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Gaudiopolis – de miért? vagy kocsmába, mehet úszni vagy kocogni, tőzsdéz-
ni vagy kuplerájba – ezernyi színpad, találkozás 
és konfliktus az életünk, melyet csak szimbolizál a 
világváros közlekedésére szórt ezernyi jaj és átok. 
Hol itt az öröm? A sötét téli reggeleken bölcsödébe 
és óvodába hurcolt aprónép arcán vagy a délutáni 
zsúfolt metrókocsik boldogtalan proletárjainak me-
rev tekintetében? Aligha. S mégis, mi pest-budai-
ak foggal-körömmel ragaszkodunk Bábelünkhöz, 
amelyben a bűn és az irgalom egyaránt honos.

A békási evangélikus szeretetházba bizony első-
sorban innen Budapestről, e kárhozott és gyönyö-
rű metropolisból költöznek majd be a legtöbben. 
Gaudiopolist egyetlen utca választja el az ötven-
ezer lelkes lakóteleptől, s egy másik az egykori 
Krötendorftól, amelynek sváb őslakosait éppen 
hatvan éve telepítették ki. Mai lakói közül vajon ki 
tudja, hogy már a rómaiak előtt, 2200 éve is kultúr-
nép művelte ez áldott földet. Szerettem volna, ha 
Póczy Klára, a magyar régészet nagyasszonya újra 
eljön hozzánk, s ő, aki a 60-as években Békásme- 
gyeren föltárta a római villát, részt vesz az evangé-
likus „villa” fölszentelésén. Az Örökkévaló másképp 
döntött. E tudós és finom szavú régész emlékezetét 
is őrzi majd e ház. S bár egyre kevesebben értik a 
klasszikusok nyelvét, majd kibetűzik: Gaudiopolis.

E név elválaszthatatlan az egykori evangélikus 
lelkész művétől. Gaudiopolis az ő nyelvi, s még in-
kább szeretetleleménye, emberségének és pedagó-
giájának remekműve. Pedig nem tett mást, mint 
amit minden tisztességes embernek meg kellett 
volna cselekednie: mentette az üldözötteket, s kö-
zülük is a legkiszolgáltatottabbakat, a gyerekeket. 
Komolyan vette a szót: „Bizony, mondom néktek, ha 
meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, mint a kis- 
gyermekek, nem mentek be a mennyek országába. 
Aki tehát megalázza magát, mint ez a kisgyermek, 
az a nagyobb a mennyek országában. És aki befo-
gad egy ilyen kisgyermeket az én nevemben, az en-
gem fogad be” (Mt 18,3–5).

Nyilván nem véletlen, hogy a diktatúra által 
péppé puhított egyházi hivatalosok sem életében, 
sem holtában nem szívesen emlegették e létében és 

Hetek óta kérdeznek 
úton-útfélen: honnan e 
név? Miért ez a szere-
tetház neve? Mi köze a 
gyermekeknek az öre-
gekhez, Békásmegyer-
nek az első és a máso-
dik kerülethez? Újra 
és újra elmesélem, ki 
volt Sztehlo Gábor, mit 
tett 1944-ben, és azt 
is, miért tartom több-
nek annál, hogy csupán 
hébe-hóba megemlé-

kezzünk róla, sőt miért tartom elfeledhetetlennek. 
Élete harmincnégy évvel ezelőtt Interlakenben le-
zárult, a tények mögöttünk vannak. De az általa 
megmentett egykori gyerekek közül még sokan itt 
élnek közöttünk, puszta létük eleven tanúság ar-
ról, hogy Sztehlo Gábor van. Úgy van, ahogy volt 
1944-ben, s már tudható, úgy is marad meg mind-
örökké. Lénye nincs az őt ismerők és szeretők em-
lékezetébe tömlöcölve, nem kell felfedezni, és nem 
kell reklámozni sem, nem szorul sem teológiai, sem 
történelmi kommentárra. Csak van. Halkan és en-
gesztelhetetlenül előttünk jár. Tudott és mert élni, 
mindaz, amit tett, haló porában is példázatértékű.

A miérten tűnődve ki-ki ízlelgesse a szót: 
gaudiopolis – az öröm városa. Első hallásra kicsit 
szokatlan szókapcsolat, mintha nem lenne termé- 
szetes e két valóság, az öröm és a város egybefűzé-
se. Bizony mindnyájan tudjuk, mást jelent az öröm 
a  falusi embernek, mást a kisváros lakójának. 
Mégsem kételkedünk, akár tanyán, akár községben 
vagy városban él valaki, ottlétének szerves eleme és 
következménye az öröm. És éppen ez az organikus 
szükségszerűség nem fedezhető fel a metropolis pol-
gárainak orcáján. A nagyvárosi ember lehet gazdag 
és szegény, végezhet bármilyen munkát, járhat fut-
ballmeccsre, színházba vagy templomba, koncertre 



2

gondolkodásában szuverén papot, aki nem tékozol-
ta idejét meddő vitákra gyáva és hiú püspökökkel, 
hanem tette a dolgát 1944-ben is, sőt egészen 1950-
ig. Életének és művének recipiálása, befogadása az 
evangélikus közgondolkodásba eleve megkérdője-
lezte volna azon egyházi férfiaknak még visszafo-
gott tiszteletét is, akik tevőlegesen felelőssé tehe-
tők a gyilkos világi politika kiszolgálásáért. Füg-
getlenül attól, hogy személy szerint antiszemiták 
voltak-e, vagy csak úsztak az árral, bűnük gyaláza-
tos és megbocsáthatatlan. Bajcsy-Zsilinszky élete 
és halála példázza, meg lehetett térni a legrútabb 
bűnből is. De vajon mit ér az az evangélikus kleri-
kus, aki szemrebbenés nélkül képes dicshimnuszt 
zengeni e kivégzett hazafiról és a szintén evangé-
likus hittanra járt Gömbös miniszterelnökről, a 
népnyomorító magyar fasisztáról.

Mélységesen megbotránkoztat az a mohó igye-
kezet, amellyel némelyik katolikus püspök és írás-
tudó e mostani hetekben igyekszik kifehéríteni 
Prohászka Ottokár székesfehérvári püspök életmű-
vének sötét foltjait. Mintha az ő mai zsidógyűlöle-
tüket menthetné, ha az egykori antiszemita főpap 
iszonytató mondatait kimagyarázzák. Gyalázat ez, 
s nem válik kisebbé attól, ha evangélikus berkek-
ben esik meg. Még ha az egyháztörténet doktora-
ként virít is a boldogtalan, aki 1994-ben neonáci 
folyóiratban tette közszemlére girhes eszméit.

Bizony, e név választásával mi Sztehlo Gábor 
mellett kötelezzük el magunkat. S ezzel kimond-
va-kimondatlanul kárhoztatjuk mindazokat, akik 
miatt hőssé kellett válnia. Vagy egyszerűen csak 
gyermekmentővé, hogy legalább rajta ne vesszen 
kárba a Názáreti vére. 

Barátaim, választani kell! Vagy az árpádsávos 
„gyilkos és rabló” nyilasok és az ő mai népük, vagy 
Salkaházi Sára és Sztehlo Gábor. Tertia non datur. 
Gaudiopolis, az egykori, menedék volt, s az lesz a 
mai is. Ordas eszmék követői messze kerüljék el, 
mert – látván minket – hátha megtérnek.

S végezetül, túl e nemes nyelvek ihlette szóle-
lemény országos és lokális, történelmi és politikai 
jelentésárnyalatain, biblikus-teológiai súlya is van 
e névnek: Gaudiopolis.

A vigasztalás hivatására késztetett prédikátor-
ként lassan harminc éve vándorlok és tanítok. E 
támadással és harccal dúsan megtetézett életben 
az öröm egyszerre jelenti az okot és a célt. Amit te- 
szek, azért teszem, hogy a másik ember öröme is 
teljessé váljék, hogy felebarátom, bárki legyen is 
az, bárhol és bármikor állítsa is őt elém az Isten, 
bővölködjék az örömben.

Jeruzsálem városából indultak el a tanítvá- 
nyok, s mindenütt a metropolisok népének bátorí-
tásává lett az evangélium. Így volt Athénban, Ró-
mában és Alexandriában, így van ez Budapesten 
is. Gaudiopolis az a hely, ahol a történelmet idege-

ikben és hétköznapi emlékezetükben szüntelenül 
megélni kényszerülő és megfáradt társaink meleg 
csöndre lelnek. Ahol újfent átgondolhatják, ha egy-
általán fontos ez még, hogy mindaz, ami történt, 
amit megéltek, nem a véletlen műve volt, és nem 
a sorsé. Sokkal több ennél: szükségszerűség és ir-
galom.

Donáth László

Öreganyó.

     Karszékben trónolsz
s nagy barna, bámuló szemed
nehézkesen és furcsa fénnyel
reánk mered.

Redő-gyűrűs, fekete arcod
mindíg nyugodt, mindíg komor,
mint a halottak tiszta képe,
mint egy szobor.

Tipegve járkálunk körötted,
tűnik év évre, percre perc,
s te egyiptomi gráciával
csak integetsz.

Száraz bőrödből, kék eredből
a boldog ősz nyugalma száll.
Nem győz terajtad már az élet,
sem a halál.

Elébed állok s néha mintha
az idő szárnya csapna rám.
Bámullak tágranyílt szemekkel,
öreganyám.

KOSZTOLÁNYI DEZSŐ

(A szegény kisgyermek panaszaiból)
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Jézus odahívott egy kisgyermeket, közéjük 
állította, és ezt mondta: „Bizony mondom 
néktek, ha meg nem tértek, és olyanok nem 
lesztek, mint a kisgyermekek, nem mentek 
be a mennyek országába.” (Mt 18, 2–3)

és -szenvedésektől mentes állapotnak. Ám aki is-
mer gyerekeket, vagy vissza tud emlékezni a saját 
gyermekkorára, az jól tudja, hogy a gyerek is szen-
vedélyes, a gyerek is szenved. Sőt, igazán szenve-
délyesnek lenni és igazán szenvedni a gyerek tud. 
Talán ennek a túlidealizálásnak az ellenhatásakép-
pen a huszadik században megszületett a gonosz 
gyermek toposza, a horrorfilmek (Ómen, Ördögűző) 
félelmetes kis vadállatáé, aki születésével feldúlja 
szülei addig idilli nyugalmát és boldogságát. 

Nem nehéz belátni, hogy mind a túlidealizálás, 
mind a démonizálás a felnőtt (az irigy felnőtt?) 
kivetítése. Egyik sem látja a gyereket olyannak, 
amilyen, az itt és mostba maradéktalanul belefe-
ledkező embernek, aki tud és mer örülni annak, 
amit szeret, és át tudja, át meri élni a fájdalmat is. 
Olyan embernek, akinek még nem magyarázták el, 
hogy nem jó, ha túlságosan örül vagy túlságosan 
szenved, hogy nem élvezheti minden további nélkül 
az élet ízeit. Aki nem vár arra, hogy mi mondjuk 
meg neki, mi a jó, és mi a rossz, minek kell örülni, 
és mitől kell félni.

Tagja vagyok egy internetes levelezőlistának, 
ahol néhány napja társaim arról beszélgettek, mik 
voltak gyermekkori szenvedélyeik. Hosszú listákat 
írtak, s majd mindenki azzal fejezte be, hogy már 
maguknak az emlékeknek a felidézése is visszaadta 
őket saját maguknak, gyermekkori énjüknek. Ízelí-
tőül álljon itt néhány emlék: vadszamócát szedni, 
új szavakat tanulni, frissen főzött lekvárt enni friss 
kenyérrel, ugrókötelezni, a tapétát bámulni, éghető 
anyagokat gyűjteni, majd meggyújtani, frissen ge-
reblyézett avarba beleugrani, a földön fekve nézni 
az eget, fára mászni és a fán olvasni, sárral játsza-
ni, majd a házba behordani, „dinoszaurusz-csonto-
kat” keresni a hátsó udvarban, mezítláb szaladni 
az esőben, titkosírást készíteni, beszívni az orgona-
illatot.

Mindannyian hosszan tudnánk folytatni a sort a 
saját emlékeinkkel. Talán ha megpróbálnánk, már 
nem is lenne olyan nehéz megérteni, mit jelentenek 
Jézus szavai: „ha olyanok nem lesztek, mint a kis- 
gyermekek, nem mentek be a mennyek országába.”

Cserháti Márta

Kisgyermekek és a mennyek országa

Milyen lehetett az ókorban kisgyereknek 
lenni? Mivel az ókoriak a gyerekeket 
miniatűr felnőtteknek tekintették, nem 

tudunk túl sokat arról, hogyan éltek akkoriban a 
kisgyerekek. Azt tudjuk, hogy (a kiváltságos ré-
tegekhez tartozókon kívül) a legtöbb gyerek élete 
félelmekkel és veszélyekkel volt teli. Ők voltak a 
társadalom leggyengébb, legsérülékenyebb tagjai. 
A csecsemőhalandóság elérte a harminc százalé-
kot, az élve születettek további harminc százaléka 
hatéves korát sem érte meg. A háború, az éhínség, 
a betegség őket érte el először. A római családfő, a 
paterfamilias élet-halál ura volt gyermekei felett. 
Az újszülöttet születése után a földre fektették, és a 
szobába belépő apa döntötte el, felemeli-e, s ezzel be-
fogadja a családba, vagy a földön hagyja, hogy azu-
tán kitegyék, és sorsára hagyják.

A gyerekek, különösen a lányok, a lehető legha-
marabb munkába álltak a ház körül, s dolgoztak, 
amíg – körülbelül tizenkét éves korukban – maguk 
is házasságra léptek.

Mindez nem jelenti, hogy a gyerekek ne lettek 
volna fontosak a család számára. Szüleik számára 
ők jelentették idős korukban a biztonságot és a vé-
delmet, az anya pedig csak akkor foglalhatta el mél-
tó helyét a férje családjában, amikor megszülte első 
(fiú)gyermekét. Saját testvérein kívül elsősorban 
gyermekeitől várhatott érzelmi támogatást.

Meghökkentő, hogy Jézus éppen a kisgyereket, 
ezt a státusz és tekintély nélküli, kiszolgáltatott 
lényt állítja példaként a tanítványok számára. Mi-
féle újabb lehetetlen követelményt állít ezzel elé-
jük? Hiszen ki mehet be újra anyja méhébe, hogy 
gyermek lehessen? De vajon parancsról, követel-
ményről van itt szó, vagy puszta ténymegállapítás-
ról? Arról, hogy ha a tanítványok nem lesznek olya-
nok, mint a kisgyermekek, nem tudnak bemenni 
a mennyek országába. Arról, hogy a felnőtt létben 
hiányt szenvednek valamiben, ami gyermekkoruk-
ban még az övék volt, s ha újra megtalálnák azt, 
képessé válnának arra, hogy bemenjenek a meny-
nyek országába. Az apokrif Tamás evangéliuma  
egy mondása szerint: „Aki meg is ismeri a minden-
séget, ha önmagában hiányt szenved, mindenben 
hiányt szenved.” (67)

Mijük van a kisgyerekeknek, amit mi, felnőttek 
joggal irigyelhetünk tőlük? Volt idő, amikor az eu-
rópai kultúrában kultusza volt a gyermeki ártat-
lanságnak, naivitásnak, a felnőtt-szenvedélyektől 
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Játékok

Olykor egy-egy könyv bölcs gondolataival ta-
lálkozva az ember felugrik, mert azok oly-
annyira az övéi, mintha mindig is azt sze-

rette volna gondolni vagy mondani. Szinte irigyli, 
miért a másik, és miért nem ő mondta ki elsőnek. 
Ezt a katarzist éltem át Heinz Zahrnt kis könyve1 
olvasásakor. A könyvből most csupán egyetlen gon-
dolatsort emelek ki, igazodva a lap tematikájához. 

Zahrnt az emberi identitás elvesztéséről gondol-
kodik, arról, hogy mindent, amink van, kaptunk, és 
eljut oda, hogy az ember a játékban éli át leginkább 
ezt a befogadást. A játékban az ember azzá lesz, 
aki. Teljes identitásában játszik. Itt nem egyik vagy 
másik játékról van szó, hanem a játék létformájá-
ról. A játékba az ember belead apait-anyait. Telje-
sen megfeledkezünk magunkról, így válunk azzá, 
akik vagyunk. 

Játszó család tagjaként éltem le az életem. Szin-
te nem telik el olyan nap ma sem, hogy ne játsza-
nék. Ismerem a játék halálát is, amikor például 
valaki hagyja, hogy a másik nyerjen. Ez kizárólag 
akkor megengedett, ha az ellenfél semmiképpen 
nem fedezi fel. A nem-küzdés megöli a játék ko-
molyságát, az önfeledtséget. Aki ilyet tesz, kintről 
figyeli mások játékát, szeméremsértően és felrúgva 
a titkos paktumot, miszerint mi most mindnyájan 
elfeledkezünk a nem-játékról.

A játék az ember identitásának és szabadságá-
nak kifejeződése. Mindez nem engedélyezi azt, hogy 
a játék fogalmát felcseréljük a „megjátszás” vagy 
a „játszadozás” fogalmaival, csupán a görcsökön 
próbál oldani. A játék nem komolytalan. Nagyon 
is komoly, talán komolyabb, mint a nem-játék, ahol 
állandóan küzdünk azzal, hogy helyesen tesszük-e 
azt, amit teszünk, vagy azok vagyunk-e, akik lehet-
nénk.

Zahrnt két végletet mutat meg. Az egyik, amikor 
éppen identitászavarunkból eredően túlzottan fon-
tosnak képzeljük magunkat. Azt hisszük, mindent 
nekünk kell megcsinálnunk. A másik véglet az a re-
zignáció, amely éppen ebből a fontosságtudatból fa-
kadó csüggedésnek a következménye: mindent ne-
kem kell megtennem, de erre én képtelen vagyok, 
tehát nem csinálok semmit. 

Megoldásként ott a kegyelem. „Mint a játékban” 
– ez azt is jelenti, hogy minden dolgunkat átjár-
hatja az a nyugalom, hogy vigyáznak ránk, hogy a 
legveszélyesebb játék is véget ér egyszer, és hogy 
minden, amit a játékban megteszünk, akár győzve, 
akár veszítve, az örökkévalóság nagy asztala mel-
lett oldódik fel. 

1 Heinz Zahrnt: Mire jó a keresztyénség? Budapest, 
Luther Kiadó, 2002.

Az áprilisi délutánon

dalt hallani egyszerre, távol.

Az illatos, japáni égből

hull a napfény és hull a zápor.

Tömjénez a tavasz a légben,

virágos ágon kancsi fény ég.

Kis, ideges lányok kacagnak,

veri az ördög a feleségét.

Nyilt arccal isszuk az esőt fel,

agyunkba rózsaszínű láz kap.

Vékony, ezüst esőfonálon

dévaj angyalkák citeráznak.

Kigyúl a táj. Milyen vihar volt.

Villám se lobbant, ég se dörgött.

De láttuk a két ősi titkot:

itt járt az Angyal és az Ördög.

(A szegény kisgyermek panaszaiból)

KOSZTOLÁNYI DEZSŐ
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mai megszállás alatt is, és nem véletlen, hogy a Já-
nos evangéliuma följegyzett egy hanuka-ünnepet, 
amelyen a Názáreti Jézus is részt vett (Jn 10,22).

Jósua főpap, aki miután nagy összegért megvet-
te IV. Antiokhosz Epiphanésztől a főpapi rangot, a 
divatnak hódolva görög névvel Jászónnak hívatta 
magát. A tehetős rétegek és az ifjúság lelkesen vet-
te át a görögöt mint köznyelvet, vett részt sportjá-
tékokon a gümnaszionokban, vagyis a görög test-
kultuszt megjelenítő sportcsarnokokban, mi több, 
lassacskán divatjelenséggé vált az ifjak körében a 
görög kalap viselete, amelyet a birkózás védnöke-
ként hirdetett Hermész isten tisztelői hordtak.

A zsidó társadalom ekkor két markánsan elkü-
lönülő részre oszlott. Egyfelől a hagyományos val-
lási értékek követői, a Tórához hű emberek, másfe-
lől a görög kultúra értékrendjéhez asszimilálódott, 
főként a társadalom elitjéhez tartozó hellén zsidók 
alkottak élesen szemben álló réteget. A vallási 
helyzetre jellemző volt, hogy éppen a hagyományos 
értékeket képviselni hivatott papi és főpapi csalá-
dok voltak az asszimiláció zászlóvivői, akik ellátták 
ugyan a templomi szolgálatot, ugyanakkor rend- 
szeresen látogatták a színházat, és választották a 
többi görög szórakozási formát.

IV. Antiokhosz egy sikertelen hadjárata után i. e. 
167-ben Jeruzsálemen keresztül tért vissza Szíriá-
ba. Meghallva az általa pénzért kinevezett, Jászón-
nál többet ígérő Menelaosz főpap elűzését, bosszú-

Jaj volt azoknak, akiket rajtakaptak vallásuk 
gyakorlásán. Sokan bujdostak családostól a he- 
gyekben, a sivatagban. Tilos volt Mózes könyveit ol-
vasni, sőt el is égették a tóratekercseket. Immár kö-
telező volt minden fiatalembernek a gümnaszionba 
vonulni, és görög módra ruhátlanul részt venni a 
sportrendezvényeken. A parancs megszegőire ha-
lál várt. Sokan inkább vállalták a mártíromságot, 
mintsem megtagadják hitüket. 

Egy zsidó pap, Matitjáhu lakhelyén, Modiin fa-
luban kezdődött a nemzeti ellenállás: ő öt fiával 
együtt megtagadta a kötelező pogány áldozat be-
mutatását. A Makkabi, azaz „Kalapács” mellékne-
vet viselő fia idős apja nyomdokba lépve hamarosan 
átvette a vezetést. Kis seregével folyamatosan ge-
rillaháborút folytatott, nemcsak a szír megszállók, 
hanem hellenista zsidók ellen is. Az elfoglalt váro- 
sokban szétrombolták a pogány oltárokat, és a til-
tás ellenére körülmetélték a zsidó kisfiúkat. A sza-
badságharcosokat a kitűnő hadvezérnek bizonyuló 
Júda Makkabi nevéről makkabeusoknak nevezték 
el. A legjobb szír hadvezér vonult fel a felkelés el-
fojtására. A zsidó sereg azonban meglepetésszerű 
támadást intézett a görög sereg táborhelye ellen, s 
azok megfutamodtak. Lassan minden helység fel- 
szabadult, és Júda Makkabi, atyja végakaratának 
megfelelően, hamarosan Jeruzsálem meghódítása, 
a felkelés legfontosabb célja felé fordult, ezúttal is 
sikeresen.

A szentély helyreállításához megszaggatott 
ruhában kezdtek hozzá a férfiak. A megszentség-2 Mt 25,14–30

A gondolatmenetem elején emlí-
tett irigység – „miért ő, és miért nem 
én mondtam ki elsőnek?” – különösen 
azért eleven, mert életem egyik nagy 
élménye volt az, amikor a talentu-
mok példázatában2 felfedeztem egy 
régi zsidó játék képeit. 

A játék a hanukához, az egyik leg-
népszerűbb és legtöbbek által meg-
tartott zsidó ünnephez kapcsolódik. 

A kiszlév hónap 25. napjától ün-
neplik ezt nyolc napon át. Általában 
decemberre esik, az ünnep idén de-
cember 14-én este kezdődik. Neve 
azt jelenti: felszentelés. A jeruzsále-
mi szentély újraszentelésére emlé-
keztet, amelyre három évvel azután 
került sor, hogy a szíriai uralkodó, a 
szeleukida Antiokhosz Epiphanész 
i. e. 167. december 15-én erőszakkal 
idegen kultuszt vezetett be Izrael e 
legszentebb helyén. A hanuka kü-
lönösen akkor vált fontos ünneppé, 
amikor idegen elnyomás akadályozta 
a kinyilatkoztatás népének szabad 
vallásgyakorlatát. Így volt ez a ró-

ból kivégeztetett ezer embert, és le-
romboltatta a város falait, kifosztotta 
a szentély kincstárát. Ugyanakkor rá-
jött arra is, hogy ameddig a zsidó nép 
ősei hitét követi, soha nem fog teljesen 
behódolni neki. Ezért törvényben, ha-
lálbüntetés terhe mellett tiltotta meg 
az országban a Tóra parancsolatainak 
követését, különösen a szombat meg-
tartását és a körülmetélést. A legna- 
gyobb felháborodást az váltotta ki, 
hogy a szentély oltárára, amelyen az 
égőáldozatot volt szokás bemutatni a 
láthatatlan, mindenható, örökkévaló 
Istennek, egy Zeusz-szobrot állíttatott 
fel, amely a saját arcvonásait viselte. 
Meg volt ugyanis győződve, hogy ő e 
görög főisten megtestesülése, ezért is 
viselte az Epiphanész, azaz „Megje-
lenés” melléknevet (bár megszállott-
sága miatt kortársai nevét gúnyosan 
csak Epimanésznek, „Őrült”-nek fer-
dítették). Néhány nappal később a 
szent oltáron disznót is áldozott Zeusz 
– azaz önmaga? – tiszteletére, szent-
ségtelenné téve így a zsidó szentélyt.
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telenített oltár helyébe újat építettek, a hiányzó 
felszereléseket pótolták. I. e. 164. kiszlév hó 25-én, 
pontosan három évvel megszentségtelenítése után, 
újra megkezdődött a templomi szolgálat. Csupán 
egyetlen korsócska meg nem szentségtelenített 
olajat sikerült felkutatni, amely a főpap pecsétjé-
vel volt ellátva. Ez pedig legfeljebb egy napra lett 
volna elegendő. Ám a talmudi hagyomány szerint 
az a csoda történt, hogy az olaj nyolc napig égett. A 
következő évben ünneppé tették ezeket a napokat, 
hogy hálát mondjanak Istennek – ez a hanuka.

A fény ünnepe ezért örömünnep. Sem böjtölni, 
sem gyászolni nem szabad. A zsidó otthonokban 
ennek emlékére esténként színes hanukagyertyát 
gyújtanak. Az első nap egyet, a második nap ket-
tőt, és így tovább a nyolcadik este nyolc gyertyájáig. 
„Áldott vagy Örökkévaló Istenünk, a világ királya, 
aki csodát tettél őseinkkel annak idején, akár- 
csak manapság” – hangzik fel az áldás az ünnepen. 
Hanuka szombatján Zakariás prófétát olvassák a 
zsinagógában, aki az Isten hét Szellemét jelképező 
hétágú gyertyatartót látva látomásában, így szólt: 
„Nem erővel, nem hatalommal, hanem az én Szelle-
memmel – így szól az Úr.”3

Az ünneplés csúcspontján, a nagy vacsora előtt 
a gyerekek játszanak. A játék eszköze egy sajátos 
dobókocka, melynek pörgettyűs tengelye van, ez a 
trenderli. Egyesek szerint annak emlékére játsz-
szák e játékot, hogy a zsidók sikerrel rejtették el 
Tóra-tanulásuk tényét a görögök elől. A görögök 
idején ugyanis ez tilos volt, a zsidók barlangokba 
mentek Tórát tanulni, és egy őrt állítottak, hogy 
riassza őket a görögök közeledtével. Ha a katoná-
kat észrevették, a zsidók elrejtették tekercseiket és 
trenderlizni kezdtek, hogy a görögök azt higgyék, 
csak játszottak. 

A kocka négy lapjára héber betűk vannak írva 
 -a feliratok ma ,((sin) ש ,(hé) ה ,(gimel) ג ,(nun) נ)
gyarul: semmi – fele – minden – kivesz. A betűk 
a „Nagy csoda történt ott” (Nes gádol hájá sám) 
mondat kezdőbetűi. Minden játékos 10 vagy 15 iga-
zi vagy csokipénzzel, illetve mogyoróval indul, és 
egyet a talonba – a letétbe – is tesznek. Az első játé-
kos megforgatja a trenderlit, és utána – attól függő-
en, hogy az melyik oldalára esik – vagy nyer egyet 
a talonból, vagy kénytelen betenni oda a paklija 
egy részét. Hanuka ünnepén a játék alapjául szol-
gáló diót vagy pénzt hagyományosan az apa osztja 
szét fiai között. Mintha a családi üzletet bocsátaná 
a rendelkezésükre. A játék végén ugyanígy az apa 
elé kell állniuk, hogy beszámoljanak nyereségükről 
vagy veszteségükről. Az apa pedig – mintha nem is 
játék lenne ez az egész – megszidja vagy megdicséri 
fiait. 

Máris elérkeztünk a talentumok példázatához. 
A szinoptikus történet, érdekes módon, Jézus életé-
nek ugyanazon a pontján jelenik meg, mint az em-
lített János evangéliuma-beli szakasz. A példázat 
egy idegenbe menő emberről szól, aki szolgái között 
felosztja a vagyonát. Mintha a hanuka estéjén len-
nénk. Azonnal választ találunk az érthetetlensé-
gekre. Az egész vagyonát felosztja? Miért ad egyik-
nek többet, mint a másiknak? Hanuka estéjén ez 
nem kérdés. A játékban tényleg az egész vagyonát 
adja oda fiainak az apa, és természetesen a legidő-
sebb többet kap, mint a legkisebb. 

A számadásban válik igazán beszédessé a pél-
dázat. Nem az a baj, hogy nem nyert, hanem az, 
hogy nem játszott. A harmadik szolga-fiú elásta a 
pénzt. Nem vett részt a játékban. Ezzel nem vett 
részt a családban, nem vállalt közösséget a népi ho-
vatartozásban, az évszázados hagyományban. Ez 
teljes kudarc. Az apa végtelenül el van keseredve. 
Különösen, amikor megtudja, hogy az egésznek az 
az indoka, hogy a fia gonoszakat gondol róla, hogy 
igazságtalannak tartja, ezért fél tőle. Az apa teljes 
nevelése csődöt mondott. Hol rontotta el? Mi tör-
ténhetett, hogy ez a fia ide jutott? A tékozló fiú ap-
jának elkeseredése látszik rajta is. A példázatban 
az ember-apa Istent ábrázolja. 

Keserűsége első pillanatában büntet. Ilyennek 
láttál, akkor én sem akarlak látni, menj a szemem 
elől! – talán kiabál is. Valójában ő jobban szenved. 
A fiút kizavarja a kinti sötét szobába. Az sír, és va-
cog a foga a hidegben. A többiek közben nekilát-

3 Hack Márta: Nem volt rájuk méltó a világ. Hetek II. 
évf. 50.
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A játék.

  Az különös.
Gömbölyű és gyönyörű,
csodaszép és csodajó,
nyitható és csukható,
gomb és gömb és gyöngy, gyűrű.
Bűvös kulacs és gyertya lángja,
színes árnyék, ördöglámpa.
Játszom ennen-életemmel,
búvócskázom minden árnnyal,
a padlással, a szobákkal,
a fénnyel, mely tovaszárnyal,
a tükörrel fényt hajítok,
a homoknak, a bokornak,
s a nap – óriás aranypénz -
hirtelen ölembe roskad.
Játszom két színes szememmel,
a két kedves, pici kézzel,
játszom játszó önmagammal,
a kisgyermek is játékszer.
Játszom én és táncolok, 
látszom én, mint sok dolog.
Látszom fénybe és tükörbe,
játszom egyre, körbe-körbe.

Játszom én és néha este
fölkelek
s játszom, hogy akik alusznak,
gyerekek.

nak a vacsorának. Csak az apa nem. Az ő torkán 
nem megy le egyetlen falat sem. Folyton elrontott 
gyermekére gondol, aki kint van a külső szobában. 
Egyszer aztán felkel, kimegy, kinyitja az ajtót. Meg-
öleli a fiát, mint a tékozlót az apja. A fiú most jön 
rá, hogy mit tett. Összezúzza a félreismerés súlya. 
Aztán bemennek együtt vacsorázni. És mindenki 
örül. 

A példázat – Jézus – válaszol Heinz Zahrntnak: 
a játszás bátorsága hit, hogy Istent úgy láthassuk, 
ahogy mutatni szeretné magát. Nem félelmetes-
ként, hanem jóságos apaként. Ebben a játékban 
válunk valóban az emberi identitás részeseivé, té-
rünk haza tékozló fiúként.

Koczor Tamás

KOSZTOLÁNYI DEZSŐ

„Akarsz-e játszani 
mindent, mi élet…”? –

azaz bibliodrámát

Történt egykor, hogy Else Natalie Warns, a 
Bielefeldben tevékenykedő színházpedagó-
gus vendégségben járt a marburgi teológiai 

fakultás professzoránál, Gerhard Marcel Martinnál, 
és elmesélte, hogy lelkész férjét több héten át he- 
lyettesítve az iskolai hitoktatás tananyagát drama-
tikus eszközökkel dolgoztatta fel a diákokkal. „Sze-
rintem az, amit csinálsz, BIBLIODRÁMA” – szólt a 
professzor. Ott, a nevezetes vörös kanapén született 
meg a szó. 1976-ot írtak ekkor. A következő évben 
a marburgi egyetemen ő és két társa, Christoph 
Riemer és Fritz Rohner játékpedagógusok már e  
néven hirdettek szemináriumot. 2003-ban Dobogó-
kőn rendeztünk nemzetközi bibliodráma-konferen-
ciát. Amikor könyve (Bibliodráma. Gyakorlat és el-
mélet. Egyházfórum–Magyar Bibliodráma Egyesü-
let, 2003.) magyar megjelenése okán szóra bírtuk, 
így vallott: „A bibliodráma az én számomra kísérleti 
teológia, s ezáltal szaktudományom leglényegesebb 
módszere, nem pedig holmi különcség. Mindig is 
nagy súlyt helyeztem arra, hogy tanári programom-
nak rendes, szerves része legyen. […] A bibliodráma 
kísérleti spiritualitás. Életre keltő, megelevenítő, já-
tékban, testben és hitben megélt fölszabadulás.”

Else Natalie Warns pedig a mesterem. Szívbéli 
barátném, több alkalommal is vendégeskedett Bé-
káson, részt vett gyülekezeti bibiliodrámánkon is.  
Ő alapította a „bielefeldi iskolát”, büszke vagyok itt 
szerzett diplomámra is. A többéves kurzus másik 
vezetőjével, Heinrich Fallnerrel együtt írták, szer-
kesztették a ma már Európa-szerte elismert, Jerikó 
rózsája címmel magyarul is megjelent kézikönyvet 
(Kálvin Kiadó–Luther Kiadó, 2003.), amelynek hit-
vallásos summája: „Ahogy a »Jerikó rózsája« a siva-
tagban kivirágzik, még ha csak évszázadok múltán 
éri is újra víz, ugyanígy élednek föl a bibliai szöve-

(A szegény kisgyermek panaszaiból)
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gek a bibliodráma érintésére.” Ez a frissítő, tisztító 
víz a játék. Dráma, azaz: cselekvés.

*

Szabad-e a Biblia szövegével játszani? Nem szent-
ségtörés-e az Isten igéjét megmásítani, netán az Is-
tent magát színpadra állítani? 

A Biblia a kezdetek óta ihletője volt istentiszte-
leti rítusoknak, közösségi ünneplésnek, művészeti 
alkotásoknak. Gondoljunk csak az iskoladrámákra, 
a passiójátékokra vagy a betlehemezésre. Évezredes 
hagyományok támadnak életre a bibliodrámában. 
Kulturális előzményei közé soroljuk még a Biblia 
Pauperumot, a kálvária-járást vagy a reformáció 
korabeli dialógusprédikációt is. Számtalan bibliai 
tárgyú szépirodalmi mű, képzőművészeti alkotás 
született, amelyek formálják hitünket, a biblikus 
üzenet befogadójává tesznek, vagy arra késztetnek, 
hogy kérdezzünk és kételkedjünk. A kultúrtörténet 
része azonban az is, hogy az új megközelítés provo-
kálja a megszokottat, kiiktatja azt, elfelejtődik az 
értéktelen, a túl korán felbukkanó. De jogot nyer az 
a műfaj, amelyik jól ismeri fel az itt és most lehető-
ségét, amelyik nem adja fel.

Ma már egyre kevésbé botránkozunk meg, ha 
bibliai tárgyú irodalmi mű kerül a kezünkbe, vagy 
képzőművészeti alkotást, filmet szemlélünk. Mégis 
újra meg újra indulatos, heves vitákat folytatnak 
a vallásos érzékenységet védelmezők és a művészi 
szabadság hívei. Ahogy ez – és nem csak nálunk 
– történt Scorsese Krisztus utolsó megkísértése 

című filmje vetítésekor vagy Hermann Nitsch or-
gia-misztériumának kiállításán. 

A bibliodráma megteremti a szabad reflexiót. 
Kísérletező kedvében is tiszteletben tartja a részt-
vevők érzékenységét. Játékszabályainak egyik leg-
fontosabbika, hogy annyit jelenítesz meg, annyiról 
ejtesz szót, amennyit ott és akkor jó szívvel teszel. 
Mintául szolgál számára a Biblia ihlette kultúra. 
Ellesi, miként fogalmazták eleink mindennapi élet-
tapasztalataikat, jellemrajzaikat „színpadi” produk-
cióikban, miként színezték, gazdagították fantáziá-
jukkal képalkotásukat – „…mindent, mi élet…”

A bibliai szövegek értése és mai üzeneté-
nek játékos megközelítése találkozott a teológiai 
hermeneutikának, azaz a bibliai szövegeket értel-
mező tudományágnak a 20. század utolsó harmadá-
ban megújult  irányzatával. A történetkritikai szö-
vegelemzés térnyerése után a tudományág számos 
teológusa – Klaas Huizing, Ulrich H. J. Körtner, 
Peter Müller vagy Paul Riceour – írásában a bib-
liaolvasó aspektusát hangsúlyozza, és ebből von 
le következtetéseket. A bibliodráma a Szentírás 
minél személyesebb olvasása érdekében termé- 
szetes kreativitásunkat hívja elő esztétikai és dra-
matikus eszközök segítségével. Az olvasásteologiai 
hermeneutika (Lesetheologie) adja teológiai hitelét. 
Valahányszor bibliodrámázik a békásmegyeri gyü-
lekezet apraja-nagyja, vagy a Magyar Bibliodráma 
Egyesület alkalmait meghirdetjük, mindig bibliaol-
vasásra biztatjuk a kíváncsiakat. 

*

Játszani? Mi végre? Gyakran berzenkedünk: ne 
akarjon miket senki kiskorúsítani. Ne akarják az 
infantilizmus bélyegét ránk sütni. Ahogy Pál apos-
tol mondja: „Amikor gyermek voltam, úgy szóltam, 
mint gyermek, úgy éreztem, mint gyermek, úgy gon-
dolkoztam, mint gyermek; amikor pedig férfivá let-
tem, elhagytam a gyermeki dolgokat.” (1Kor 13,11). 
Bibliodrámázzanak csak a gyerekekkel az ő biblia-
körükben vagy az ifjúsági bibliaórán!

Szekulárisan nézve a bibliodrámában „gyerme-
ki énünk” kap szerepet. 

Lélekgyógyászok, terapeuták körében ismert, és 
laikus érdeklődők körében is népszerű Erich Berne 
eredetileg segítő foglalkozásúaknak szánt isme-
retterjesztő munkája, az Emberi játszmák (Gondo-
lat Kiadó, 1984.). Az amerikai terapeuta írásában 
mindennapi élethelyzeteket, társas interakciókat 
rendszerez és jellemez az általa felismert magatar-
tási formák közös sajátosságaként. Elméleti meg-
közelítésként „játszmákat” ír le, amelyek három 
énállapotunk megnyilvánulásában zajlanak. Hol a 
SZÜLŐI énünkében, amelyben neveltetésünk, ele-
inktől örökölt és diktált minták szerint reagálunk, 
más szóval a felettes énünk és lelkiismeretünk szó-
lal meg. Hol a GYERMEKI énünk dominál, amely-
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ben természetes ösztöneink, született készségeink, 
intuícióink, realitásokkal nemigen számoló vágya-
ink fogalmazódnak meg. A tranzakcionális analízis 
terápiás műhelye a köztes FELNŐTT énállapot, 
amelyben az az autonóm helyzet állhat elő, hogy 
felszámolódik a „játszma” a köztes szereplők kö-
zött. Ilyenkor kapcsolatainkban a bennünk ható 
SZÜLŐ kiegyezik gyermeki késztetéseinkkel, a 
bennünk rejlő GYERMEK pedig jogosan beleszól 
párbeszédeinkbe. Ez az a kívánatos helyzet, ame- 
lyet Thomas Harris ír le szellemesen Oké vagyok, 
oké vagy címmel magyarul is megjelent könyvében 
(Édesvíz Kiadó, 2000.).

Berne modelljét kölcsönvéve, a bibliodráma 
olyan játék, amelyben a bibliai szövegekhez a ben-
nünk csendre intett gyermek közelít. Azért ő, mert 
a kereszténység felnőtt megélésének legfőbb gátja 
a bennünk élő szülő tekintélye, szigora: a készen 
kapott dogmatikai-felekezeti sémák, vallásos szo-
cializációnk, a természettudományos világnézet, 
az ok-okozati logikában működő gondolkodásmód. 
A gyermek orvososdit játszik. Sorba ülteti babá-
it, majd egyenként megvizsgálja őket: játék szte-
toszkópjával meghallgatja lélegzésüket, szurit ad, 
gyógyszert ír. Ahogy megélte maga is. Szerepbe 
lép, kellékeket talál hozzá, és fantáziájával tovább 
alakítja a történést. Vagy rajzol, gyurmáz, utánoz 
és kipróbál. A játék cselekvés – a görög dráma szó 
eredeti értelmében – a „mintha” színpadon. Ide 
citáljuk a bibliai szövegeket, hogy az Örökkévaló 
üzenetét saját nyelvünkre fordítsuk, s megértsük 
élethelyzeteinket. 

Amikor Pál apostol nagyívű szeretethimnuszá-
ban így fogalmaz: „elhagytam a gyermeki dolgokat.”, 
degradálja, és a felnőtt létéből feledhetővé minősíti 
azokat a dolgokat, amelyek mai szemléletünk sze-
rint élétutunk első harmadát-negyedét jellemzik. 
Tesszük ezt mindannak ellenére, hogy sorsforduló-
ink miértjeit faggatva, pszichés zavaraink forrásait 
kutatva, vagy az idősödéssel mindinkább erősbödő 
számbavétel során a gyermekként megéltek felidé-
zése adhat támpontot, szolgálhat magyarázatul, és 
hívható segítségül. 

Szívemből szól József Attila, mondván: „Jöjj el 
szabadság, Te szülj nekem rendet! / Jó szóval ok-
tasd, játszani is engedd / szép komoly fiadat!” (Le-
vegőt!)

A bibliodráma nem több és nem kevesebb, mint 
a jézusi intencióra adott cselekvő válasz az előzetes 
„mintha” színpadon: „Bizony mondom néktek, ha 
meg nem tértek, és olyanokká nem lesztek, mint ez a 
kisgyermek, nem mentek be a mennyek országába” 
(Mt 18,3). A mennyek országának ízét, színeit, az 
emberi méltóság vagy a kegyelem megtapasztalá-
sát érzékelhetjük a játékban, az itt és most spon-
tán konfliktusában és katarzisában.  A bennünk 
élő gyermek késztetései olyan élményekben ré- 
szesíthetnek, amelyek kimozdítanak felnőttesnek 
mondott ördögi köreinkből. A bennünk élő gyermek 
olykor szembesít, máskor vádol, de leginkább fel- 
szabadít idejétmúltnak, felnőttesnek vélt kénysze-
reink  alól. Mert játszani jó, örömöt adó.

A bibliai szöveg képekkel, szimbólumokkal vagy 
olyan fogalmakkal él, amelyeket mai tartalomra, 
mai szóhasználatra válthatunk. Vannak köztük 
hétköznapi tapasztalásainkra rímelő élethelyzetek. 
A csoportvezetők a szöveg kínálta képek, szimbólu-
mok, szcenikus helyzetek előzetes asszociációiból 
vezetnek a kiválasztott szöveghez. 

Erich Berne írja: „Ha nem simogatják a gerinc-
agyadat, kiszikkad”. A bibliodráma gerincagy-si-
mogatás. Az Örökkévaló Bibliába rejtett, neked és 
játszótársaidnak szóló szavának dekódolása itt és 
most. Friss lélegzetvétel, az újjászületés esélye.
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A bibliodráma adott bibliai szöveg újraolvasása, 
melynek során játékba lendíted mindennapi élet-
helyzeteidet, testi valóságodban rögzült reakcióidat. 
Nem leleplez, hanem felvértez. A testedben, lelked-
ben, szellemedben, azaz teremtettségedben megbúvó 
lehetőségeidet tudatosítja. A játszótársaidtól kapsz 
muníciót, hogy elmozdulj ördögi köreidből, ugyanak-
kor csoporttársaidnak kierősíted a bibliai üzenetet.

Igen, a bennünk élő és a játékban előhívható 
gyermek tudja újraolvasni a bibliai szövegeket. Az, 
aki játszva helyezkedik bele valamely bibliai tör-
ténet szereplőjének sorsába, vagy aki rajzol, agya-
gozik. Máskor egy szimbólum vagy elvont fogalom 
kapcsán vele megesett történet mesélésébe kezd. 
Vagy gesztussal, testtartással teszi nyilvánvalóvá, 
mily indulatokat keltett benne a bibliai szöveg. A 
játszásiból-ra tesszük a hangsúlyt. Mert a biblio-
dráma másik fontos játékszabálya az itt és most. Ez 
annyit tesz: felismeréseimet, a nekem szóló bibliai 
üzenetet élem meg katarzisként, és lelépve a biblio-
dráma színpadáról, továbbvándorolva mindennap-
jaimban, van elemózsiám.

Van, amiben összecseng a műfaj a pszicho-
drámával, amely szintén dramatikus eszközök- 
kel kínál önismereti, terapikus színpadot min-
dennapi élethelyzeteinkre. A pszichodramati-
kus megközelítésű bibliodráma a bibliai szöve-
geket őstörténeti háttérként, mai élethelyzetek 
ősképeként játszatja. Azon a színpadon a protago-
nista, a főszereplő élethelyzetének bibliai díszletek 
között szerepbe állított játékosaként jut életviteli 
felismerésekre.

A bibliodráma másik ágához tartozók, a „biele-
feldi iskolán” edződöttek viszont a bibliai szöveg 
élettapasztalatokon átívelő újraolvasására teszik 
a hangsúlyt, vagyis ez az irányzat hermeneutikai 
megközelítésű, amelyben nem díszlet, nem eszköz, 
nem illusztráció a Biblia éppen kiválasztott szöve-
ge, hanem olvasmány. Ott és akkor, a bibliodráma 
alkalmával megélt „prédikáció”.

Anno, még a kurzuson, kemény kartonpapírból 
gyűrve hegyvonulatot lehetett egy síklapra illesz-
teni. Aztán a gyűrődések kiszögellési pontjaiból 
kék színbe mártott ecsettel a folyatni a festéket. 
A hegyoldalakat ragasztóanyaggal bekenni, és 
barna-szürke festékporral beszórni, vagy zölddel, 
ahová síkságot, fennsíkot képzeltünk. Fantáziánk 
szerint kiránduló-útvonalakat jelöltünk be zsír- 
krétával a hegy-völgy tagolta tájba. Ezen az útvona-
lon választhattuk ki, önfeledten, ahogy a gyermek, 
ott és akkor ismerős tartózkodási helyünket. Aki 
gyökeret vert a kijelölt helyen, az onnan hallotta 
először Illés próféta száműzetésének történetét. A 
következő lépés az ő megérkezése színhelyének ki-
jelölése volt. Hol keresztezi az én életutam az övét?  
Milyen távolságban, közelségben, milyen útvonalon 
érhetem el az ő tartózkodási helyét? Mi választ el 
tőle és az általa hirdetett próféciától? Avagy: mi az 
az üzenet, és milyen távolságból hallom meg ezt? Ki 
vagy mi hajt életutamon? A kérdésekre  személyes 
válaszok fogalmazódtak meg.  Felnőtt válaszok.  
Ezek az egyéni „élettájképek” inspirálták az illési 
történet színpadra vitt epizódjait. Voltak néhányan, 
akik a hollók közgyűlését vitték színre, mások a sa-
reptai özvegy és gyermekének „utolsó vacsoráját”. 
A visszajelző körben ki-ki reflektált a megéltekre.

A bibliodráma katarzisa akkor következik be, 
amikor magunkra, élethelyzetünkre ismerünk a 
felkínált esztétikai megközelítésben, a jelenetben 
vállalt szerepünkből vagy a szöveg asszociálta 
testhelyzetek megvalósításában. 

Kosztolányit idézve kérdem: „A játszótársam, 
mondd, akarsz-e lenni?” Akarsz-e dramatikusan 
Bibliát olvasni, „mindent, mi élet...”?

Muntag Ildikó
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A játszótársam, mondd, akarsz-e lenni,
Akarsz-e mindig, mindig játszani,
Akarsz-e együtt a sötétbe menni,
Gyerekszivvel fontosnak látszani,
Nagykomolyan az asztalfőre ülni,
Borból-vízből mértékkel tölteni,
Gyöngyöt dobálni, semminek örülni,
Sóhajtva rosz ruhákat ölteni?
Akarsz-e játszani mindent, mi élet,
Havas telet és hosszu-hosszu őszt,
Lehet-e némán teát inni véled,
Rubin-téát és sárga páragőzt?
Akarsz-e teljes tiszta szivvel élni,
Hallgatni hosszan, néha-néha félni,
Hogy a körúton járkál a szeptember,
Ez utcaseprő, szegény, beteg ember.
Ki fütyörész az ablakunk alatt?
Akarsz játszani kigyót, madarat,
Hosszú utazást, vonatot, hajót,
Karácsonyi álmot, mindenféle jót?
Akarsz játszani boldog szeretőt,
Pózolni sirást, cifra temetőt?
Akarsz-e élni, élni mindörökkön,
Játékban élni, mely valóra vált?
Virágok közt feküdni lenn a földön
S akarsz, akarsz-e játszani halált?

KOSZTOLÁNYI DEZSŐ

Akarsz-e játszani?

Gyerekzsivaj

Tíz éve már, hogy hitoktatok a Csillaghe- 
gyi Evangélikus Egyházközségben a 
gyermekbibliakör keretében. Több éven ke-

resztül hitoktatóként, korábban a Kövi Szűz Mária 
plébánián ifjúsági vezetőként, két és fél éve pedig 
szülőként figyelem és élem a (kis)gyermekes csalá-
dok küzdelmét a vallásgyakorlással.

Talán katolikus szocializációm teszi, talán kis-
sé kényszeres személyiségemből fakad, még az is 
lehet, hogy tévedek, mégis úgy vélem, a keresz-
tény vallásgyakorlat legfontosabb tere a közösség, 
amellyel praktikusan, évezredes hagyomány nyo-
mán, vasárnaponként a templomban találkozunk. 
Ez a vasárnapi istentisztelet (szentmise) csaknem 
ugyanilyen régi hagyomány. Az utóbbi időben 
gyakran elgondolkodom, hogyan is csinálták ezt 
Jézus korai követői vagy a középkor totális keresz-
ténységében élők. 

A mai értelemben vett istentisztelet ugyanis 
kisgyereknek nem való. A magam első emlékei – 
még óvodáskoromból, abból az időből, amikor nagy-
mamámmal jártam misére – főleg arról maradtak 
meg, hogy számon tartottam: a második, rövidebb 
térdelés, vagyis az Úrfelmutatás után már hamar 
vége lesz a misének, és hogy a csengetés az átvál-
toztatás alatt – nagymamám zseniális ötlete sze-
rint – azt jelenti, csöndben kell maradni. A gyerek 
a mise alatt unatkozik. Az unatkozó gyerek pedig 
„rosszalkodni” kezd. A régiek jobban tolerálták a 
rosszalkodó gyereket? Vagy – mivel maguk sem 
értették a latin nyelvű misét – nem zavarta őket 
a zaj? Esetleg a hagyományos nevelési módszerek 
inkább fegyelemezettségre szorították a kicsiket? 
Vagy a régebbi korok embere gyerekkora óta las-
súbb, ingerszegényebb, „unalmasabb” élethez volt 
szokva, így jobban tudott unatkozni? Vagy talán – 
és ez számomra a legrokonszenvesebb magyarázat 
– az istentiszteletet elsősorban nem intellektuális 
élményként kezelték, hanem valami más, részben 
spirituális-transzcendens, részben kultikus, sokré-
tű és „összemberi” eseményként?

Egyszerű lenne kirakni az istentisztelet bal alsó 
sarkába a „12 karikában” jelet, és azt mondani, 
hogy az ilyen kicsi gyereket nem kell istentisztelet-
re hozni. Igen ám, de a kisgyermek szülei is szeret-
nének istentiszteletre jönni. Egy háromgyermekes 
család esetében az az időszak, amely kiesne a szü-
lők istentiszteleti gyakorlatából, akár tíz-tizenkét 
év is lehet. (Arról nem is beszélve, hogy a katolikus 
egyház parancsa szerint a vasárnapi miselátogatás 
kötelező, annak elmaradása halálos bűn.)

Ismeretségi körömben családi és egyházközségi 
szinten különböző megoldások születtek a helyzet 
kezelésére. Akad család, ahol az egyik szülő a reg-
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geli misére megy, a másik az estire. Ahol megtehe-
tik, a nagyszülő vigyáz a gyerekekre, amíg a szülők 
templomban vannak. Mindkét megoldással az a 
gondom, hogy szétszakítja a családot. Azt sugallja, 
hogy az egy lakásban élők, egy asztalnál étkezők 
közössége még közös lehet a mosógép- és WC-hasz-
nálatban, de az Isten tiszteletében nem (értsd jól!). 
S persze sokan – mint mi is – megpróbálják a lehe-
tetlent: eljönnek együtt, és reménykednek benne, 
hogy a gyerek kibírja legalább a prédikáció végéig, 
utána pedig a folyosón vagy a kertben igyekeznek 
elfoglalni hangoskodó csemetéjüket. Bizony gyak-
ran fölmerül a kérdés: érdemes-e vasárnap reggel 
rohanva készülnöm, hogy utána a kertben sétáljak 
a gyerekkel az istentisztelet vagy mise végéig csak 
azért, hogy aztán pár szót válthassak az ismerőse-
immel. 

Néhány egyházközségben tartanak gyerekmi-
sét. Ahol jól csinálják, ott a mise rövid és egyszerű, 
a gyerekeket igyekeznek bevonni az oltárszolgálat-
ba, és a dialógus jellegű prédikáció a felnőtteknek 
is sokat ad. Ez elég jó kompromisszum, bár persze 
az egészen aprók ezt sem bírják végig, és a szülők 
is csak magukhoz hasonló szülőkkel találkoznak az 
egyházközségből. És természetesen csak ott műkö-
dik, ahol több istentisztelet van egy vasárnapon.

Hallottam olyan templomról is, ahol a játékok-
kal teli gyerektermet üvegfal választja el a temp-

lomtértől, így a gyerekek láthatják és hangszórón 
hallgathatják bentről az istentiszteletet, közben 
szabadon játszhatnak, de a szertartást mégsem za-
varják. Kicsit bent is vannak az istentisztelet teré-
ben, és kicsit el is választva. Ez számomra rokon- 
szenves megoldás – de amelyik templom nem így 
épült, ott legfeljebb a hangot lehet utólag bevezetni 
a játszóterembe, hogy legalább a szülő hallja a sző- 
nyegen térdelve és építőkockázva. Mindazonáltal 
érdemes elgondolkodni ezen a megoldáson. 

Minden egyházközség más szellemű: akad olyan 
hely, amely gyerekparadicsom, van, ahol lendületes 
ifjúsági élet zajlik, máshol a karitatív munka vagy 
a misszió áll az előtérben, bizonyos templomok a 
kórusukról híresek – még számtalan színe van a 
keresztény közösségeknek.

Itt, a békási templomban eleven kulturális élet 
zajlik, az istentiszteletek intellektuális kihívást 
jelentenek a prédikátornak és a hallgató hívőnek 
egyaránt. Így a gyülekezet számos tagja azt várja 
az istentisztelet alatt zajló gyerekbibliakörtől, hogy 
a koncentrált figyelmet zavaró gyerekeket tartsa 
hallótávolságon kívül a templom terétől. A szülők 
részéről pedig elvárás… Nos, amikor három-négy 
évvel ezelőtt megkérdeztem erről a szülőket, akkor 
a legszélsőségesebb – kimondott vagy csak érzé-
keltetett – véleményekkel találkoztam. Akadt, aki 
úgy vélte, túlságos és bántó kényszer, hogy minden 
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héten vasárnap 10 órakor van a gyerekbibliakör. 
Többen egyszerűen gyermekmegőrzést vártak, és 
zavarta őket, hogy közben „bibliai ügyekkel” zak-
latjuk a gyermeküket. Mások tételes, iskolai szintű 
hitoktatást igényeltek volna, és nem értették ezt a 
játszadozást. Megint mások úgy gondolták, hogy ők 
beadnak egy gyereket, mi pedig visszaadunk egy 
hívő embert. Álláspontjukat persze jóval kevés-
bé egyértelműen fogalmazták meg: „Igazából az a 
fontos, hogy a gyerekek jól érezzék magukat, nem 
baj, ha nem mindig foglalkozunk a Bibliával”. Vagy: 
„Olyan jó, hogy itt megtanulják a Bibliát, mert hát 
a mi családunk (férjem, feleségem…) nem vallá-
sos!”. Satöbbi, satöbbi.

Mindezt nem felpanaszolom, hiszen minket is ez 
a sokszínűség tart itt a gyülekezetben. Az egyetlen, 
ami fájdalmasan érint, ha azt tapasztalom, hogy 
– legtöbbször öntudatlanul – azt sugallják felénk, 
hogy ami a gyerekek számára készül, az nem olyan 
fontos, nem olyan komoly dolog („Aranyosak a gye-
rekek rajzai, de most nem kéne kitenni, mert egy 
művész alkotásai vannak a gyülekezeti teremben”; 
„Azért nem jött ma a gyerek, mert pénteken külön 
nyelvórája volt, ezért most kell megírnia hétfőre a 
leckét”), hogy az igazán fontos, komoly és értékes 
dolgok a felnőttek terében zajlanak.

Az egyházközség mint intézmény elsősorban 
nem hatóság, hanem szolgáltatás. Mint az egy-
házközség által megbízott hitoktatónak nekem is 
szolgálnom kell a közösség igényeit, harmóniába 
rendezni azok sokszólamúságát. Mindezt azonban 
csak a saját hitvallásom szűrőjén át tudom és aka-
rom megtenni. Ez pedig így hangzik: a hit miszté-
rium, hitre nevelni sem a saját gyerekemet, sem 
mások gyerekét nem tudom. A gyerekbibliakörön 
közösségbe hívom őket, ahol együtt kalandba bo- 
csátkozunk: felfedezzük a Bibliát. A játékok, be- 
szélgetések, festés-rajzolás során, a bibliai szövege-

ken keresztül Isten maga szól hozzájuk, ők pedig 
észrevétlenül magukévá teszik a nagyobb közösség 
vallásgyakorlásának rendjét. Úgy gondolom, ebben 
nagyjából egyetértünk Muntag Ildikóval, aki fele-
lős a gyülekezeti hitoktatásért.

És mivel ezt csakúgy fontos és értékes dolognak 
tartjuk, mint magát az istentiszteletet, időről-idő-
re megpróbálunk időseket és fiatalokat egyaránt 
megmozgató bibliodramatikus családi istentiszte-
leteket, karácsonyi együttléteket szervezni. A gye-
rekeket, a gyerekbibliaköri alkalmakon született 
alkotásaikat, gondolataikat behozni a templom, a 
gyülekezeti terem, a „korábban születettek” teré- 
be. S talán e próbálkozások hatása is, hogy sok re-
mek és előremutató dolog történt a gyülekezetben 
az utóbbi időben: a gyerekbibliaköri termet már 
nem tekinti senki lomtárnak vagy csupán a ven-
dég énekkarok öltözőjének, pelenkázó készült a 
mozgássérültmosdóban, a gyerekeket rendszeresen 
bevonják az összegyülekezés-napi készülődésekbe.

Meggyőződésem, hogy a gyülekezetnek egyenér-
tékű tagja mindenki. Hiszem, hogy a családok és 
a gyülekezet kölcsönösen erősíthetik egymást. Úgy 
vélem, ennek a gyülekezetnek különös elhívása van 
a kevésbé produktív korban lévőkhöz, ezért is épí-
tett öregotthont. Azért, mert tudja, érzi, hogy azok 
az emberek, akiket már nem nyomaszt a család-
fenntartás és hasonló anyagelvű dolgok egziszten-
ciális kényszere, különleges kegyelem hordozói. 

De ez nemcsak az aktuális kenyérkeresőknél 
korábban, hanem későbben születettekre is igaz.

Váradiné Naszályi Márta
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…Azt a játékosságot

Aki gyerekkorában nem imádott játszani, az 
felnőttként utál dolgozni. Ha valami egyál-
talán hozzájárult ahhoz, hogy boldogan – és 

nem a rabszolga, hanem a játszó gyerek örömével 
– dolgozom reggel 6-tól legalább este 10-ig, az a 
gyermekkori, édes játék. Nagyon odafigyelni vala-
mire, különbséget tenni árnyalatok között akkor 
tanultam meg. Órákig szöszmötölni egy megbar-
nult levéllel – nagyon-nagyon jó volt. 

Sosem felejtem el, milyen jó volt játszani: egy ka-
viccsal, István babám kopasz, viaszosvászon,  testé-
től levált fejével, a zsenge fű világoszöldjére festett 
gyerekágyban, az ócska, életlen, utcán talált késsel 
(azt a temesvári utcát mi Stefániának hívtuk, hi-
vatalosan Domniţa Balaşa volt, szedillel a t és az s 
alatt, ezért így kellett ejteni: Domnicá Bálásá).

Egyetlen, kék ceruzavéggel órákig eljátszottam, 
pedig még nem is tudtam, hogy ez az én edzésem 
az összes elkövetkező évtizedekre: ugyanilyen bíbe-
lődő, játékos türelemmel stilizálom, szerkesztem, 
adjusztálom kézirataimat, és másokét is mindmá-
ig, legföljebb a nyelvem hegyét már nem dugom ki, 
ezerszer mondta anyám, „ne nyújtsd ki a nyelved”, 
ma már hallgatok rá. Nem hiszem, hogy túlzok, 
amikor azt állítom, az a kis kék ceruzavég főszere-
pet játszott abban, hogy képzőművésznek indultam, 
hogy olyan nagyszerű művészek tanítványa vol-
tam, mint Podlipny Gyula, a lugosi Szőnyi István, 
az írónak is jó tehetségű szobrász, Szobotka And-
rás, és olyan jól kezdtem grafikusi pályámat, hogy 
némely tizenhat-tizennyolc éves zárdista barátnőm 
aktmodellt ült nekem, és persze (mondom: sokáig 
maradtam gyerek) – a kezüket sem fogtam meg, 

Messze
lát már szemem, áldott ködökbe veszve.

Tükrén
csak tengerekről, ormokról vetül fény.

Távol 
nap tündököl neki és hold világol.

Hegység
hűs tisztasága, csillagos, nagy egység.

Nem mer 
közelbe nézni, rút a föld, az ember.

Fájóbb,
ami valóság, mint e vaksi hályog.

Ottan 
fut a világ. Vagy tőle én futottam?

Lencsém,
mondd, megleled-e messze-szállt szerencsém?

Tiszta 
gyermekkorom reggeljét hozd te vissza.

Kristály
gyémánt-havat, melytől gyöngyös a friss táj.

Békét,
anyám szemének túlvilági kékét.

Rendet,
apám kezét, ki engem el nem enged.

Ámbra
zsarátnokot, mely rádereng szobámra.

Lássam
a régi képet rajtad égi másban.

Ablak,
mutasd nekem, hol az a boldogabb lak?

KOSZTOLÁNYI DEZSŐ

Játék első szemüvegemmel
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jutalmul viszont elvittem őket Ruzicskay György  
ragyogó kiállítására a kultúrpalotába. Közel száz 
éves volt, amikor az Andrássy út és Bajza utca sar-
kán, az Újságíró-szövetség palotájának földszintjén 
együtt ebédeltünk a kilencvenes évek legelején, és 
eldicsekedtem neki fanyarul: az ő kiállítása volt 
aktmodelljeim minden jutalma, fizetsége.

Lám, a játék elvezetett a szerelemhez, a szép-
séghez, a gyönyörhöz, az áhítathoz és a szorgalom 
(néha öncélú) öröméhez is.

Minden gyerek játékát érdemes alaposan meg-
figyelni, följegyezni, lefilmezni, mert abból kiderül-
het, képes lesz-e majdan nagyon belemerülni vala-
mibe, mint egyetemista koromban én Hegelbe. Meg 
mernék esküdni, hogy ezekből a videókból jósolni 
lehetne, mégpedig talán éppen tehetséget, hajla-
mot, mélyebb érdeklődést, látásmódot, alkatot, 
természetet. Bekövetkezhet az a jövő – ha békés és 
okos lesz az ember –, amelyben vagyont érnek a ki- 
csikről az óvodában, otthon készült videók, segítik 
a szakembereket annak megállapításában, hogy mi 
felé érdemes tájolni-irányítani a gyereket.

Kicsit később is megtaláltam a játék felsőbb 
osztályainak örömét. Budán nagybátyám és ke-
resztapám, Bodor István, anyám öccse volt a ked-
vencem. Autóversenyző volt, ötévesen már tudtam 
a márkáját: Bugatti. István tartott keresztvíz alá, 
meg volt neki óriási terepasztala rohangáló, gyö- 
nyörű kisvonatokkal, meg maga készítette zenegé-
pe, rádióval, lemezjátszóval és egyebekkel, ő találta 
fel az orvoshívó berendezést – meg is jelent egész 
oldalas fényképe a Tolnai Világlapjában. Aztán 
nyolcéves koromban öngyilkos lett, mert felesége 
átpártolt a másik Bodor-fiúhoz, István bátyjához, 
Pálhoz, aki Amerikából hazalátogatott, s a háború 
itt fogta, ami édesapjának, nagyapámnak, az akkor 
legöregebb Bodor Pálnak az életébe került.

És közben azon gondolkozom: megtaníthatók-e 
vajon a gyerekek arra, hogy megfigyeljék és meg-
jegyezzék, ami velük történik?

Dehogy. 
A hajdani Siesta Szanatórium (ma Kékgolyó 

utcai onkológia) kertjében nemrég MR- (mágnes-
rezonancia) és CT- (computer-tomográf) vizsgálat-
ra vártam, s a kis épület előtt ácsorogva rájöttem: 
ezen helyen állt az én ágyméretű, fedeles nagyhin-
tám a harmincas évek legelején, itt kényszerültem 
életemben először újítani vagy feltalálni valamit, 
erre máig büszkébb vagyok, mint legjobb kisregé- 
nyemre: nem volt, aki – míg én ültem vagy feküd-
tem – mozgásba hozza a hintát, hát az ugrókötele-
met a tető egyik rúdjához kötöttem, és harangozó 
mozdulattal  elkezdtem lendíteni a hintát – nagy- 
szerű érzés volt, többé nem is kellett senki, hogy 
ringasson. Lám, a hiúság nagyszerű fényképezőgép 
meg kamera: őrzöm a képet halálom órájáig. 

Bodor Pál (Diurnus)

Gyerekkoromban réges-régen 
fenn ültem én is a szekéren.

Gabonát vittünk a malomba, 
vagy burgonyát, répát, halomba. 

Mindig közelbe, mindig lassan, 
s ömlött az idő számolatlan.
 
Mert oly lassacskán folyt az élet, 
a közelség is messzeség lett. 

Köröttük utak sokasága 
ágazott szerte a világba.

Elálmodozva mindent láttam 
a nem-látványos pusztaságban.

Hol az ég-kékre felhő omlott,
láttam a sziklás tengerpartot.

Hol szél borzolt bozótba, sásba,
itt a nagyváros morajlása.

A kordét csikók röpítették, 
ez volt a szédítő sebesség. 

Mit ott átéltem, ahhoz mérten 
most minden élmény törpe nékem.

WEÖRES SÁNDOR

Gyerekkor
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Mámor

A pulit Vacaknak hívták, a sparherd alatt 
lakott, gubancos volt, a szőre földig lógott. 
Végiglihegte az egész nyarat. Akkor tanul-

tam meg, hogy a kutya izzadás helyett liheg, pon-
tosabban: így izzad. Akkoriban tanultam mindent. 
Ez volt az első falusi nyaram, hosszabb minden ad-
diginál. 

Mondták róla, hogy terelőkutya, a kondásnak 
mégsem pulija volt, valami izgatott, lábát kap-
kodó, farkát rezegtető nevenincs korccsal járta a 
falut. Vacak pedig egész nyáron a földes padlójú 
konyhában a sparherd alatt tétlenkedett. Néha 
ki-kijárt a kertbe a dolgát végezni, de azon kívül 
semmi. Ült a koszlott rongyok között, a szétfoszló 
papundekliládában, rózsaszín nyelve kilógott és zi-
hált. Pokoli meleg volt tényleg. Azt is akkor tanul-
tam, mi az, hogy aszály.

Javasoltam, nyírjuk le. Kinevettek, ilyesmit is 
csak városi gyerek mondhat, az pesti úrikutyáéknál 
szokás, egy tisztességes puli bele is halna. Vacak 
öreg volt már. Erősen őszült, de a korát a fogairól 
lehet megállapítani igazán, mutatták, alig van már 
neki. Nem mertem megfogni a pofáját, és belenézni 
a szájába, pedig biztattak. Elhittem inkább. Mond-
ták Vacakról, hogy míg fiatal volt, derekasan visel-
kedett nagyon. De most már kiszolgált. Épp annyi 
idős, mint én, és egy kutyánál egy emberi év nyolc-
cal ér föl. Összeszoroztam a kilencet nyolccal, nem 
szívesen, de tudni akartam. Hát bizony.

Engedelmes kutya volt. Mondták, sok mindent 
megért. Elhittem, hát hogyne, elhittem én mindent, 
amit mondtak; úgy tanul az ember. De nem tudtam 
mit kezdeni vele. Észrevettem, Vacak mindenkinek 
engedelmeskedik. Nekem is. Amikor senki nem volt 
otthon, a konyhába mentem, hogy kipróbáljam. Úgy 
istenigazából.

Ült a ládában, a gombszeme csak néha-néha csil-
lant elő. Leguggoltam hozzá, kisimítottam az őszü-
lő szőrt a szeméből. Nézett figyelmesen és lihegett. 
Fülledt délután volt, alig lehetett levegőt kapni. 
Fölálltam.

– Vacak! – mondtam.
A hangom keményen csattant és fenyegetőn, 

úgy, ahogyan másoktól hallottam.
Lesunyta a fejét a két mancsa közé, és halkabb-

ra fogta a szuszogást, a moccanástól a szőr vissza-
hullott a szemére, mintha függöny mögül nézett 
volna rám.

– Vacak! – csikorogtam.
A kutya a foszlott papundekliláda aljába lapult, 

a málladozó rongyok közé, igyekezett beléjük olvad-
ni, elrejtőzni, megsemmisülni. De előlem nem me-
nekülhetett. Ott volt. Láttam. Lihegett.

Megenyhültem kissé.

– Vacak – mondtam szelídebben, ám helytelení-
tőn, mintha rajtakaptam volna valamin, de azért 
megbocsátanék. – Ej, ej, Vacak.

Fölemelte a fejét lassan, bizonytalanul, mint aki 
nincs meggyőződve róla, jól hallott-e. Hála villant a 
szőrfüggöny mögül, az őszes farok ide-oda lendült a 
sparherd alatt; koppanva ütődött a vaslábaknak.

Nem vártam meg, míg a lassú lebegés csóválás-
sá érik, torkom szakadtából üvöltöttem rá: – Vacak! 
– és határozottan, keményen magam elé mutattam: 
– Vacak! Te!

Farka nyomban a rongyok közé hullt, fejét lesuny-
ta ismét, majd feltápászkodott keservesen, és földig 
lógó orral előoldalgott a sparherd fedezékéből.

– Vacak! – harsogtam kíméletlenül, és intettem: 
közelebb, még, még, közelebb! Még közelebb!!

A szandálomnál állt, odalent, mélyen alattam, ló-
gott mindene, feje, szőre, farka. Fölnézni nem mert; 
remegett.

– Vacak! – üvöltöttem a magasba lendítve ka-
rom. – Te!!

Szűkölve kushadt két szandálos lábam közé, ki-
tárva hátát az ütésnek, loboncán keresztül is lát- 
szott, hogy emelkedik-süllyed a horpasza. Lesújta-
ni kész karomban az ítélő isten ereje, lábam rúgás-
ra moccant. Csak azért torpantam meg, mert nem 
tudtam, melyikkel kezdjem.

És ekkor érdes érintést, nedves simítást éreztem 
bokámon, majd lábujjaimon, ahol szabadon marad-
tak a műbőr szandál poros pántjai közt. Láttam a 
szürke szőr közül elő-elővillanó rózsaszín nyelvet is.

Csiklandós érzés volt, csodásan jóleső. Elnémul-
tam és leeresztettem a kezem. Álltam a puli fölött, 
akár a torony. Nyolcszor öregebb, mint én. És meg-
ért sok mindent. Nohát. Néztem lábamhoz dörgö-
lődző ványadt testét a magasból. 

Mámor bizsergett a földes padlójú konyhában, 
sosem érzett mámor. Betöltötte mennyezetig.

Békés Pál
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Tyúkitató tálban a Nap tűztojása,
baromfiudvar, por és meleg,
feltornyosul a budi deszkavára,
réseit körbedongják zöld legyek;
mint elbitangolt állatot az ólmeleg – 
„hol vagy fiam?!” – megbánás fojtogat,
fészekből fosztott tojások íze
kaparja szomjas torkomat,
egyetlen forró érintés a testem,
senki se simogat meg, remegek,
és közelről nem látszik az Isten.

         * 

Fekete fövegben, szárnyas palástban, 
apa lassan vonul az orgonásban,
egyszerre lépnek a zord presbiterek,
Húsvét van, ragyog a kikelet,
rövidnadrágos öltönyt viselek, 
anya, mint zengő harang kötelét,
húzza vonja a kishúgom kezét,
ha elszabadul, rögtön rügyet eszik,
pokollal, hasmenéssel hiába rémítik,
akárha hídon haladna a menet,
egy kerek felhő épp felettünk lebeg,
harmónium szuszog zsoltáros hangokat – 
feltámadunk, ha minden így marad.

         * 

A bűnök sötét veszedelme,
a bolond lány meztelen melle,  
kerítés mellett párzó kutyák,
durva barack a fejemre:
„te, kis pap-pupák!”

         * 

Felnőttem, meztelenül fekszem a nyári 
              kövekre,
tűnök, szikláról csepp, a létem így örök,
néma harang az ég, Nap, Hold a nyelve,
elhízott testem szíjazzák délkörök!

Nem József Attila pszichés sorsának alaku-
lásáról, még kevésbé valamiféle diagnózi-
sáról, hanem mindössze egy igen súlyos 

gyerekkori traumájáról szólnék, mely egész életére, 
főként utolsó éveire, kései verseire is kihatott. 

A család nyomoráról, a gyerekek időnkénti 
éhezéséről, különösen akkor, amikor anyjuk távol 
van, eleget tudunk. „Mama, a Jolán moslékot főz 
mindig!” – ezekkel a szavakkal fogadja a kórházból 
visszatérő anyját a fiú. 

Akadnak azonban olyan elgondolkodtató mozza-
natok is, melyek árnyalhatják az anya iránti ambi-
valenciát. Akit pedig inkább idealizálunk. Tudjuk, 
hogy két éven át menhelyen volt a két kisebbik gye-
rek. Amit csakis a nyomor kényszeríthetett ki. De 
mégiscsak töprengésre késztet, hogy e két év során 
az anya egyetlen alkalommal látogatja meg gyere-
keit. Kétségkívül olyan körülmények között éltek, 
amikor egy Öcsödre szóló vonatjegy is problémát 
jelentett. De mégis, akkor is... 

Mindez azonban még a nagy veréses trauma iga-
zi és főleg egyedüli előzményének sem tekinthető. 
Ennek felidézése során alapvetően a nővér, József 
Jolán József Attila élete című megrázó és a közösen 

MEZŐ FERENC

A paradicsom romjainál

Irgalom, édesanyám...

József Attila halálának
hetvenedik évfordulójára
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megélt gyerekkort nagyjából hitelesen megjelenítő 
könyvének leírására támaszkodhatunk. Vígjáték-
nak indul, de többszörös tragédiába torkollik.

Egy csirke került a családhoz. Az anya nagy 
becsben tartotta a jószágot. Olyannyira, hogy a 
gyerekek majdhogynem féltékenyek lettek: „Na- 
gyon utáltuk ezt az anyám tyúkját” – írja Jolán. A 
csirkét a Ferenc térre kellett vinni legelni: az egy-
re gyengülő anya helyett mindinkább Attilának. A 
környék gyerekei csúfolták. Csaknem húsz év múl-
va még élő, sőt, élőbb az emlék. Az elhíresült asszo-
ciációsorozatban, a Szabad-ötletekben olvashatjuk: 
„Az is olyan megalázó volt, hogy én vigyek le egy 
tyúkot legelni a térre és a többi fiúk kiröhögjenek.” 
A fiú végül is megtagadta a legeltetést, az anya pe-
dig mutatta, hogy a tyúk pártján áll: „Morcosan tet-
te le elénk az ételt.” A fiú éhségsztrájkba kezdett: 
nem evett sem ebédet, sem vacsorát. „Igenis, nem 
eszem! És ha mama jobban szereti azt a ronda dö-
göt, akkor jobb, ha éhen halok.” A sztrájk letörésére 
az anya – a tyúk tojta tojásból – buktát sütött. A 
gyerek nem evett belőle: sem délben, sem este. Más-
nap azonban az anya a buktás tálat üresen találta. 
Sodrófával ütötte-verte a gyereket, aki kék-zöld fol-
tokkal lett tele, s karja kificamodott. „Ha el nem 
ájul, talán agyonveri Attilát” – írja Jolán. Orvost 
hívtak: nyugtató injekciót adott az anyának, aki el-
aludt. Majd helyre csavarta a fiú karját. Összesen 
annyit mondott: „Az asszonyságot kímélni kell min-
den izgalomtól. Már csak ezt lehet tenni érte.”

Így kerül egymás mellé, fonódik össze evés-nem 
evés, a mama és – a halál. És ez a triász egész életét, 
egész költészetét végigkíséri, hogy az utolsó két év-
ben lelki életének egyik determináló eleme legyen. 
Jolán megpróbálja megmagyarázni öccsének, hogy 
a mamának rákja van. Aki erre keservesen sírni 
kezd, hogy már Jolán is átejti, hiszen a rák az egy 
állat. A Szabad-ötletekben József Attila kitér a rák 
mindegyik jelentésére: étel (Hatvanyéknál rákos 
előételt ettem), betegség (a mamának rákja volt), 
állat (csíp az ollójával), ami kísértetiesen idézi az 
„énértem sír, kit esz a rák”, illetve az „Ettelek volna 
meg!” döbbenetes verssorait.

Ez a triász már korai versében, a Tiszta szivvel- 
ben is előbukkan: „Nincsen apám, se anyám”, „har-
madnapja nem eszek”, „halált hozó fű terem gyö- 
nyörű szép szívemen”. E Szegeden írt versből – év-
tizedek múltán – a szegediek vádat éreztek ki: a 
„harmadnapja nem eszek”-ből csakis az éhezést ol-
vasták ki, és bizonyították, hogy József Attila Sze-
geden nem éhezett: a hét minden napján más-más 
családnál volt hivatalos ebédre, „napokat evett”, 
ahogy régebben mondták. Meg sem fordult a fejük-
ben, hogy itt talán nem is nyomorúságból követke-
ző éhezésről, hanem inkább önkéntes nem evésről, 
pszichoszomatikus elemről van inkább szó. Miként 
pár évvel később egy párizsi versében írja: 

„Két naponként csak egyszer ettem,
és gyomorbajos lett belőlem.
Éreztem, forgó, gyulladásos
gyomor a világ is és nyálkás,
gyomorbeteg szerelmünk, elménk...”
           (Végül, 1926)
Nem sokkal ezután kerül – alapvetően gyomor-

panaszai okán – első analitikusához, Rapaport Sa-
muhoz. (Aki – a kortársak emlékezete szerint – „a 
gyomor Freudjának” titulálta magát.) A költő ana-
líziseivel csupán annyiban foglalkozunk, amennyi-
ben témánkhoz kötődik. A szálak a Szabad-ötletek 
nemritkán zabolátlan, de éppen nyerseségük, az 
emlékek primer feldolgozása szempontjából figye-
lemre méltók: érdekesek és – analitikus szempont-
ból is – értékesek. A Szabad-ötletek 1936 májusá- 
ban íródtak, zár alatt voltak, 1990-ben kerültek 
könyvárusi forgalomba. Műfajáról igen sokat vitat-
koztak és vitatkoznak mindmáig: sokan szabadvers-
szerű szépirodalmi alkotásnak tekintik. Szerintem 
igen érdekes nyersanyag, melyben az érzelmek, in-
dulatok az indulatáttétel során vezetődnek le, rea-
lizálódnak, míg ugyanezen érzelmek és indulatok, 
felszínre hozott emléktöredékek a költeményekben 
átlényegülnek, szublimálódnak. S amennyire si-
kertelen az indulatáttétel a Gyömrői-analízisben, 
annyira sikerült, befejezett ugyanezen elemek át-
lényegülése, szublimálása a költeményekben. Ezért 
indokolt, mintegy egy folyamat rekonstruálása ér-
dekében, előbb a Szabad-ötletek vonatkozó, a nagy 
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verési traumával kapcsolatos passzusainak bemu-
tatása, majd pedig az idekapcsolódó versek, vers-
sorok elemzése, különös tekintettel a szublimálás 
kiemelkedően érdekes folyamatára, melynek során 
a vers végleges szövege kialakul. 

Mindenekelőtt József Attila szavait idéznénk, 
ahogy azokat egykori – és ekkortájt, a Szabad-ötle-
tek, illetve a Gyömrői-analízis idején újra fellángo-
ló – szerelmének emlékezete megőrizte.

„Mikor ott (Gyömrőinél) megakadtam, valamit 
nem tudtam kimondani, azt mondta (Gyömrői): – 
Ne féljen, nem veszem elő a sodrófát! (...) valahogy 
nagyon sokat jelentett neki – folytatja Vágó Márta, 
– én sehogy sem tudtam megérteni, hogy miért, csak 
sokkal később, a nénje könyvéből, a bukta-históriá-
ból érthettem meg.” Illetve a költő egyik, Kozmutza 
Flórához írt leveléből: „Zúg a fejem, mint amikor 
anyám vert a sodrófával...”

Most a Szabad-ötletekből idézünk. (A Szabad-
ötletek elemzése során sikerrel hasznosíthattam 
a kötetet szerkesztő Stoll Béla jegyzeteit.) – „nem 
én tettem // jaj istenem mit csináltam // elolvassa-e 
// rájön-e // én ettem meg a buktákat...”, itt konta-
minálódik az anya és az analitikus: a bukták ello-
pásával, megevésével (anya), illetve a Szabad-ötle-
tek megírásával (elolvassa-e – mármint Gyömrői) 
kapcsolatos bűntudat. Az emlék, illetve az emlék-
ből eredő asszociációk vissza-visszatérnek a Sza-
bad-ötletekben: – „úgy szeretném, ha nem ettem 
volna meg a buktákat...” Jellemző, hogy csaknem 
mindvégig a bűntudat – és nem a verés kiváltotta 
vád – van előtérben. Bár a visszafojtott agresszió is 
feltűnik: „ha visszaütöttem volna a mamát”. Ennek 
az agressziónak a szublimálása igen szépen és fi-
noman bomlik ki a Kései sirató című versből, mely-
nek elemzésére rövidesen rátérünk. Itt bukkan föl 
újra (az evés kiváltotta) verés és az anya halálának 
életét végig determináló egybefonódása: „a verésig 
minden rendben volt, aztán lett beteg az anyám”.

Kései verseiben is meg-megjelenik a buktalopás, 

folyamatára a Kései siratóban. De mi is a szubli-
málás? Szakkönyvek és lexikonok definíciói helyett 
József Attila egyik verséből, a Költőnk és korából 
idéznék, ahol éppen az anya mitizált alakja kap- 
csán fejti ki saját – és nem tanulság nélküli – ér-
telmezését.

„Űr a lelkem. Az anyához,
a nagy Űrhöz szállna, fönn.
Mint léggömböt kosarához,
a testemhez kötözöm.
Nem való ez, nem is álom,
ugy nevezik, szublimálom
ösztönöm...”
A Kései sirató első sorainak változataiból jól 

nyomon követhető az anya lehető legdurvább, ká- 
romló megidézésének fokozatos szublimációja. Az 
első, kezdeti variáns:

„Mint utolsó ringyó, ha odaintik,
elnyujtóztál a halál oldalán.”
A következő, már finomított változat:
„Mint senki lánya, ha odaintik,
elnyujtóztál a halál oldalán.”
Majd, ezt követően:
„Mint kitaszitott nő, ha odaintik...”
És végül:
„Mint lenge, könnyü lány, ha odaintik...”
Éteri könnyedségű sor ez már. De mintha a „len-

ge, könnyü lány” képe valamit megőrzött volna az 
előző változatokból.

Majd pedig a folytatás. A kezdeti szöveg:
„Sok kedves nőből és sok durva nőből / próbállak 

összeállitani téged.
A vers végleges szövegében:
„Lágy őszi tájból és sok kedves nőből / próbállak 

összeállitani téged...”
És végül a vers záró sorainak két változatát 

idéznénk, ahol – éppen a nagy verés fölelevenítése 
során – [a kötőszó mellett] egyetlen írásjel megvál-
toztatásával szublimálja a versben is feszülő indu-
latát.

illetve a miatta érzett bűntudat: „Egész 
testében reszket, mint a gyermek, / kit raj-
takaptak, hogy buktát lopott” – olvashat-
juk a harmadik személybe transzponált 
emléket egyik töredékében. Valamint a 
félelmetes asszociációkkal teli Boldog ha-
zug korábbi változatában: „...anyámmal, 
aki vastag bottal vert meg, / mert sápadt 
kézzel loptam én, a gyermek”. Valamint 
egysoros versében: „Irgalom, édesanyám, 
mama, nézd, jaj kész ez a vers is!” (Bár 
csupán egysoros, mégsem töredék, hiszen 
„kész ez a vers is”.)

Most térnénk rá e korai emlék, illetve 
az evés-anya-halál triásza (ezekhez hoz-
zászámíthatjuk a verést is) – nyugodtan 
mondhatjuk: költői – szublimálásának 
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     Harminchat fokos lázban égek mindig
s te nem ápolsz, anyám.
Mint lenge, könnyű lány, ha odaintik,
kinyujtóztál a halál oldalán.
Lágy őszi tájból és sok kedves nőből
próbállak összeállitani téged;
de nem futja, már látom, az időből,
a tömény tűz eléget.
     Utoljára Szabadszállásra mentem,
a hadak vége volt
s ez összekuszálódott Budapesten
kenyér nélkül, üresen állt a bolt.
A vonattetőn hasaltam keresztben,
hoztam krumplit; a zsákban köles volt már;
neked, én konok, csirkét is szereztem
s te már seholse voltál.
      Tőlem elvetted, kukacoknak adtad
édes emlőd s magad.
Vigasztaltad fiad és pirongattad
s lám, csalárd, hazug volt kedves szavad.
Levesem hütötted, fujtad, kavartad,
mondtad: Egyél, nekem nőssz nagyra, szentem!
Most zsiros nyirkot kóstol üres ajkad –
félrevezettél engem.
      Ettelek volna meg!… Te vacsorádat
hoztad el – kértem én?
Mért görbitetted mosásnak a hátad?
Hogy egyengesd egy láda fenekén?
      Lásd, örülnék, ha megvernél még egyszer!
Boldoggá tenne most, mert visszavágnék:
haszontalan vagy! nem-lenni igyekszel
s mindent elontasz, te árnyék!
Nagyobb szélhámos vagy, mint bármelyik nő,
ki csal és hiteget!
Suttyomban elhagytad szerelmeidből
jajongva szült, eleven hitedet.
     Cigány vagy! Amit adtál hizelegve,
mind visszaloptad az utolsó órán!
A gyereknek kél káromkodni kedve –
nem hallod, mama? Szólj rám!
     Világosodik lassacskán az elmém,
a legenda oda.
A gyermek, aki csügg anyja szerelmén,
észreveszi, hogy milyen ostoba.
Kit anya szült, az mind csalódik végül,
vagy így, vagy úgy, hogy maga próbál csalni.
Ha kűzd, hát abba, ha pedig kibékül,
ebbe fog belehalni.

JÓZSEF ATTILA

Kései sirató

Előbb:
„Beh örülnék, ha megvernél még egyszer!
Boldoggá tenne most, de visszavágnék,
haszontalan vagy, nem-lenni igyekszel
s mindent elrontsz, te árnyék!”
A végleges szövegben mindössze egyetlen írásjel 

változik:
„Boldoggá tenne most, mert visszavágnék:
haszontalan vagy! nem-lenni igyekszel
s mindent elrontsz, te árnyék!”
Az előző változatban a „visszavágnék” után vesz-

sző áll, vagyis valódi, testi visszavágás, visszaütés 
lehetőségére utal a két sor. A véglegesben viszont 
a „visszavágnék” utáni vessző kettőspontra van ja-
vítva, vagyis egy szublimált, verbális visszavágásra 
utal, a „haszontalan” előtt. E szó jelentése csaknem 
mindig a – gyereknek mondott – „te kis haszonta-
lan”-ban realizálódik. Itt azonban fölsejlik mögötte 
egy másik, lehetséges, bár nem használt értelme, 
az – anyára vonatkozó – immár „haszon nélküli”. 
Valahogy így ötvöződik a gyerekkor, a gyerekkori 
szidás is a szublimált, de feldolgozhatatlan anya-
nélküliséggel. 

Ilyen egy – nyugodtan mondhatjuk: tragikus 
– trauma továbbélésének, fel-felbuzogó, kései meg-
élésének története.

S ilyen egy vers megjelenítő, ugyanakkor szubli-
málni igyekvő ereje, varázsa.

Szőke György

(A cikk megjelent az Élet és Irodalom LI. évfolyamának 
48. számában 2007. november 30-án.)
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Sétalovaglás

(Karácsony Kolozsváron, 1988-ban)

Recsegve, nyikorogva igazgatta el vértezetét 
a főtér közepén ágaskodó lovas szobor kirá- 
lya. Nehéz, csikorgó csizmája már ócskavas 

közé kívánkozott, inas marka kissé ügyetlenül húz-
ta hátra a kantárt, sarkantyúján évszázados sár 
repedezett, pupillája a zöld oxidréteg mögül vakon 
révedt a püspöki palota kettős tornyára. Az árbocok 
színtelen zászlókat merevítettek az égre. Az utca 
hangyanyüzsgése ügyet sem vetett a fészkelődő 
szoborra és a csontos lobogókra.  Senki sem hal-
lotta a rozsda pattogását, a nyeregkápa csikordu-
lását, a toronyablakok zsalugátereinek csapódását. 
Csak egy vadgalamb dermedt meg a tér ezüstfenyői 
fölött, akár egy kifeszített pillangó a rovargyűjte-
ményben.

lán falsokat is ütve bukdácsolt a harang hangja. 
Letelepedett a háztetőkre, lecsorgott az ereszeken, 
szétterült a járdákon. Mokány, kőarcú emberek fi- 
gyeltek. Vigyáztak, nehogy a hunyorításukkal el-
árulják, értik a harang szavát. Ám akadtak többen, 
akik összekacsintottak a kissé félrecsapott bárány-
kucsmájuk alatt, ami olyan hetykén és mókásan ült 
a fejükön, mint a templomkapu fölött félrecsúszott 
gótikus ív. 

A félrekondult hangok mélyén az idő megboly-
gatott harmóniája hullámzott. Tegnap, ma, holnap, 
évszázadok patkódobogása.

A harangszó, mint egy keresztelőkápolna kupo-
lája, a város fölé borult.

A csendüléssel egy időben lépett ki a szálloda 
kapuján az átutazó. Nyugalommal töltötte el a 
tudat, hogy a recepciós már bizonyosan leadta az 
adatait a külföldieket megfigyelő titkosrendőrök-
nek. A tér túlsó oldalán ugyanekkor jelent meg a 
barátja, kissé összeráncolt homlokán az elmarad-
hatatlan, drótkeretes szemüveggel. John Lennon 
Cluj-Napocán – röhögte el magát, de azonnal fel-
mérte, más hasonlóságot hiába keresne. Csakhogy! 
A szemüveg, mégiscsak a látás célkeresője.

Ma végképp elfeledhetjük, hogy ránk vár a világ 
megváltása – gondolták egyszerre, egymástól füg-
getlenül. – Estére megérkezik, akire rábízhatjuk 
– futott tovább bennük a bizonyosság.

Mindketten méregették a Sétateret. Nem látták 
egymást, de érezték, hogy nincsenek egyedül. A bo-
rostyánnal befutott kútkáva úgy kínálta magát a 
lovas szobornak, mint egy vályú, vagy talán mint 
egy jászol. 

A két barát itt beszélte meg a találkozót. 
Mindkettőjük zsebében hajszálra azonos óra la-

pult, ami egy órányi különbséggel ketyegte a pon-
tos időt. Hogy ki sietett, ki késett, soha nem beszél-
ték meg. Figyeltek. A másodpercek percenése egy 
órát, egy évet, egy évtizedet pörgetett… visszafelé. 
Ők is repültek a múltjukba. Abba az időbe, amikor 
még nem ismerték egymást, amikor még nagyon 
messze éltek egymástól, de már akkor is mindket-

A lovas szobor időtlenségbe feszült.
A színtelen zászlók szélnek eredtek.
A vadgalamb élettelenül hullt le a Sétatérre.
A ló még tett néhány, bizonytalan mozdulatot 

a talapzat közelében borostyánnal befutott kútká-
va felé. Az orrlyuka remegett, mint aki megérezte, 
mint aki tudja, hogy a kút vize piszkos, évtizedek 
óta nem merték ki, bizonyára meg is fertőzték, ha 
már minden igyekezet ellenére sem sikerült kiszá-
rítani. Egyre kevesebben tudták a városban, és a lo-
vas sem gondolt már igazán rá, hogy a kút soha sem 
száradhat ki, hiszen egy tengerszem táplálja, tartja 
meg az időnként leapadó, semmibe vesző szintjét. 
A tengerszem egy földalatti érrel, a barlangok szo-
rosain átbucskázó, kristályfekete köldökzsinórral 
kapaszkodik a tengerbe. Járt egyszer errefelé egy 
költő, aki látta, hogyan jut el az ér az óceánig.

A lovas szobor mögötti templom fegyelmezett, 
vigyázó mutatóujj-tornyából postagalambok sere-
gét rebbentette szét a csendülés. Kissé csálén, ta-
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ten ugyanarra gondoltak. „Engedjétek hozzám a 
gyermekeket” – könyörögtek önmagukban, némán, 
majd amikor először találkoztak a Sétatéren, a 
drótkeretes szemüvegű fiatalember csak így szólt: 
„Engedjétek hozzám a szavakat”.

Úgy álltak egymással szemben, mint a testvé-
rek, akiknek közös a tekintetük, mint akik ugyan-
abban a városban nőttek föl, s ugyanazokon az ut-
cákat járnák már harminc éve. Sokszor lépkedtek a 
képzelet és a valóság mezsgyéjén. Az állomás felől 
jön Ady Endre. Útközben a Horea utcában becsön-
get Kányádi Sándorhoz. Megáll a Bánffy-palota 
előtt, majd kalapot emel az unitárius templomnak. 
Várakozik egy kicsit a Melody Hotel sarkánál, majd 
átvág a Mihály-templom mögötti fenyőfák mezs- 
gyéjén, és galambokat etet a lovas szobor előtt. Vé-

harangozót, az újságárust, a kalauzt, mintha itt is 
lennének tanáraim, barátaim és feljelentőim. Eb-
ben a városban nincs postacímem, csekkszámlám, 
szeretőm, mégis ismerősek az illatok, kikerülnek 
a kutyák, és bárkitől kérhetek tüzet. Ebben a vá-
rosban nincsenek halottaim, de az árvaságomat itt 
sem vesztettem el.

A gyermek mikor érkezik? – kérdezte a drótke-
retes szemüvege mögül nem túlságosan nagy kí-
váncsisággal kihunyorgó barát.

Durva, szinte igazságtalan válasz érkezett: 
majd, ha elfogadod – vetette hátra a szót az átuta-
zó, miközben a templomkapu felé indult. Útközben 
furcsa tekintetű egyenruhások követték, akik úgy 
néztek ki, mint az a kivégzőosztag, amelynek a sze-
retteire kell tüzelnie. Töprengett, vajon el tudna-e 
menekülni egy hirtelen fölbukkanó, gőzölgő porfel-
hőt verő lovascsapat dzsidái elől.

Kelet-Európa kukoricásaiban nincs búvóhely.
A padokban ülő, éjféli misére várakozó embe-

rek olyan méltósággal viselték kopottas ruhájukat, 
mint a rájuk feszített bőrüket. A szószék oldalára 
faragott evangélisták közül Máté fordította feléjük 
az arcát. „Bizony mondom néktek, ha meg nem tér-
tek és olyanok nem lesztek, mint a kis gyermekek, 
semmiképp nem mentek be a mennyeknek orszá-
gába” – suhant át az agyukon a biztató félelem.

Itt várjuk ki, amíg megérkezik – döntötték el, 
mivel a városból évek óta ki nem mozduló barát 
nem akart az állomásra menni. Félt a benzinkutas-
tól, akinek joga volt kirántani a kezéből az útleve-
let. Sőt, meggyanúsítani, hogy az valójában hamis, 
még a város határának átlépésére sem ad jogot. Az 
átutazó fölkínálta, hogy kölcsönadja az útlevelét, 
de azonnal megbánta. Látta a rettegést a barátja 
arcán.

Eszébe jutott, ahogy közeledett a városhoz a vo-
nat, annál jobban bomlott a nyelv. A füstös kupé fa-

gignézi, amint egy fiatal titán, kissé 
kapatos mámorban felkapaszkodik 
a király mögé, és csapkodja a hátát: 
menj innen, ez az én lovam! És iga-
za van. A jókedvű, fiatal költőt úgy 
hívják, Hunyadi Mátyás. Bizony-
ságul még egy holló is köröz a tér 
fölött.

Ha már végképp lemondtunk a 
világ megváltásáról, haza kellene 
menni – szólaltak meg egyszerre, és 
elindultak a hóstáti kofák sora felé. 
Festett, virágmintás cserépben ká-
posztát vettek, hozzá füstölt csülök 
is került. És kása egy tarisznyában. 
Lesz belőle vacsora.

Akár itt is itthon lehetnék – gon-
dolta az átutazó. Miért is ne? Bár 
ebben a városban nem ismerem a 
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Ti már nem hozhattok jóhírt nekem. 

Ami jó van, magamtól megtaláltam 

az erdőkben, hol sok-sok este háltam 

– s keresztelő Jánosként hírdetem.

Most járok hóban és halálra váltan, 

ám ez számomra boldog kínt terem; 

a hófuvásban gyakran hirtelen

csak térdre hullok: Gyermeket találtam!

Goromba ágak az arcomba vernek,

de én megyek tovább, egy kis haranggal 

viszem a drága hírt az embereknek:

Bennem van, íme, csengő és harangdal

és bennem van a legnagyobb, a Gyermek –

a fényes jászol s valamennyi angyal.

Dsida Jenő

December

A Gyermek dícsérete

lai rányomódtak a beszédre, egyre kevesebb teret, 
levegőt hagytak a hangoknak. Kimaradt néhány ál-
lítmány, és egy idő után hiába füleltek, az alanyok 
is eltünedeztek, mígnem mindenki elnémult. 

Senkinek nincs jó híre? – tépte föl hirtelen vala-
ki a csöndet. 

Majdnem válaszolt. Szeretett volna örömmel 
fölkiáltani, megmutatni, hogy utazik velük egy cse- 
csemő, akit visznek az apjához. Elharapta a szót, 
mivel úgy gondolta, ha a barátja még soha nem lát-
ta, más se legyen kíváncsi rá. Közelebb húzódott az 
asszonyhoz, aki úgy rejtegette gyermekét, mintha 
titkos bolygója lenne. 

A pólyással egyenesen a szállodába siettek, ahol 
az anya tisztába tette, és előkészült a szoptatáshoz. 
Miközben fürdette a fiát, a gyermek vonásai iszo- 
nyatos gyorsasággal változtak. Iskolás kíváncsiság, 
kamasz türelmetlenség, legényes romantika, atyai 
szeretet, s végül türelmes bölcsesség sugárzott a 
szemráncokban megbúvó tekintetből. Az anya ön-
magára ismert az életét végigaraszoló arcban. Tud-
ta, hogy mostantól kezdve egymás nélkül félnek. Az 
anyatej illata figyelmeztette: a vég érvényét vesz-
tette, ők ketten új törvénytáblákat fogalmaznak, 
mert a régiekből sírköveket faragtak. Ugyanakkor 
átsuhant rajta a bizonytalanság: mi lesz, ha idővel 
törvényt ül, aki egykor törvényt szenvedett? Mi 
lesz, ha idővel védett állatokká lesznek a lápok, az 
erdők lakói? 

A gyermek ezeréves nyugalommal mosolygott 
rá, mint akinek nincs emléke a halálról.

Valaki fehér kenyeret csomagolt ki egy kendőből. 
A templom megtelt a várakozás csöndes melegével. 
Miközben a kucsmájukat kezükben szorongató 
férfiak száját tiszta bor íze töltötte meg, csöndben 
melléjük ült az anya.

Karjában a gyermek tengersima arccal aludt.   
Az átutazó figyelte a barátját, aki nem merte 

megkérdezni: ez a fiúcska az enyém? Kinek szüle-
tett ez a tipikusan férfiember – töprengett bénán 
bámulva maga elé, mint aki halálosan komolyan 
gondolja, hogy ő nem lehet apa. Ha mégis, akkor le 
kell tagadnia. Sőt, már-már azzal sem volt tisztában, 
valójában kinek született ő. Talán az is tévedés, hogy 
volt apám, anyám, nagyapám, dédapám, hiszen a 
nevemet is régen el kellett felejtenem – ötlött eszébe 
a minden lépését követő sérelem és rémület.

Így köszöntött rájuk az éjfél. 
Add meg nekünk a mindennapi napéjegyenlősé-

günket – suttogta az áldozatért sorakozó tömeg.
A gyermek fölébredt. Csodálkozás és félelem nél-

kül tekintett az apjára. Keze és lába a szabadság 
boldogságával rúgott az égbe. Az apa érezte, hogy a 
fiától visszakapta a nevét, megtarthatja, ami elve- 
szett valaha. 

A templom előtt a Sétatéren még egy kicsit be- 
szélgettek az emberek, majd eltűntek a város jó-

ságos és barátságos jelszavakat hirdető plakátjai 
alatt.

Az átutazó elbúcsúzott a családtól, és fölugrott 
a lovas szoborra. Amikor megrántotta a jéghideg 
fémkantárt, és sétalovaglásra indult a távolban fel-
éledő zászlók felé repülő galambok után, úgy érez-
te, egyike a háromkirályoknak.

Szendrei Lőrinc
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Dr. Póczy Klára

1923–2008

Az Aquincumi Múzeum nyugalmazott igazga-
tója 2008. október 16-án váratlanul elhunyt. 
A magyar római régészet egyik kitűnő sze-

mélyisége, Óbuda római múltjának kiváló ismerője 
volt, aki a lakótelep felépülése előtt Békásmegye-
ren is végzett feltárásokat.

A római korban Békásmegyert Vicus Vindonia- 
nusnak nevezték. A vicus szó jelentése ’laza ker-
tes terület’. Vindonianus Kr. u. 125 körül települt 
be, amikor Aquincum városi rangot kapott. Ezen a 
területen, amely közigazgatásilag is Aquincumhoz 
tartozott, kaptak földeket a városi tisztségviselők 
és a kiszolgált veterán katonák. Később, amikor 
Aquincum Pannonia provincia egyik fővárosa lett, 
módosabb polgárok is költöztek ide, és mintegy 
kertvárosává vált a fővárosnak.

Póczy Klárának 1961-ben sikerült Békásmegye-
ren, a Pomáz felé emelkedő terepen feltárnia egy 
római udvarház – azaz latinul villa – maradványait 
a Kr. utáni 3. század közepe körüli időből. A háború 
előtti feltárások eredményeinek láncolatába illeszt-
ve saját feltárásának eredményét, megállapította, 
hogy a domboldalon teraszosan kialakított, saját 
vízvezetékkel ellátott módos udvarházra bukkant, 
amely a 4. században tűzvész áldozata lett. Később 
az a római katonaság vette igénybe, amely a Duna 
mentén futó birodalmi határt – az ún. limest – őriz-
te. A határ békásmegyeri őrtornyát is megtalálták, 
pusztulásának, illetve végső elhagyásának kora meg-
egyezik az udvarház katonai igénybevételének ide-
jével – ahogy Póczy Klára két évvel ezelőtt az egyik 
összegyülekezési napon előadásában elmondta.

Számos könyve és több százra tehető publiká-
ciója jelent meg. Nagykövete volt a magyar római 
régészetnek, nemcsak szimbolikusan, hanem szó 
szerint is értve, hiszen minden római témájú kon-
ferenciára hivatalos volt.

Régész kollégái és barátai 2008. december 5-én 
búcsúztunk tőle a Farkasréti temető ravatalozójá-
ban. Innen vitték hamvait végső nyughelyére, szü-
lőföldjére, Kolozsvárra. Requiescat in pace!

PN

Mátyás király halála után egészen 1526-ig 
kimutatható az olasz szobrászok magyar-
országi működése, jóllehet nem tudjuk 

minden alkotásukat konkrét névhez kapcsolni. Bár 
az egyházi építészet továbbra is gótikus marad, 
több templomban található olyan részlet, amely 
határozottan a reneszánsz körébe sorolható. Ezek 
közül a legáltalánosabb az új típusú szentségtartó 
fülke (pasztofórium) kialakítása. E fülke jellemzője 
a perspektivikusan faragott építészeti keret figu-
rális járulékokkal és gazdag, dekoratív reneszánsz 
elemekkel. Legszebb példája ennek a pesti belvá-
rosi plébániatemplomban levő két vörösmárvány 
szentségtartó (ma másodlagos helyen). Az egyiket 
a rajta feltüntetett, illetve kifaragott címer szerint 
Pest városa készíttette, a másikat pedig Nagyrévi 
András pesti plébános, aki a Mátyás által hétéve-
sen esztergomi érsekké kinevezett Hippolit Estei 
(Ippolito d’Este) helynöke volt. A két pasztofórium 
1504 és 1507 között készülhetett. Egyszerűbb, 
de hasonló megoldású szentségtartók találhatók 
Tereske, Egyházasgerge, Sajókaza és Pomáz római 
katolikus templomában, valamint a pécsi székes-
egyházban, ez utóbbit Szatmári György faragtatta 
1510 körül. Még a mohácsi vész előtt számos régi 
román és gótikus templomot díszítettek vagy ép-
pen aktuális hiányosságaikat pótolták szépen fara-
gott reneszánsz részletekkel: szentélykorlátokkal, 
kapukeretekkel, liturgikus kézmosó edényekkel 
(lavabókkal), szenteltvíztartókkal stb. Sőt Nyírbá-
tor ma református templomában még az intarziás 
asztalosművesség Európa-szerte egyik legszebb 
példánya is ránk maradt templomi stallum (főpapi 
ülőhely) formájában.

A Bakócz-kápolna

Ez az egyetlen magyar reneszánsz templom. Nem- 
csak díszítésében, de felépítésének koncepciójában 
is a tiszta toszkán reneszánsz Itálián kívüli első 
megnyilvánulása, amely kora nagy olasz építőmes-
tereink alkotásaival egyenrangú, sőt bátran ki mer-
jük jelenteni, hogy Itálián kívül a legkvalitásosabb 
egyházi műemlék.

Felépüléséhez a Mohács előtti Magyarországon 
minden feltétel adott volt: hatalmas vagyonnal és 
állandó itáliai kapcsolattal rendelkező építtető, 

Még egyszer  
a reneszánszról

Reneszánsz részletek  
a templomépítészetben 

és a Bakócz-kápolna
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Esztergomban és Budán működő kitűnő kőfaragó 
műhelyek itáliai kőfaragók vezetésével és a hazai 
vörösmárványbányák meleg tónusú, szép kőanya-
ga. Természetesen mindez a Mátyás király udva-
rában meggyökeresedett reneszánsz légkör indítta-
tása nélkül nem képzelhető el, hiszen az építtető 
Bakócz Tamás maga is az udvarhoz tartozott.

Ki is volt Bakócz Tamás vagy Bakács Tamás 
– ahogyan sokan az oklevelekben nevezik? Job-
bágyszülőktől származó tipikus reneszánsz egyé-
niség (1442–1521), aki alacsony sorból egyházi és 
politikai téren egyaránt a legmagasabb tisztsége-
kig küzdötte fel magát. Bátyja, Bálint, a titeli pré-
postságig jutott, így módjában állt öccsét kitűnő ne-
velésben részesíteni. A krakkói, bolognai és ferrarai 
egyetemeken tanult, majd különböző püspökségek 
betöltése után az esztergomi érsekségig emelkedett, 
s a bíborosi kalapot is elnyerte. Politikai téren kirá- 
lyi titkár, később királyi tanácsos, majd II. Ulászló és 
II. Lajos idejében a fő- és titkos kancellár tisztségét 
töltötte be. Ezek a magas tisztségek nemcsak nagy 
birtokokkal jártak, de hatalmuknál fogva további 
birtokszerzésre is lehetőséget nyújtottak, amelyeket 
Bakócz bőven ki is használt. Esztergomban emelt 
kápolnáját sírhelyéül építtette.

Szentségtartó 

a budapesti 

belvárosi 

templomban 

Pest címerével

ségben megmaradt, csupán a boltozata sérült meg. 
Szépségéből szinte semmit sem veszített. Evlia 
Cselebi török utazó 1663-ban járt Magyarorszá-
gon, s útirajzaiban dicshimnuszokat zengett a ká-
polnáról, amely a „sötétvörös róza színében” pom-
pázó márványfalaival a legszebb épületek egyike, 
amelyet valaha látott. A törökök meg is becsülték 
a kápolnát. I. Szulejmán a híres török építőmes-
terrel, Szinánnal tetette alkalmassá a kápolnát a 
mohamedán kultusz számára. Alig végeztek rajta 
némi alakítást, csak mihrabfülkét és minaretet épí-
tettek hozzá, és az oltár szobrainak arcát csonkí-
tották meg. Nagyobb kár érte a kápolnát Rákóczi 
szabadságharca idején, amikor boltozata beomlott. 
Később ideiglenes zsindellyel fedték be az épületet, 
hogy megóvják az értékes belsőt, s mint templom is 
újra használható legyen.

E megoldás ideiglenessége azonban meglehető-
sen sokáig tartott. Az esztergomi várban császári 
katonaság tartózkodott, s az ország prímása még 
sokáig nem tudott visszajutni érseki székhelyére. 
Csak 1761-ben sikerült kieszközölni Mária Teréziá-
nál, hogy az esztergomi várat adják vissza az érsek-
ségnek. Rómában jóváhagyott érseki kinevezését 
Barkóczy Ferenc már a Bakócz-kápolnában vehette 
át. Székhelyül azonban új székesegyházat és érseki 
palotát kellett építeni a  várban. A székesegyház 
nagyszabású új terveinek a Bakócz-kápolna útjá-
ban állt, mert az érsek ragaszkodott hozzá, hogy az 
új főtemplom a romba dőlt Szent Adalbert-templom 
helyén épüljön fel. Ugyanakkor a Bakócz-kápolná-
ról mint „a múlt idők különlegesen szép és drága 
emlékéről” sem akart lemondani, elhatározták te-
hát  kápolna áthelyezését. Ekkor készült a legtöbb 
részletrajz a kápolnáról.

Szentségtartó, 

Egyházasgerge, római 

katolikus templom

Bakócz idejében még állt az esztergomi várhe- 
gyen az eredetileg 11. századi, de többször átépített 
és megnagyobbított Szent Adalbert-templom. Ennek 
nyugati (dunai) oldalához épült díszes homlokzattal 
és bejárattal, önálló szabad épületként a sírkápolna.

Az Adalbert-székesegyház a török elleni harcok-
ban a vár többi épületével együtt használhatatlan-
ná romosodott, de a Bakócz-kápolna csaknem ép-
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Mivel a 18–19. században már nem lehetett a 11. 
századi Szent Adalbert-templom stílusában épít-
kezni, az 1856-ban felszentelt új székesegyházat 
Hild József már klasszicista stílusban fejezte be. 
Nem Hild tervezte az épületet, hanem bécsi építé- 
szek, mert az esztergomi építkezés jogát a császári 
és királyi bécsi főépítési hivatal magának tartotta 
fenn, mégis elismeréssel tartozunk Packh János Se-
bestyén bécsi építésznek, aki a már meglévő tervek 
szerint vállalta a Bakócz-kápolna áthelyezését, és 
e feladatát példás gondossággal oldotta meg. A ká-
polna köveit megszámozta, és azt  – 1600 darabból 
– újra felépítette a székesegyház egyik oldalhajójá-
ban, nem messze eredeti helyéről. Helyreállította 
a kupolát is. Mivel azonban a romok feletti szint 
elegyengetése után a terep magasságviszonylatai 
megváltoztak – kelet felől annyira lejtősödve, ami 
egy impozáns lépcsőfeljárat kialakítására is alkal-
mas volt –, a homlokzatot a bejárattal a szokásostól 
eltérően keletre helyezték. Az új tájolásnak meg-
felelően kellett a Bakócz-kápolnát is elhelyezni a 

pot elegáns reneszánsz faragványok díszítették, a 
pillérek oldallapjait (pilasztereket) vájatolt sávok 
(kannelurák), felül korinthoszi fejezetekkel. A ká-
polna ismeretlen építésze a belső tér hatását azzal 
a szellemes megoldással növelte, hogy a pilléreket 
áthidaló márványgerenda (architráv) fölé félkör-
ben záródó fülkéket is emelt. Ezzel kitágította és 
sokkal mozgalmasabbá tette a teret. Az oltár fe-
letti architráv frízén olvasható dedikációs felirata 
szépmetszésű  bronz antikva betűkkel, felette a bal 
oldali csegelyben kerek mezőbe foglalva Bakócz cí-
mere (kerékből kiemelkedő szarvas, fölötte a bíbo-
rosi kalappal). Ettől jobbra II. Ulászló, a szemközti 
oldalon ugyanilyen elhelyezésben még egyszer a 
Bakócz-címer és Szatmáry György pécsi püspöké.

A ma villannyal megvilágított kupolát eredetileg 
természetes fény árasztotta el, amely a kupola tete-
jén a központi környíláson és oldalt az architrávok 
feletti fülkék kör alakú – ma befalazott – ablakain 
keresztül hatolt a belsőbe. A kupola körablakát még 
ún. lanterna, oszlopocskákkal megemelt kis tető ko-
ronázta. Mivel az eredeti kupola kazettáit egykor a 
rozetták alatt aranyozott bronzlapokkal bélelték, a 
kápolna természetes megvilágítása nemcsak kielé-
gítő, de előnyös hatású is lehetett.

Az eredeti fehérmárvány oltár – Andrea Ferrucci 
alkotása – aránylag épen megmaradt, a szobrok 
megcsonkított arcát a restauráláskor kijavítot-
ták, az eltűnt női szentek szobrait Szent István és 
Szent László szobrával helyettesítették. Az oltár 
legszebb részlete az angyali üdvözletet ábrázoló 
legfelső relief, valamint alul Bakócz Tamás térdelő 
donátoralakja a jobb oldalon. Az oltárral szemben 
a két kagylódíszes ajtó egyike vakajtó, a másik a 
kápolna ma csak ritkán látogatható sekrestyéjé-
be vezet, egy boltozott, tégla alaprajzú helyiségbe, 
szép reneszánsz részletekkel, amelyek közül a fali 
kézmosó fülke (lavabo) a legfigyelemreméltóbb.

A Bakócz-kápolna szépsége és kőanyaga nem 
maradt hatás nélkül a kortársakra sem. Jagelló 
Zsigmond lengyel király 1517-ben Magyarország-

Szentélykorlát a váci székesegyházban

székesegyházban, vagyis megfor-
dítva építették fel: ami korábban 
keleten volt, az most nyugatra 
került. Térhatása és szépsége így 
is érvényesül, mert az épület re-
neszánsz jellegét nemcsak a dí- 
szítés, hanem a görögkereszt alap 
fölé épült kupola, illetve az ebből 
származó centrális elhelyezés adja 
meg. A kupolát tartó hatalmas fal-
pilléreket, valamint a teljes belsőt 
vörösmárvány lapokkal burkol-
ták, a kupolát pedig perspektivi-
kusan elhelyezett kazetta alakú 
faragványokkal ugyancsak vörös 
márványból. Az összes burkolóla-

A Bakócz-

kápolna ke-

resztmetszete 

(áthelyezési 

terv 1761-ből)
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ról hozatta a vörös márványt a krakkói Wawelben 
ugyancsak a székesegyház mellett felépítendő sír-
kápolnájához. Azt is tudjuk, hogy építkezéséhez 
olasz kőfaragókat is kért az esztergomi műhelyből, 
de építésze szerényebb igényű volt, mint Bakóczé: 
a leheletkönnyű indás faragványok csak a rene- 
szánsz jellegű motívumokra szorítkoznak.

„A Bakócz-kápolna művészi előzményei visz-
szamennek a renaissance kezdetéig Brunelleschi 
[1337–1446] remekeire. […] Az ő motívumai és tek-
tonikus felépítése tovább éltek az utána következő 
nemzedék műveiben.” Ebbe a fejlődési vonalba il-
leszthető a Bakócz-kápolna is. Logikus felépítéséből 
és kiegyensúlyozott díszítéséből eredő harmóniájá-
ban „az érett renaissancenak ünnepi grandezzája 
[’nagyvonalúsága’] érvényesül. […] Túlzás nélkül 
mondhatjuk, hogy nem csupán Magyarország leg- 
szebb renaissance emléke, hanem a toszkán építé- 
szetnek egyik legtökéletesebb alkotása” – írta Ba-
logh Jolán 1955-ben a Bakócz-kápolnát feldolgozó 
monográfiájában.

Pamer Nóra

A Bakócz-

kápolna belseje

Díszes 

pilaszterfej  

a Bakócz- 

kápolnában

Bakócz Tamás 

címerével

GAUDIOPOLIS
Békásmegyeri 

Evangélikus  Szeretház

Az öregotthont a Csillaghegyi Evangélikus Egy-
házközség építtette a Penúél Alapítvány közre-
működésével a gyülekezeti központ mellett. A 
háromszintes, 64 apartmanos, 3.600 m2-es épü-
letegyüttesbe 2009 tavaszától lehet beköltözni.

A többségében 24 m2-es, illetve néhány na- 
gyobb apartmanban a lakószoba mellett akadály-
mentes fürdőszoba és beépített, hűtőszekrénnyel 
felszerelt teakonyha található. Az otthonban egy- 
és kétágyas elhelyezés is igényelhető.

Az otthon teljes ellátást nyújt
• naponta három főétkezés a közös étte-

remben, szükség esetén az apartmanban 
• állandó és teljes körű egészségügyi ellátás  
saját orvosokkal, szakképzett nővérekkel

• lelkészi szolgálat,
 mentálhigiénés, pszichológiai szakellátás

• gyógytorna, rehabilitáció 
• teljes körű mosatás, takarítás

• társalgók, közösségi helyiségek, tornaterem

Árak

Lakóinktól egyösszegű,  
kezdő befizetést nem igénylünk.

Havi díjaink: 110–180 ezer Ft között,  
elhelyezéstől függően. 

Szükség esetén az eltartó vagy a  
hozzátartozó is szerződéses partner lehet.

Jelentkezés, felvétel

A felvételi ügyintézés előzetes időpont-
egyeztetés után az egyházközség székhelyén 

(1038 Budapest, Mező u. 12.) történik.

Jelentkezését várja:

KOCZOR EDIT, a gyülekezet ügyintézője
Telefon: +36-1-243-1734,  +36-06-20-536-0430

E-mail: evangelikusbekas@t-online.hu
Fax: +36-1-243-1734

és
dr. BREUER KATALIN, a gyülekezet felügyelője

Mobil: +36-20-979-4808
Fax: +36-1-312-5918

Az internetről letölthető és kitöltött jelentkezé-
si lapot (www.evangelikusbekas.hu) postán az 
egyházközség címére, faxon a +36-1-243-1734-
es számra küldhetik. A jelentkezés hivatalossá 
csak a tényleges regisztráció után válik.
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Szerzőink:
BÉKÉS PÁL író
BODOR PÁL (Diurnus) újságíró
CSERHÁTI MÁRTA teológiai oktató
DONÁTH LÁSZLÓ evangélikus lelkész
KOCZOR TAMÁS evangélikus lelkész
MUNTAG ILDIKÓ könyvtáros, bibliodramatikus
NASZÁLYI MÁRTA kertépító mérnök
PAMER NÓRA régész, művészettörténész
SZENDREI LŐRINC újságíró
SZŐKE GYÖRGY (1935–2008) irodalomtörténész, pszichológus

E számunkban a gyermek-bibliakörös gyerekek rajzai 
láthatók.

KARÁCSONY – VÍKERESZT – BÖJT
I S T E N T I S Z T E L E T I   R E N D
Békásmegyeren (Mező u. 12.):
December 24.,  szenteste (szerda) 

14.00 órakor istentisztelet, igét hirdet: Donáth László 
24.00 órakor éjféli istentisztelet a  
békásmegyeri Megbékélés Házában (Újmegyer tér), 
igét hirdet: Donáth László

December 25., karácsony első napja (csütörtök) 
10.00 órakor istentisztelet, igét hirdet: Donáth László

December 26., karácsony második napja (péntek) 
10.00 órakor istentisztelet, igét hirdet: Fülöp Attila

December 28., vasárnap 
10.00 órakor istentisztelet, igét hirdet: Gálos Ildikó

December 31., óév este (szerda) 
17.00 órakor istentisztelet, igét hirdet: Donáth László

Január 1., újév (csütörtök) 
10.00 órakor istentisztelet, igét hirdet: Donáth László

Január 4., vasárnap 
10.00 órakor istentisztelet, igét hirdet: Donáth László

Január 6., vízkereszt ünnepe (kedd) 
17.00 órakor istentisztelet, igét hirdet: Donáth László 

Január 11., vasárnap 
10.00 órakor istentisztelet, igét hirdet: Fülöp Attila

Január 18., vasárnap, az összegyülekezés napja 
10.00 órakor istentisztelet, igét hirdet: Donáth László 
12.00 órakor közös ebéd 
14.00 órakor Szinetár Miklós rendezővel  
id. Fülöp Attila beszélget életről-halálról – színházról

Január 25., vasárnap 
10.00 órakor istentisztelet, igét hirdet: 
Orosz Gábor Viktor

Február 1., vasárnap 
10.00 órakor istentisztelet, igét hirdet: Gálos Ildikó

Február 8., vasárnap 
10.00 órakor istentisztelet, igét hirdet: Fülöp Attila

Február 15., vasárnap, az összegyülekezés napja 
10.00 órakor istentisztelet, igét hirdet: Donáth László 
12.00 órakor közös ebéd 
14.00 órakor Kalmár János Kapuk című  
tárlatának megnyitása

Február 22., vasárnap 
10.00 órakor istentisztelet, igét hirdet: Donáth László

Március 1., vasárnap 
10.00 órakor istentisztelet, igét hirdet: Gálos Ildikó

Március 8., vasárnap 
10.00 órakor istentisztelet, igét hirdet: Donáth László

Március 15., az összegyülekezés napja 
10.00 órakor istentisztelet, igét hirdet: Donáth László 
12.00 órakor közös ebéd 
14.00 órakor Csepregi András előadása Petőfiről és  
Sárszentlőrincről

Március 22., vasárnap 
10.00 órakor istentisztelet, igét hirdet: Fülöp Attila

Március 29., vasárnap 
10.00 órakor istentisztelet, igét hirdet: Donáth László

Április 5., virágvasárnap 
10.00 órakor istentisztelet, igét hirdet: Donáth László

Az úrvacsorát a hónap 1. és 3. vasárnapján, valamint 
karácsony 1. és 2. napján, illetve újévkor ünnepeljük.

Pilisvörösváron (a református templomban):
a hónap 2. és 4. vasárnapján, valamint karácsony  

első napján 14.00 órakor

HÉT HÁRS

A Csillaghegyi Evangélikus Egyházközség lapja
Felelős szerkesztő: Donáth László lelkész

Szerkesztők: Breuer Katalin felügyelő és Ittzés Nóra
A gyülekezet lelkészi munkatársai:

Fülöp Attila segédlelkész, 
Gálos Ildikó gyülekezeti munkatárs 
Cím: 1038 Budapest, Mező u. 12. 

Telefon/fax: 368-6118, mobil: 06-20-460-13-45
E-mail: hethars@gmail.com
Tördelés: Hartai Krisztina
Nyomtatás: Wesley Kiadó

Felelős vezető: Iványi Miklós
Adományokat az OTP 11703006 – 20058830 

számlaszámra várunk.

B I B L I A Ó R Á K
Biblikus tanház 

Beszélgetések a Római levélről Donáth László vezetésével 
Alkalmak hirdetés szerint

Gyermekkatekézis 
Donáthné Muntag Ildikó  vezetésével minden  
vasárnap 10.00 órakor

B I B L I O D R Á M A
„Ne tiltsátok el tőlem...!”
2009. január 10-én du. 16 órától 19 óráig 

„...elhagytam a gyermeki dolgokat” (1Kor 13,11) 
Nem épp „törekédes ismeretünk”, gyermeki  
lelkületünk hangosítja fel a „Szeretet himnuszát”? 

2009. február 6-án du. 16 órától 19 óráig 
„És kézenfogva egy kisgyermeket közéjük állította, átölelte” (Mk 9,36) 
Ki az a gyermek, akit ma Jézus közénk állít, átölel?

2009. március 7-én du. 16 órától 19 óráig 
„Mint a gyermek, olyan most a lelkem” (Zsolt 131,2) 
Tudunk-e gyermeki hangon zsoltározni?

Vezeti: Donáthné Muntag Ildikó és bibliodramatikusai

E számunk megjelenését támogatta
a Nemzeti Kulturális Alap.

Hálásan köszönjük mindazok segítségét, akik 2008-
ban gyülekezetünket és a Csillaghegyi Gyülekezet- és 
Templomépítő Alapítványt befizetéseikkel támogatták.
Kérjük, hogy a 2008. évről készített adóbevallása  be- 
nyújtásakor is támogassa alapítványunkat a személyi 
jövedelemadó szabadon választott célra rendelhető 
egy százalékának  felajánlásával.

ADÓSZÁM: 18075096-1-41


