ok ta -
tá si in téz mé nye kell, hogy le gyen,
amely a vi lá gi tu do má nyos igé -
nyek nek is meg fe lel.

An ka ra, Tö rök or szág. A val lá si
ügye kért fe le lős ál la mi hi va tal új
el nö ke ál lí tó lag azért akar küz -
de ni, hogy nem isz lám hi tű ek is
sza ba don gya ko rol has sák val lá -
su kat az or szág ban. Ál lí tá sa sze -
rint „el vi sel he tet len”, hogy bár -
mely em bert a val lá sa mi att
diszk ri mi nál ja nak.

Ki jev, Uk raj na. A Moszk vai Pat -
ri ar chá tus hoz tar to zó or to dox
egy ház met ro po li tá ja ki je len tet te,
hogy egy há za Ki jev ben Eu ró pa
leg na gyobb ka ted rá li sát akar ja
fel épí te ni. Ez zel sze ret nék túl -
szár nyal ni az Uk rán Or to dox
Egy ház (amely nem tar to zik a
Moszk vai Pat ri ar chá tus jog kö ré -
be) már ott álló Szent Vla di mir-
ka ted rá li sá nak mé re tét.

Ka i ró, Egyip tom. Az új évi ter -
ror tá ma dás ban musz lim szél ső sé -
ge sek mé szá rol tak le temp lom ból
ki jö vő kopt ke resz té nye ket. A
kop to kat már Nasszer el nök ide je
óta ál lan dó tá ma dá sok érik, és
most fé lő, hogy a po li ti kai vál to -
zá sok kö vet kez té ben fel fog erő -
söd ni a rá juk ne he ze dő nyo más.

Br no, Cseh or szág. Ra dio Prog las
né ven val lá sos rá dió adás mű kö dik
Eu ró pa leg val lás ta la nabb or szá gá -
ban. A kö zel múlt ban az adó szer -
ző dést kö tött a Noé ne vű val lá sos
té vé adó val, hogy együtt te gyék
azt, amit má sok el mu lasz ta nak:
szín vo na las val lá si prog ra mo kat
su gá roz za nak. 

To kió, Ja pán. Nem csak a föld -
ren gés és a cu na mi okoz ta atom -
ve szély hí rei tart ják iz ga lom ban a
vi lá got. Ja pán ke resz té nyek fel hí -
vás sal for dul tak a vi lág Krisz tus-
kö ve tő i hez, hogy ne szűn je nek
meg imád koz ni ér tük és or szá gu -
kért. Az egyik gyü le ke zet nek le
kel lett mon da nia a va sár na pi is -
ten tisz te le tet a su gár ve szély mi -
att. Ehe lyett a gyü le ke zet min den
tag ja bib li ai igé ket ka pott ott ho ni
ol va sás ra, il let ve a kö vet ke ző
imád sá got: „Még is re mény ke -
dünk ben ned, Is te nünk, ra gasz ko -
dunk hoz zád, és ké rünk, ne héz sé -
ge ink ben se hagyj ma gunk ra.”

Maj na-Frank furt, Né met or szág.
„Mi ért hall gat tok? A val lás sza -
bad ság ne le gyen csak egy irá nyú.”
Ke resz tény tün te tők til ta koz tak
az el len, hogy míg az or szág ban a
po li ti ku sok kí no san ügyel nek a
nem ke resz té nyek és ate is ták ér -
zel me i re, meggyőződésére, ad dig
bű nö sen hall gat nak a vi lág szám -
ta lan or szá gá ban fo lyó, nyílt vagy
bur kolt ke resz tény ül dö zé sek ről.

Osza ka, Ja pán. Az or szág la kos -
sá gá nak 69,6%-a a sin to is ta val lást
kö ve ti. A 126 mil lió la kos ból csak
1,5% tar to zik va la me lyik ke resz -
tény fe le ke zet hez. A pro tes tán -
sok szá ma 600 ezer re te he tő. 

Sal va dor da Bahia, Bra zí lia. A
vá ros ban mű kö dő evan gé li zá ci ós
köz pont ér de kes sta tisz ti kát tett
köz zé: míg 1991-ben az or szág fő -
vá ro sa, Bra zí lia vá ros la kó i nak
83,3%-a val lot ta ma gát ró mai ka -
to li kus nak, ará nyuk 2011-re 60%-
ra csök kent. Ez zel szem ben nőtt a
pro tes tán sok ará nya: 9%-ról 33%-
ra. Saj nos a val lás ta la no ké is:
2,5%-ról 7%-ra emel ke dett.

San An to nio, USA. „Hu ma nis ta”
egye te mis ták moz gal mat in dí tot -
tak: aki be szol gál tat ja a Bib li át,
Mó zes öt köny vét vagy a Ko ránt,
cse ré be por nó fü ze tet kap aján dé -
kul. A ha tal mas hír ve rés sel elő ké -
szí tett kam pány nak a ter mé szet
ve tett vé get: óri ási hó vi ha rok és a
csak nem mí nusz har minc fo kos hi -
deg mi att el ma radt a várt „si ker”.

Hang shou, Kí na. Itt áll az or szág
leg na gyobb evan gé li kus temp lo -
ma. Pap ja sze rint 23 mil lió pro tes -
táns él a kö rül be lül 57 ezer gyü le -
ke zet ben. Csak min den ti zen ötö -
dik gyü le ke zet nek van sa ját lel ki -
pász to ra. Eze ken az – ál la mi lag
en ge dé lye zett és el len őr zött –

gyü le ke ze te ken kí vül to váb bi 60
mil li ó ra be csü lik az úgy ne ve zett
„há zi gyü le ke ze tek ben” élő ke -
resz té nyek szá mát.

Ni ers te in, Né met or szág. Az
egyik he lyi gaz dál ko dó, aki egy há -
zá nak la i kus pré di ká to ra volt,
vissza ad ta meg bí za tá sát. Ez zel
akart til ta koz ni a Hes sen-Nas sa ui
Evan gé li kus Egy ház „bib lia el le -
nes” ál lás fog la lá sa el len, ame lyet a
ho mo sze xu á lis pa pok kér dé sé ben
el fog lalt. Strub pré di ká tor sze rint
egy há za ez zel vég ér vé nye sen el tá -
vo lo dott a bib li ai ala pok tól, és be -
hó dolt a di va tos kor szel lem nek.

Han no ver, Né met or szág. Al só-
Szász or szág öt pro tes táns egy há -
zá nak egye sü lé se to vább ra is vá -
rat ma gá ra. Csak a han no ve ri, a
leg na gyobb né met lu the rá nus
egy ház zsi na ta sza va zott az egye -
sü lés mel lett, míg a bra unsch wei -
gi, az ol den bur gi, a scha um burg-
lip pei lu the rá nus és a Le er ben
szé ke lő re for má tus egy ház el le ne
dön tött. Az öt egy ház tag lét szá -
ma együtt mint egy négy mil lió.

Sch we rin, Né met or szág. A
Meck len bur gi Evan gé li kus Egy -
ház el nök sé ge úgy dön tött, hogy
min den szol gá lat ra je lent ke ző lel -
kész csak ak kor kap hat ál lást, ha
elő ző leg ha tó sá gi er köl csi bi zo -
nyít ványt mu tat fel. Ez zel sze ret -
né ele jét ven ni az egy ház an nak,
hogy a gyer mek- és if jú sá gi mun -
ká ban dol go zó lel ké szek nél er köl -
csi ki sik lá sok tör tén je nek.

Han no ver, Né met or szág. Új püs -
pö ke van a Han no ve ri Evan gé li -
kus Egy ház nak: a má so dik vá lasz -
tá si for du ló ban Ralf Meis ter ber li -
ni es pe res nyer te el a püs pö ki tisz -
tet. A negy ven nyolc éves lel kész
így a leg na gyobb né met or szá gi
evan gé li kus egy ház püs pö ke lett.

Va ti kán vá ros. Meg lá to gat ta a ró -
mai pá pát Olav Fyk se Tve it, az Egy -
há zak Vi lág ta ná csá nak nor vég
evan gé li kus fő tit ká ra. Az el hi de -
gült öku me ni kus kap cso la tok ra cé -
loz va nor vég gyap jú kesz tyűt aján -
dé ko zott ven dég lá tó já nak az zal a
meg jegy zés sel, hogy a hi deg te let
csak úgy le het iga zán él vez ni, ha jó
me le gen öl tö zik föl az em ber…

Ber lin, Né met or szág. Fried rich
We ber, Bra unsch weig evan gé li -
kus püs pö ke fel hív ta az egy há za -
kat, hogy ko mo lyan ta nul má -
nyoz zák az evan gé li kus és ró mai
ka to li kus teo ló gu sok ál tal kö zö -
sen ki dol go zott ta nul mányt a pá -
pai hi va tal új ra ér té ke lé sé ről. Azt
is hang sú lyoz ta, hogy nem elég el -
is mer ni egy más ke resz te lé si gya -
kor la tát, ha nem an nak kö vet kez -
mé nye it meg is kell va ló sí ta ni a
gyü le ke ze tek éle té ben.

Ch rist church, Új-Zél and. A vá -
ros ang li kán ka ted rá li sát szin te
tel je sen rom ba dön töt te a feb ru á ri
föld ren gés. A men té si mun ká la -
tok köz ben öröm mel ál la pí tot ták
meg, hogy a ro mok nem te met ték
ma guk alá azt a hu szon két em -
bert, aki a föld ren gés ide jén a ka -
ted rá lis ban tar tóz ko dott.

Össze ál lí tot ta: G. I.
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Ma gyar evan gé li u mi lap
Meg je le nik hat szor egy év ben
Ki ad ja a Ma gyar Evan gé li kus Kon fe ren cia (Maek)
1088 Bu da pest, Pus kin ut ca 12. (telefon: +36 1/338-2302)

Fe le lõs ki adó: Prõh le Ger gely el nök
Fe le lõs szer kesz tõ: Szûcs Pet ra
(telefon: +36 20/824-8854, e-mail: pet ra.szucs78@gmail.com)
Meg ren de lés, in for má ció: Zász ka licz ky Pál (e-mail: maek@lu the ran.hu)

A lap in gye nes, a nyom da- és pos ta költ ség re ado má nyo kat ké rünk
és el fo ga dunk.
Bank szám la: Ma gyar Evan gé li kus Kon fe ren cia, Bu da pest, Ra if fe i sen Bank
Bank szám la szám (bel föld rõl): 12010886-00146767-00100002
(kül föld rõl) IBAN: HU 43 1201 0886 0014 6767 0010 0002
SWIFT: UBRT HUHB

Ado má ny
Lég rá di György: 1000 Ft
Kol tai Re zső, Svéd or szág: 25 000 Ft
Sváj ci pro tes táns ma gyar nyel vű gyü le ke ze tek: 500 CHF

Lapunk kiadásának és postázásának költségeihez szeretettel várjuk
olvasóink támogató adományait a Ma gyar Evan gé li kus Kon fe ren cia,
Buda pest, Ra if fe i sen Bank 12010886-00146767-00100002
számlaszámára (kül föld rõl HU 43 1201 0886 0014 6767 0010 0002).

Ami kor a het ve nes évek ele jén
Stutt gart ba köl töz tünk, a la ká -
sunk kör nyé kén leg alább tíz kü -
lön bö ző kis üz let lé te zett. Volt
ott min den: pék, hen tes, ve gyes -
ke res ke dés, fű sze res, pa pír üz let,
fes ték- és ta pé ta bolt, rö vid áru stb.
A ki szol gá lók nak volt ide jük a be -
szél ge tés re, ta ná csot is ad tak, se -
gí tet tek a vá sár lás ban. Ha az ut -
cán ta lál koz tunk, kö szön tünk, hi -
szen is mer tük egy mást. A né me -
tek ta lá ló an „Em ma né ni bolt nak”
(„Tante Em ma La den”) ne ve zik
eze ket a csa lá di as han gu la tú kis
üz le te ket. Ti zen hét év után, ami -
kor el kö töz tünk on nan, egyik sem
lé te zett már. He lyet tük ott ter -
pesz ke dett a nagy be vá sár ló köz -
pont.

A rend szer vál tás után óbu dai
kis la ká sunk kör nyé kén gom ba
mód ra nőt tek a kis üz le tek. Eme -
le tes, zárt ud va rú üz let há zak
épül tek, és a bel ső kör fo lyo sók ról
nyíl tak a kis bol tok. Ott is volt
min den, és ott is meg volt a le he tő -
ség a ba rát sá gos be szél ge tés re, ta -
nács ké rés re és -adás ra. Az egyik
ilyen kis rö vid áru üz let ben vet tem
pár éven ke resz tül, gon dos meg -
be szé lés után, a nem ze ti szí nű sza -
la got a ko kár dák hoz, ame lye ket
gyü le ke ze tünk asszo nyai varr tak
a már ci us 15-i ün ne pé lyünk re.
Most, hogy is mét ott hon vol tunk,
egyet sem ta lál tunk e bol tok ból. A
bel ső fo lyo só kon te me tői csönd, a
zárt aj tó kon fel írás: „Üz let he lyi -
ség ki adó”. A kör nyé ken vi szont
meg je len tek a nagy be vá sár ló köz -
pon tok.

Ki nek hi á nyoz nak az Em ma né -
nik? Ma di vat a „glo ba li zá ci ót”
szid ni. Ők is a glo ba li zá ció ál do za -
tai? De okol hat juk-e el tűn tü kért a
gaz da sá gi éle tet, a drá ga sá got, a
po li ti ku so kat? Mert az Em ma né -
nik vé gét mi, a be vá sár lók okoz -
tuk. „Láb sza va zás” volt, úgy,
mint an nak ide jén a ke let né me te -
ké az egye sü lé sért. 

Be val lom, én is fu tot tam a
nagy be vá sár ló köz pont ba, mert
öt bolt he lyett csak egy hez kel -
lett men nem, és mi lyen gyor san
el in téz tem min dent, mennyi
időt spó rol tam! Az ala cso nyabb
árak ügyé ben már nem volt ilyen
si ker él mé nyem: ál ta lá ban töb -
bet köl töt tem egy-egy be vá sár -
lás nál, mint ter vez tem. Ahogy
vé gig tol tam a ko csit a tet sze tő -
sen ki ra kott áruk kö zött, min dig
volt va la mi, ami tu laj don kép pen
ép pen ak kor nem is kel lett, de
„nem rossz, ha van”, és hát ha
leg kö ze lebb nem lesz… Ar ról
nem is be szél ve, hogy az elő re
be cso ma golt áru nál hány szor
volt az al só sor – ha nem is ki -
mon dot tan rossz, de – gyen gébb
mi nő sé gű.

Mos ta ni la ká sunk tól csak jár -
mű vel le het el ér ni a be vá sár ló -
köz pon to kat. De az ut cánk vé -
gén van egy kis bolt, egy ve gyes -
ke res ke dés! Igaz, ez már mo der -
nebb „Em ma né ni”, itt is be vá sár -
ló ko csi val me gyek kör be, de
nincs min den „elő cso ma gol va”,
és nem szá mít cso dá nak, hogy
van ki szol gá ló, akit nem kell re -
mény te le nül ke res ni, ott van min -
dig, sőt ide je is van rám, hogy
meg hall gas son, és ta ná csot ad -
jon. Igaz, amit árul, az va la mi vel
drá gább, mint a nagy üz le tek ben.
De nincs is annyi min den ki rak va
a csá bí tó és sok szor át ej tő fel írás -
sal: „Son der ange bot” (az az: ak -
ció). És he ten ként el me gyek a pi -
ac ra is, ahol a kör nyék be li gaz dák
árul ják ter mé ke i ket. Igaz, ez is
drá gább, mint a be vá sár ló köz -
pont ban, de ke ve seb bet ve szek,
és még min dig job ban já rok, mert
va ló ban friss, egész sé ges gyü -
möl csöt, zöld sé get ka pok.

És rá jöt tem, hogy az Em ma né -
nik azok a fe le ba rá ta im, aki ket
tet tek kel kell pár tol nom, nem a
glo ba li zá ció szi dá sá val!

– rk – 

ITT HON – OTT HON

Ho vá let tek?

M I N D E N  K E D V E S  O L V A S Ó J Á N A K
I S T E N T Ő L  M E G Á L D O T T  H Ú S V É T O T  K Í V Á N

A Z  Ú T I T Á R S  S Z E R K E S Z T Ő S É G E !


