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válj eggyé ma e legszentebb Csodával!
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szent Vér-borával, Ostya-kenyerével,

S

a Krisztusban emberré lett Igével,
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az égi harmat-tejjel, szûzi mézzel,

töltsd meg szíved a Lélek olajával,
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Lángolj, s világíts! De ne földi fénnyel;
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s az õsforrás – a tej s méz – ki nem szárad!

(az örök szent Szeretet kútfejébõl),

2

12/26/2014

az értünk földre szállt Gyermek kegyébõl,

mindenkinek jut mézébõl-tejébõl,

a szív ma is forrás, mely bõven árad;

A csodálatos karácsonyi éjtõl
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Mi ez, ha nem csoda?
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dõs korban hajlamosak vagyunk visszatekinteni az
életünkre, megérteni és megmagyarázni ennek egyes
mozzanatait. 98 éves vagyok, 81 éve bencés szerzetes, 73 éve felszentelt pap. A szerzetesi közösség tagja
csak 9 évig lehettem – amikor a soproni és a budapesti bencés gimnáziumokban tanárkodtam – mert 1946
tavaszán a magyar kommunista rendõrség letartóztatott, majd átadott a szovjeteknek. E megszálló hadsereg budapesti hadbírósága 10 év kényszermunkával
ajándékozott meg, s hadd nyomatékosítsam: nem lehet elégszer átismételni, hogy a Gulag táboraiban a
39.000 magyar elítélt 78 százaléka elpusztult. Engem
a Jóisten irgalma hazahozott. Három diplomával let-

I

A 10 sötét esztendõbõl 8 telt úgy, hogy minden éjszaka,
a felsõ priccsen, mezítelenül, a poloskákat zaklatva
tudtam misézni a moszkvai izraelita hitközség maceszával és a kaukázusi fogolytársaknak küldött szõlõ levével. Mi ez, ha nem csoda? Elmondani nem lehet,
hogy abban a szenvedésben ez mit jelentett nekem s
fogolytársaimnak.
Vagy. Moszkvától 900 kilométerre keletre erdõirtást végeztünk. Akkor sem néztem ki díjbirkózónak, s ez az
erõfeszítés legyûrt – 31 kg lett súlytalanságom, alig
tudtam lába állni, de az Úristen további feladatokra
ítélt engem, s életben tartott, hogy lelket önthessek
rabtársaimba. Nem fejszével folytattam a munkát, ha-

Nem értem rá kételkedni
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tem ezután fizikai munkás, 2 évig egy fûrészgépet hajtottam, majd 20 évig kórházi mosodásként teltek napjaim. 38 év óta, mint nyugdíjas – eleinte név nélkül –
a Ciszterci Szent Imre Plébánián vagyok lelkipásztor.
Bizony, ezt változatos életútnak vélem, s nem csodálom,
ha az emberek nem akarják elhinni, hogy – mindennek és mindenek ellenére – boldog vagyok. Sõt, akkor
is az voltam, amikor a Jóisten alaposan megpróbált.
Hogy miért? Hadd válaszoljak erre egy történettel.
Valami ügyemet kellett elintéznem az Országos Reuma
és Fürdõintézet fõigazgató fõorvosánál. Beléptem e jeles kommunista színe elé, köszöntem, mire a következõképpen fordult felém: tulajdonképpen irigylem magát a hitéért, azért, mert mindig képes mosolyogni.
Nem tudhatom, õ milyen hitélményre gondolhatott, de
szeretnék világosan szólni: amikor errõl beszélek, nem
az idilli, kisjézuskás hitre, hanem a legkomolyabb, férfias, személyes elkötelezõdésre gondolok.
Életemben számtalanszor kaptam olyan feladatokat,
amelyek meghaladták a képességeimet, amelyhez a
Jóisten segítségét kellett kérnem. És Õ olyan magától
értetõdõen, csodálatosan állt mellém, hogy nem értem
rá kételkedni Benne. Ennek a folyamatnak, kinyilvánítottságnak tulajdonítom mélységes hitemet.
2
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nem ecsettel. Egy nyelvi félreértés nyomán portréfestõ
lettem, 39 arcképet készítettem, s bár az elsõ néhány
szörnyen nézett ki, de belejöttem. Ha ez nem csoda,
akkor minek nevezhetném?
Mindez erõsre érlelte hitemet. Õsszüleink megszegték az
Isten parancsait, gyermekük, Káin gyilkos lett, majd a
történelem ezzel a teherrel folytatódott, tele bûnnel,
szenvedéssel, keserûséggel, embertelenséggel. A teremtõ Isten mindezek ellenére továbbra is szerette teremtményét, bár tudta, hogy a bûnök ezen sorozatát
az ember önerejébõl nem fogja tudni kiengesztelni.
Úgy döntött, hogy ezt saját maga oldja meg, s elküldötte fiát, Jézus Krisztust, aki keresztáldozatával kiengesztelte Õt. Az Úristen ez által újra gyermekévé fogadta az embert, s a keresztség szentségével beleépítette az isteni ajándékba. Nemcsak a teremtményei
vagyunk tehát, hanem a gyermekei. És felkínált még
két ajándékot: a szentáldozást és a szentgyónást. A
szentáldozásban a lehetõ legbensõségesebben egyesülhetünk a megváltó Jézussal, a szentgyónásban pedig kikergethetjük magunkból a rosszat, ahányszor
csak komoly szándékkal kívánjuk ezt. E két csoda teszi
hitünket ténylegesen fel nem fogható isteni adománynyá. Ebbe kapaszkodhatunk mindannyian: én szeret-
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Az Úristen további feladatokra ítélt engem, s életben tartott

Csodálatosan állt mellém, így nem értem rá kételkedni Benne
készségük erõs, akkor minden gyötrelem fölé tudnak
emelkedni, s boldog emberré válnak.
Szabadjon avval zárnom soraimat, hogy ezen írásommal
üzenni szeretnék minden kedves Olvasómnak, mert ez
talán az utolsó jelzésem a Budai, Ciszterci Szent Imre
templom kedves híveihez: fogadják gondolataimat
szeretettel, s forduljanak mindig nagy bizodalommal a
Jóisten felé, akinek dicsõségét mindörökké éneklem.

Olofsson Placid OSB.
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Pannonhalmi Apátság,
bazilika, a fõhajó terve

lejegyezte Csányi Tamás

lek Téged, jóságos, irgalmas mennyei Atyám. Én szeretlek Téged, megváltó Jézusom. Én szeretlek Téged,
Isten lelke.
Vigyázzunk, mert ez nem magától alakul ki bennünk,
ezért meg kell dolgoznunk, ezt meg kell élnünk. Legyünk nyitottak az Isten felé – e nyitottság, e készségesség ad számunkra lehetõséget.
Nemrég Pannonhalmán, mint a legidõsebb bencés beszéltem a legfiatalabb generációnak s jeleztem nekik:
tanulmányaik mellett munkálják hitük szilárd, férfias
épületét, mert bár talán azt hiszik, sikeres útra lépnek,
de én megmondom gorombán: nem. Lesz benne kudarc s szenvedés bõséggel, de ha a Jóisten felé való
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história egyik sajátossága, hogy a politikai szereplõk annak tanulságait a lehetõ legritkábban
veszik figyelembe. A célok és az eredmények
közti összhang megbomlásának modern kori példája
az Európai Unió. Létezett pánszláv és pángermán
együttmûködés, vagyis csaknem egynyelvû- és kultúrájú nemzetek összefogása, de unió ezen a földrészen
csakis birodalmi keretek közt jöhetett létre. A Monarchia és az Európai Unió kialakulása közt sok a hasonlóság, még több a különbség. Vajon mi tette a Monarchiát fél évszázadon át fejlõdõképessé és milyen erõk
rombolták le? Számos magyarázat született a szétesésrõl, holott az eseményeknek három oka van: a

A

Ezzel szemben az Osztrák-Magyar Monarchia sok évszázad fejlõdésének együttese, amely két tényezõnek köszönhette a létét: a gazdasági-politikai szükségszerûségnek, és egy kiforrott közjogi megállapodásnak,
mely népei hallgatólagos beleegyezésén alapult. Lehet
mondani, hogy mást akartak a csehek, a horvátok, az
erdélyi románok, a bácskai-bánáti szerbek és így tovább, de az egy szûk politikai csoport nacionalizmusát, és nem a nemzetek valós gazdasági-kulturális érdekeit tükrözte. Utólag az is megállapítható: a dualizmus Prágával és Zágrábbal négyközpontúvá alakítása
jobban képviselte volna a realitást. A fejlõdés ebbe az
irányba mutatott, de azt épp a nyugat-európai orszá-

Az értékek összeadódhatnak
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nemzeti önállósulás vágya, a kívül-belül gerjesztett radikalizmus és a háborús vereség. Ennek számtalan
példáját látjuk ma is, ezúttal békésen az Unióban. A
tendencia egy ideje nem a nemzetek méltányos
együttmûködésére, hanem a globális tõke és hatalomvágyó politikusok törekvéseire mutat. Ahogy a Monarchia szétverése politikai-gazdasági körök érdeke volt,
ma az Unió szép szavakba csomagolt önzését tapasztaljuk, miközben képtelen megbirkózni a munkanélküliséggel, a népességfogyással, a termelés leépítésével, a parttalan individualizmussal, és fõképp a ravasz
kizsákmányolással, melyet az erõs tagországok a
gyöngék rovására követnek el.
Idáig jutottunk, jóllehet az Unió csírája, a Montánunió,
majd a Közös Piac, végül maga a társulás és a határokat megnyitó schengeni egyezmény jó gondolat volt.
A korai törekvés: a német-francia szembenállás leküzdése megvalósult és mind gazdaságilag, mind kulturálisan soha nem látott közelségbe hozta az európai
nemzeteket. Az Unió eredeti céljait tekintve ma is elõre vivõ lehetne, ha nem hasonul meg önmagával és
nem válik a spekulációs tõke játékszerévé. Egy mondatban összegezve: az Unió mai formája nem szerves
történelmi fejlõdés következménye, hanem életidegen
politikai konstrukció.
4
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gok akadályozták meg. Legkevesebb, amit mondhatunk: az elsõ világháború kirobbantásáért a brit birodalmat, Franciaországot és a cári Oroszországot
ugyanakkora felelõsség terheli, mint a császári Németországot, ezzel szemben semmiféle felelõsség nem terheli a Monarchiát és fõképp nem a Magyar Királyságot. Tisza István az egyetlen európai miniszterelnök
volt, aki utolsó percig küzdött a háború ellen. I. Károly király kilépési szándékát az Antant akadályozta
meg. Ha belegondolunk, hogy néhány jelentéktelen
nacionalista politikus: Eduard Benes, Tomás Masaryk,
Nikola Pasic és mások nyugati támogatással mit értek
el, s hogy a történelmi tapasztalat semmibevétele hogyan vezetett a bolsevizmus és a nácizmus kialakulásához, a második világháborúhoz, majd a Benesdekrétumokhoz és a szudétanémetek kitelepítéséhez,
végül a a szovjet megszálláshoz és a vasfüggönyhöz,
kijelenthetjük: a Monarchia szétverése óta az összes
közép-európai nép vesztes, Unión belül s kívül egyaránt. Vesztes a Nyugat is, mert nem képes okosan
fölhasználni az itteni emberi és gazdasági erõforrásokat. Fölszívja a képzett munkaerõt és olcsón felvásárolja a belsõ piacokat, ezzel sorvasztja a helyi termelést, ami eladósodáshoz és a vásárlóerõ zuhanásához
vezet. Külsõ-belsõ migrációt gerjeszt, vagyis nemcsak
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a színes bõrû bevándorlás veszedelmes tendenciáját és
kulturális elszigetelõdését bátorítja, hanem saját polgárait szoktatja le a termelõ munkáról. Csak egy példa: az Unió költségvetése az összjövedelem másfél
százaléka, ami a kialkudott támogatások révén a különbségeket nemhogy csökkenti, inkább szinten tartja,
ami végsõ soron egész Európa versenyképességét tünteti el. Az Unió kohéziós alapjának jó oldala az infrastrukturális fejlesztések elõmozdítása, ami összeurópai
érdek, csakhogy ez is jórészt a fejlett országok gazdasági fölényét realizálja a jármûipar és szállítási kapacitások birtoklása révén.
A jelek arra mutatnak, hogy a brüsszeli-strasbourgi bürokrácia a globális vállalatok kiszolgálójává züllött.
Unióról beszél, melynek hiányoznak a feltételei és fõképp a nemzetek akarata, beleértve Nagy-Britanniát,
Írországot, Norvégiát, Svédországot, Dániát, Hollandiát, Csehországot és így tovább, de a gazdasági verseny
gyõztesét, Németországot is.
Az Osztrák-Magyar Monarchia merõben más alapokon
nyugodott. Országai jól kiegészítették egymást, vámuniót hoztak létre, megvalósult a szabad utazás, a
szolgáltatások, a tõke és a munkaerõ áramlása, vagyis
bõ százharminc éve mindaz, amit az Unió ma a saját
vívmányának tulajdonít. Az Unió elõzménye a rettenetes második világháború, azt követõen a hidegháború
és a kelet-nyugati szembenállás, míg a Monarchia kezdete a forradalmat és szabadságharcot követõ kiegyezés, melybõl egyetlen népet sem rekesztettek ki. Kései
rendi társadalom, annak ellentmondásaival és németosztrák-magyar dominanciájával együtt, de a századvégen már körvonalazódott, nemzetei hogyan szervesülnek közös államalakulattá. Ennek vetett véget a világégés és ezt az ûrt nem sikerült betölteni azóta sem.
Még földrajzi elnevezésünk is hamisítás. A Nyugat KeletEurópát, legjobb esetben Közép-Kelet-Európát emleget, holott például Prága Bécsnél jóval nyugatabbra
fekszik. Unos-untalan európai értékekrõl beszélnek,
miközben az Unió alkotmányának preambulumában
nem szerepel a görög-római és a zsidó-keresztény gyökérzet, mely megtagadása ellenére kulturálisan ma is
meghatározó tényezõ. Eltûnõben földrészünk két szellemi pillére: a katolikus univerzalizmus és a protestáns munkaetika. A homoszexuálisok jogairól, illegális
bevándorlók és anarchista kiscsoportok parttalan szabadságáról értekeznek, miközben a spanyol fiatalok
harminc százaléka, a franciák huszonnégy százaléka
munkanélküli. Egy átfogó felmérés szerint a diplomás
francia fiatalok huszonhét százaléka arra készül, hogy
idegenben vállaljon munkát. Míg foglalkoztatásukra
várnak, tudásuk elavul vagy megkopik, végül a világszerte bolyongó, talajukat vesztett, hazátlan tömegeket gyarapítják. A családalapítás a jövõbe tolódik, szaporodnak az alkalmi kapcsolatok, amik egyszerre kedveznek a bûnözésnek és a terjedõ prostitúciónak.

Ugyanakkor az Unió exportálta a munkanélküliséget Közép-Európába, vagyis azokba az országokba, amelyek
termelésüket nem helyezték a Távol-Keletre, ezzel
szemben a hazai komprádor burzsoázia segítségével
meg lettek fosztva a saját iparuktól, tehát a jövõtõl.
Márpedig a gazdaságnak nemcsak az innovációt és a
növekedést kell szolgálnia, hanem a népességmegtartást is, röviden azt, hogy az emberi élet értelmes célok
mentén szervezõdjön.
A Monarchia munkaerejét felszívták a sorra létesülõ
nagyüzemek. A kivándorlás a korszerûtlen birtokszerkezetnek és a földéhségnek volt tulajdonítható, s nem
utolsósorban annak, hogy Amerika akkoriban vált az
„ígéret földjévé” (tömeges migráció jellemezte Írországot, a skandináv államokat és Olaszországot is). A
Kárpát-medencében kirobbanóan fejlõdõ ipar, közlekedés, versengõ, de egymást kiegészítõ ágazatok jöttek létre, soha nem látott mértékben erõsödött a kultúra. Az Uniót ma etnikai villongások osztják meg és
terjed a nacionalizmus. Ehhez képest a Monarchiában
megindult a bevándorló galíciai zsidók asszimilációja,
ugyanúgy az ausztriai cseheké, a felvidéki német cipszereké, a magyarországi szerbeké, horvátoké, tótoké
és sváboké. Felgyorsult a társadalmi mobilizáció,
melynek haszonélvezõje egyrészt a zsidó származású
gyáriparos-kereskedõ-csúcsértelmiségi réteg, másrészt
a magasan képzett mûszaki-tudományos értelmiség,
akik nemcsak polgárosulhattak, de a rendies társadalom legmagasabb elismeréseiben részesülhettek. Ennek vetett véget az elsõ világháború, olyannyira, hogy
ma sem igazán lehetséges közép-európai megbékélésrõl beszélni. A kassai Márai (Grosschmidt) Sándor úgy
lett irodalmunk egyik meghatározójává, hogy német
gyökereit soha nem kellett megtagadnia, míg a tõsgyökeres erdélyi Nobel-díjas Hertha Müller azért maradhatott német (nyelvû) író, mert távozásra kényszerítették. Az erdélyi szászok a Magyar Királyság hétszáz esztendeje során az eredeti bevándorló létszám
százszorosára növekedtek, majd a Ceausesçu-rezsim
néhány éve elég volt ahhoz, hogy népességük a töredékére zuhanjon. Jugoszláviában a bácskai-bánáti
svábság, a Szovjetunióban a kárpátaljai ruszin népcsoport gyakorlatilag megsemmisült. Nem olyan régen
zajlott le Csehszlovákia fölbomlása és a délszláv polgárháború, míg az Unió a kezeit tördelte. Még ahhoz
is az Egyesült Államok – persze nem önzetlen – beavatkozására volt szükség, hogy megszûnjön a jugoszláviai népirtás. Ezzel szemben a Monarchia saját határain belül hosszú belsõ békét teremtett a szó gazdasági értelmében is, ám az Unióban kíméletlen háború
folyik a kicsik rovására. Ma már nemcsak nyugat-keleti, hanem észak-déli ellentét látható, beleértve Görögországot, Olaszországot, Spanyolországot, Portugáliát
és Ciprust. Ugyanakkor senki sem állíthatja, hogy gazdaságföldrajzi sajátosságoktól eltekintve a Monarchia
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A szerzõ 1948-ban, orvos-pedagógus családban született Budán.
Érettségi után segédmunkásként, levéltári
gyakornokként, filmgyári
világosítóként, reklámszerkesztõként, majd – a
rendszerváltozást követõen – különbözõ vállalatok közép- és felsõ vezetõjeként dolgozott. Egyetemre ún. „rendszerellenes tevékenysége”, illetve a letartóztatását követõ felfüggesztett börtönbüntetése miatt nem vették fel, végül levelezõ
szakon elvégezte a Külkereskedelmi fõiskolát.
Író-drámaíró. Eddig tíz
kötete, közel száz esszéje,
tanulmánya és három
színmûve látott napvilágot. Kegyelem c. történelmi drámáját a Gyulai Várjátékokon, 2013-ban mutatták be. Felesége
grafikusmûvész, fiuk
a Szent Imre Gimnázium
tanulója.
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német-osztrák-cseh-zsidó eredetû gyáripara és feldolgozóipara a fejlõdésbõl mondjuk az erdélyi románokat
vagy a szlovákokat kirekesztette, netán pénzügyi eszközökkel zsarolta. Létezett szegényparasztság és proletariátus, társadalmi megkülönböztetés, szûk jogértelmezés és profittermelés (ahogy Európa-szerte), de
nem nemzeti és nyelvi alapon. Márpedig az Unió deklarált célja a nemzeti megkülönböztetés megszüntetése. Közben azt tapasztaljuk: a globális tõke alkalmazottai, a brüsszeli és strasbourgi bürokraták még saját
országaik érdekeit is negligálják a háttérhatalom szolgálatában, nemhogy az új tagokét.
Talán nem e sorok feladata részletezni a népességet
megosztó törekvéseket, a család, a történelmi egyházak, az oktatás, a sajtószabadság, a hajléktalanok, az
alaptörvény, a fékek és ellensúlyok, a hitelek, a kölcsönök, a bankok, az energiaszektor világában gerjesztett, sok esetben irányított indulatok természetrajzát. A nagyon is tudatos globális tõke és megfizetett
követeik cinikus összjátékáról van szó, pedig az Unió
ésszerû és nemes célok érdekében jött létre, és ma is
azokat kéne szolgálnia, ha a konstruktív politikai akarat nem sorvadna el.
A legkevesebb, amit erre mondhatunk: aránytévesztés.
Tágabb értelemben az unos-untalan emlegetett európai értékek rombolása. Ha az Unió nemcsak az erõsek
érdekében létrehozott gazdasági társulás, hanem értékközösség, fogadja el, hogy a választásokon megszerzett hatalom négy évig tart, újabb választással
azon is túl, és a felhatalmazás nem a brüsszeli-strasbourgi bürokratáké, hanem a megválasztottaké
Észak-, Nyugat-, Közép- és Dél-Európában egyaránt.
A Monarchia nem vált a népek olvasztótégelyévé.
Országcsoport, korszerûtlen hierarchiával, ám súlyos
belsõ gazdasági ellentmondásoktól mentes. Ez a lényege, s hogy az itteni népeknek megmutatta az
együttmûködés távlatát. Ezzel szemben ma a térség
leplezetlen kizsákmányolását tapasztaljuk. Újratermelõdnek az elsõ világháború okai – bár az összecsapás
kockázata elhanyagolható – s ma még nincs rá ellenszerünk. Nyugat-Európa egyben önsorsrontó is, akár a
két háború elõestéjén, csak nem katonai eszközökkel,
hanem az erkölcsi züllés, a mesterségesen elõidézett
pénzügyi válság, a munkanélküliség, a nyakló nélküli
bevándorlás, az értékrend sorvasztása és a család
semmibe vétele nyomán.
A Páneurópa Mozgalmat 1921-ben létrehozó Coudenhove-Kalergi gróf nem föderációról, hanem szövetségrõl beszélt. Utóda, Habsburg Ottó a maga hitvallását
egy mondatban foglalta össze: a nemzetek határok nélküli Európáját akarjuk. Vagyis nem egy Brüsszelben és
Strasbourgban eldöntött konglomerátum a cél, melyet
a francia-német-brit együttmûködés vagy konfrontáció
határoz meg, hanem a társulás, mely figyelembe veszi
a történelmi sajátosságokat és a gazdasági-kulturális
6
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különbségeket. Így az értékek összeadódhatnak, nem
pedig feloldódnak a személytelen központi akarat
nyomán.
Térségünk nyilvánvalóan nem törekszik arra, hogy feszültségeket gerjesszen. Ám ha az Unió és az EP valóban az a demokratikus közösség, amelynek hirdeti
magát, akkor érdekeinkért ott is ki kell állnunk, s ami
a legfontosabb: nem egyedül. E tekintetben elõdünk a
Monarchia, mely európai nagyhatalom volt. Felbomlása tanulságait le kell vonnunk, de ne tagadjuk meg,
hanem támaszkodjunk rá. Elsõsorban a szomszéd népekkel kell szövetkeznünk, beleértve a kontinens vezetõ hatalmát, Németországot és Ausztriát. Ezt követeli a történelmi tapasztalat és a gazdasági realitás.
Magyarország, Szlovákia, Csehország, Lengyelország,
Románia, a Balkán és a Baltikum érdekei minden tekintetben azonosak. Az elsõ lépés, a visegrádi országok együttmûködése már megvalósult. Csupán akarat
kérdése, hogy létrejöjjön a teljes körû összefogás. E
közösség az uniós támogatások elosztásakor máris
eredményeket mutatott fel, ugyanígy érdekünk energiahálózataink összekötése, hidak építése és sok más.
Ezt kell kiterjeszteni Horvátországra, Szlovéniára,
Szerbiára és a Kelet-Balkán államaira. Itt van szükség
növekedésre, míg a térségnek a Kárpát-medence lehet
az egyik központja, hisz akként mûködött ezer éven
át.
Ez a csoport nem áll szemben az Unióval. Elismeri annak eredményeit és pozitív hatását. Benne látja Magyarország és szomszédai jövõjét, de érdemes közös
fellépéssel kiegyensúlyozottabbá tenni, semlegesíteni
az elõítéleteket és megszüntetni a térséget sújtó hátrányos megkülönböztetést. Ennek több eszköze van, például gazdaságaink összekapcsolása, és az õshonos népek autonómiája, köztük a székelyeké, ami társadalmilag észszerû, ugyanakkor egybeesik az Unió irányultságával: a régiók Európájával. Az Osztrák-Magyar Monarchia a múlté, de megmaradt az egymásrautaltság. Oka van annak, hogy Magyarországot legrokonszenvesebbnek a lengyelek mellett az osztrákok, a
horvátok, a szlovének és sajátos módon az erdélyi románok látják. A (közel)jövõ feladata a többiek megnyerése, az Unión belül és közvetlen kapcsolatépítéssel egyaránt. Az elsõ világháború kirobbanása százéves évfordulójának számos tanulsága van. A legfõbb:
összefogással eredményesebben szorgalmazhatjuk,
hogy Európa maradjon érték- és munkaalapú, sokszínû társulás, mely továbbra is képes meghatározni,
merre tart a kontinens.

Wodianer-Nemessuri Zoltán
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faluban mindenki semmirekellõnek nevezett.
Ami nem lett volna baj, de én is így éreztem.
Nem találtam a helyem a világban, naphosszat
kóboroltam Szamária, s a szomszédos Galilea vidékein. Lesétáltam a Genezáreti tó partjára, elnéztem a halászokat. Kavicsokat dobáltam a vízbe, számoltam, hányat pattannak a felszínen. Ha négyet vagy ötöt, akkor elégedetten álltam odébb, ha kevesebbet, bosszankodtam. Sokan lustának mondtak, pedig nem volt iga-

A

igazából észre sem vették, hogy ott vagyok. Na, ha az
volt az én hivatásom, hogy segítsek nekik, hát értelmetlen és felesleges egy hivatás, mondhatom. Így teltek a napjaim: reggel kisétáltam a kúthoz, néztem a
vízért jövõket. Eleinte még tettem néhány tétova mozdulatot, mintha segítenék, de idõvel leszoktam róla.
Ültem céltalanul, s egyre jobban úrrá lett rajtam a kétségbeesés: miért? Mi végre vagyok itt? Itt, a kútnál, s
itt, a világon?

A feladat
A szerzõ tanár, író, könyvkiadó. 1989 óta publikál
irodalmi és közéleti folyóiratokban, húsznál
több kötete, ezernél több
írása jelent meg azóta.
Számtalan szállal kötõdik
a Szent Imréhez: a Csigaházas közösség tagja,
fiai itt ministrálnak,
2001–2010-ig a Lépcsõ
fõszerkesztõje volt.
A jelen írást is tartalmazó
novelláskötete karácsonyra jelent meg.
www.ungvaryzsolt.hu

zuk. Ha valaminek értelmét láttam, abban szívesen elmerültem, olykor órákig kerestem a megfelelõ, lapos
köveket, s kitartóan próbálkoztam újra meg újra a vízre pattintásukkal. Ellenben értelmetlen, idõpocsékoló
tevékenységre nem tudtak rávenni. Pedig anyám többször javasolta, kérjek munkát a halászoktól. De ebben
nem találtam semmi perspektívát. Kifogni a halakat,
eladni másoknak, akik megeszik, s ezzel felesleges testüket táplálják, hogy újabb felesleges napokat töltsenek itt a földön; mi ebben a jó? Igaz, a halászok ebbõl
eltarthatták gyermekeiket, de ugyan minek: hogy belõlük is halászok legyenek, s újabb generációkra tukmálják rá büdös zsákmányukat?
A családi tanács azonban kallódó, léha, rest alaknak nevezett, aki nem fogja semmire sem vinni az életben, s
hogy mégis valami feladattal lássanak el, kiültettek a
falu határában lévõ kúthoz, hogy ott segédkezzem,
felügyeljem a vízhordást.
Ez volt még az értelmetlen idõtöltés! Az asszonyok, akik
megmerítették korsójukat, közben egymással csacsogtak, rám ügyet sem vetettek. Ha elunták a beszélgetést, felemelték az edényt, s indultak vissza a faluba.
Korábban is egyedül csinálták, nem változtattak ezen;

Egyszer vagy tucatnyi férfi jött arra. Egyikük, aki a vezetõjük lehetett, elõreküldte õket a városba, míg õ maga
fáradtan leroskadt a kút mellett. Látszott, hogy kimerült, elcsigázott, s bizonyára szomjas. Körülnézett;
ketten voltunk ott. Én az árnyékban ültem, egy szamáriai asszony pedig éppen a korsóját merítette. A
férfi hozzám fordult:
– Adj innom!
Megvakartam a fejemet.
– Én azért ülök itt, hogy az asszonyoknak segítsek. Meríts magadnak!
– És sok a dolgod?
– Õszintén szólva, nem nagyon. Értelmetlen munka. Az
asszonyok ellátják magukat. Te is megteheted.
A férfi elmosolyodott, felkelt, és a szamáriai asszonyhoz
ment:
– Asszony, adj innom! – szólította meg.
Én közben végighevertem a porban, kezemet a tarkóm
alá tettem, s az eget bámultam, mint hónapok óta
mindig.

Ungváry Zsolt
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ház
ornaszentandrás falu Borsod-Abaúj-Zemplén megye északi részén található, közel ahhoz a helyhez, ahol a Bódva folyó átlépi a magyar-szlovák
határt. A falutól délre, a folyó bal partján álló dombot
koronázza a Szent András apostol tiszteletére szentelt
plébániatemplom. Távolban a tornai hegyek látszanak
a tornai várral, szemben a tornanádaskai hegyvonulat
keretezi a templomdomb lábánál kitáruló Bódva-völgyet. A táj most is sok archaikus vonást õriz, az 1950es évek végén még a folyó vize mozgatta a domb alatti vízimalom kerekét, és a malom õrölte a környékbeliek gabonáját, készítette a farönkökbõl a deszkát. A
molnár az én barátnõm nagybátya volt, ezért töltöt-

T

tatás mellett falkutatást is végeztünk, ebben lett társam a helyreállítás tervezõje, Schönerné Pusztai Ilona
építészmérnök. Munkánk nyomán bontakozott ki a
templom építésének folyamata.
A dombtetõn elõször egy kisméretû, keletelt, egyhajós
templom épült, két azonos nagyságú és korú félköríves szentéllyel. Az ikerszentélyekhez tartozó román
kori hajó a mai templom szentélyéül szolgál. A korai
templomot a 14. század közepén nagyobbították a
mai gótikus hajóval. Az északi oldalhoz a 18. században sekrestye készült, mellette a mai falu felõl a szélfogós, boltozott barokk bejárat nyílik. A középkorban
a falu a templom déli oldalánál feküdt, ezért nyílik a

Páratlan alaprajz
T

O R N A S Z E N T A N D R Á S

I K E R S Z E N T É L Y E S

K Ö Z É P K O R I

T E M P L O M A

Az ikerszentély a keleti
oldalon valamint
A déli nézet (belsõ kép)

Írásunk szerzõje Sárospatakon született, ott érettségizett, majd az ELTE
Bölcsészkarán, László
Gyula professzor növendékeként szerzett régésztörténelem szakos tanári
diplomát. Számos feltárás, kb. 30 templom kutatásán kívül egy középkori
mezõváros – Pásztó – feltárása a bencés-ciszterci
apátsággal, 11. századi
üveghutával, gótikus iskolamesteri házzal kötõdik nevéhez. Szentimrevárosi kötõdése – a Ménesi úti Eötvös Kollégium
lakójaként – az egyetemi
évekbõl ered. Évtizedek
óta a kerületben él.

8

tünk egy nyári szünidõben emlékezetes napokat a malomban. Sárospataki gimnazistaként ekkor találkoztam elõször a dombtetõn álló, különös alaprajzú
templommal. Nem sejtettem, hogy 1971–1972-ig – a
Mûemléki Felügyelõség régészeként – én leszek kutatója, titkainak megfejtõje. E feladat ösztönzõje és segítõje Kalász Elek ciszterci atya volt, a rend jeles történésze, aki Tornaszentandráson született. Ebben az
idõben már Pannonhalmán élt a papi otthonban, de a
nyarakat szülõfalujában töltötte és nagy izgalommal
várta, hogy a „mûemlékesek” kezelésbe vegyék a nagyon rossz állapotban lévõ templomot. A régészeti kuL
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hajó déli oldalán is egy ajtó. A török idõk után az
1730 körüli visszatelepedéskor a templomdomb északi oldala elõtti völgyben épült fel a falu, ezért épült az
északi oldalra a szélfogós bejárat.
A román stílusú korai templom két félköríves szentélye
között, belül pilléren nyugvó íves áttörés biztosít átjárást. A két apszist a keleti oldalon egy-egy, a hajót a
déli oldalon két félköríves rézsûs ablak világította
meg. A templom kapuja a nyugati oldalon nyílott. Az
ikerszentélyek félkupola boltozattal fedettek. Nem
tudjuk, milyen lehetett a ma síkfedésû hajó eredeti lezárása. Támpontul szolgál, hogy a festõrestaurátorok

lepcso 14 karacsony.qxd

12/26/2014

12:19 PM

Page 9

lépcsõ

e kis román kori templomban is találtak a 12. század
végére, a 13. század elejére keltezett falképeket. Az
ikerszentélyeket elválasztó pilléren egy STEPHANUS
REGIS CP feliratú királyfejet, a déli apszis ülõfülkéjében egy püspökalakot tártak fel. Az apszisok feletti keleti oromfalon talált Utolsó ítélet figurái a fal lepusztulása miatt csak derékmagasságig maradtak meg. A hajóablakok magasságából ítélve az oromfal – ebbõl következõen a hajó többi fala is – jóval magasabb volt. A
majdnem négyzetes teret figyelembe véve elképzelhetõ, hogy a magas hajófalak kupolboltozatban végzõdtek, hasonlóan ahhoz, ahogyan az a dél-olaszországi
Castellana 11. századi ikerszentélyes templomában
megmaradt. A korai templom padlószintjét a gótikus
átépítéskor 50 cm-rel lesüllyesztették, így sajnos nem
találhattuk meg az ikerszentélyekhez tartozó oltár
(vagy oltárok) alapját. A szentélyekben lévõ kis fali
fülkékben tartották a miséhez szükséges felszerelést.
Kérdés, hogy mikor épült ez a Magyarországon páratlan alaprajzú kis templom?
A honfoglaló magyarság a Bódva völgyében a borsodi
várnál (Edelény külsõ részén található) sokkal északabbra nem települt meg állandóan. A régészeti adatok szerint a 11–12. században vastermelés folyt ezen
a vidéken. A rudabánya-tornaszentandrási vonulat
vasérceit kohósították, feltehetõen vándorló kohász
közösségek. Ez a vaskohászat a 12. század végén megszûnt, és ez egybeesett a tornai erdõispánság létrejöttével. A királyi erdõuradalmak, a késõbbi erdõispánságok a gyér lakosságú, de vadban gazdag királyi erdõségeket kormányozták. Központjaik a királyok tartózkodási helyéül szolgáló udvarházak voltak, amelyek
mellett a 13. században többnyire várak épültek. A
tornai erdõispánság 1198-ban szerepel elõször oklevélben. A Gömör-Szepesi és a Jászó környéki királyi
erdõségeket, az ún. Fekete erdõt kormányozta, köz-

pontja Tornán volt. Az erdõispánságok felügyelete alá
különféle szolgáltatásokat végzõ falvak tartoztak.
Ezek a falvak – köztük Szentandrás is – az erdõispánságok megszervezésekor jöttek létre, a 12. század végén, a 13. század elején. Temploma is ekkor épült, hiszen a falu nevét védõszentjérõl, Szent Andrásról kapta. De hogyan kerülhetett ide ez a különleges alaprajz?
Ikerszentélyes templomokat, melyekhez két külön hajó
is tartozik, már a 10. századtól találunk. Ilyen például
a zárai S. Pietro Vecchio, vagy az augsburgi Szent Ulrik és Szent Afra templom. Ezek a két hajóterû templomok két szent tiszteletére épültek. A tornaszentandrásihoz hasonló, egyetlen hajótérbõl álló plébániatemplomokat a hajdani Germániában, majd a Nagy
Károly-féle karoling birodalomban találunk. A német
teológiai lexikon az ikerszentélyes templomtípust kifejezetten karoling sajátosságnak tartja és a birodalmi
eszmény különlegesre való törekvésével magyarázza.
A német-római birodalomban sokáig tovább élt ez az
ikerszentélyes típus: legtovább Ausztriában – Tirol és
Salzburg tartományban – és a közeli, ma észak-olasz
Merano közelében maradt fenn. A tornaszentandrási
templomhoz a Merano melletti 1200 körüli plébániatemplomok kapcsolhatók. De hogyan kerültek ide? II.
András 1200 körül kötött házasságot Bertold andechsi
gróf leányával, a meráni Gertrudisszal. Gertrud ifjúkori nevelõje, a késõbbi szepesi prépost, Adolf és nõvére,
a királynõ udvarhölgye, 1209-ben kapott birtokot a
Szepességben, a Poprád vize mellett. Minthogy a Szepesség a 13. század elején a tornai erdõispánsághoz
tartozott, egészen közeli kapcsolat lehetett a szepességi birtok és a tornai vár között. Így képzelhetõ el,
hogy a vár körül ekkor megtelepedõ falu templomát a
merániak hatására építették ikerszentélyessé.
A 13. század végén az erdõispánság – a tornai vár uradalmának kiépülésével – várispánsággá, majd vármegyévé alakult. A falvak nagy része magánkézbe került.
A vidék életében jelentõs változást hozott az Ákos
nemzetségbõl származó Bebek család elõtérbe kerülé-

Az ún. szádvári barokk
Mária oltár

A templombelsõ keleti
nézete a K-i oromfal
freskóival és az ikerszentély belsejével
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Szent István képe
a jogarral
Szent Ilona császárnõ a
kereszttel,
jobbján Konstantin
császárral

A Szent Kereszt
megtalálása

se. IV. Béla király 1243-ban adományozta õsüknek,
Detricusnak a Gömör megyei Berzétét, Pelsõcöt és
Csetneket. Az 1320-as évektõl a hatalmas gömöri és
tornai birtokokkal rendelkezõ Bebek család kezében
tartotta a gömöri bányatelepeket és vaskohókat. A
család tagjai országos tisztségeket viselõ, jelentõs személyiségek voltak. A birtokaikhoz tartozó Szentandrás
kiemelkedett a környékbeli falvakból: egy 1388-ban
keltezett oklevél szerint itt lakott a Bebekek egyik
tiszttartója. A Bebek család a tulajdonukba került falu
templomát a 14. század közepén a mai gótikus hajóval bõvítette, Ily módon a korábbi kis templom a gótikus hajó szentélyéül szolgál a továbbiakban. A korai
hajó egyik déli ablakát mérmûves gótikus ablakká alakították. A többi gömöri templomukhoz (Pelsõc, Csetnek) a tornaszentandrási gótikus hajót is kifestették,
itáliai tanultságú mesterekkel. A freskók képciklust alkotnak. A diadalív északi oldalán Szent László mellképét látjuk, a déli oldalon Szent István áll, kezében
jogarral és országalmával. Mindkét királyt Anjou-liliomos koronával ábrázolták. Fölöttük a diadalívrõl három-három próféta képe tekint le, legfelül díszes keretben Isten Báránya látszik. A diadalív déli oldala
melletti hajófalon fent Angyali üdvözlet, Szûz Mária

Alaprajz
és keresztmetszet

Jézussal és Szent Józseffel (Szent Család) látható.
Alattuk a Szent Kereszt megtalálását ábrázoló jelenetet látjuk. A hatalmas kereszt mellett Szent Ilona és
Konstantin császár áll, valamint két álló és egy térdeplõ férfialak. A két fõalakot és a mellékalakokat egyaránt az Anjou-kor jellegzetes udvari viseletében ábrázolták. A térdelõ alak feltehetõen a patrónus Bebek
család egyik tagja. Érdekességként jegyzem meg, hogy
Szent Ilonát a kereszttel két Ilona: az építész Sch.
Pusztai Ilona és jómagam augusztus 18-án, Ilona napkor fedeztük fel falkutatáskor. A déli hajófal töredékes
ábrázolásai közül a gyermek Máriát tartó Szent Anna
képe a legszebb.
A diadalív északi oldalánál a hajófalon fent Mindenszentek ábrázolást láthatunk, alatta két angyal hármas tiarát helyez egy ülõ alak fejére. Az északi hajófalon
Szent András keresztre feszítésének ábrázolása maradt fenn. Mellette az északi hajófalon helyeztük el az
igen nívós barokk Mária oltárt, amely Mária megkoronázását ábrázolja. A hagyomány szerint a szádvári
várkápolnából került Szentandrásra. A szádvári vár és
uradalom 1410 körül került a Bebek család birtokába,
és Szentandrás falu is a vár uradalmához tartozott.
A török idõkben a falu elpusztult, csak néhány porta volt
lakott. A templom romosan, gazdátlanul állott évtizedeken át. Az északi ikerszentélyben áll egy kedves barokk Mária szobor, amely a hagyomány szerint a tetõ
nélküli templomhajóban álló hársfából készült. Az
1730-as években újratelepülõ falu templomát 1740ben, barokk stílusban helyreállították. Szent András
oltárának darabjait a templompadláson megtaláltuk,
barokk szószékét eredeti helyére visszaraktuk. Ugyancsak visszakerült a helyére – a gótikus hajó nyugati részébe – a restaurált, U-alakú, népies barokk karzat. A
kívül-belül helyreállított, restaurált templomot 1975ben adtuk át tulajdonosának, a tornaszentandrási r. k.
egyházközségnek. Sajnos, azóta erõsen romlott az állapota, ismét felújításra szorulna.

Valter Ilona
10
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templom magas, festetlen üvegablakai még sötéten merednek a távolba, amikor a ciszterci szerzetesek apró, csoszogó léptekkel igyekeznek a
reggeli dicséretre. A fehérre meszelt, csupasz falak
olyan egyszerûek, mint a templom padsorai között helyüket keresõ atyák fekete-fehér habitusa. A torony
harangjai mögöttünk zengenek, megtöltik a vidéket
uraló sötét pirkadat csendjét és hívogatják a résztvevõket. Felhangzik a ciszterciek egyszólamú éneke: Dicsõség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek...
Ez a vers ismétlõdik a napi hét ima mindegyikében a
Gethsemani Apátságban, amely Egyesült Államok-beli
Kentucky állam északi részén, hullámzó dombok és
termõföldek között bújik meg. Egy barátommal együtt
utaztunk el ide, hogy két napot szemlélõdéssel tölt-

A

területén levõ erdõbe s rögtön el is tévedtem benne.
Az idõ fülledt volt, s amint elindultam a búzamezõ felé, eleredt az esõ. Megpillantottam egy Szûz Máriaszobrot, közvetlenül mellette egy fából készült útjelzõ
táblát. „A kolostor felé” – jelezte és a hazafelé vezetõ
ösvényre mutatott.
Ekkor döbbentem rá, hogy az apátságban megvan minden, amiért a világ parancsára egész életünk során
versenyt kell futnunk: tetõ a fejünk felett, étel, víz, közösség. A különbség csak annyi, hogy a szerzetesek
nem kértek mást, mint hogy „ott és önmagam legyek”.
Visszaértem a szentmisére, szívemben a fénnyel, amely
Merton szavaival élve a „sötétben felvillanó sugár”, a
tétlenségnek az a tulajdonsága, ami megnyit minket
Isten hatalma elõtt. Attól kezdve megpróbáltam nem

Pingvin sziget a dombok között
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sünk. Az ötletet a katolikus misztikustól, Thomas Mertontól merítettük, aki valamikor ebben az apátságban
élt, mielõtt egy kelet-ázsiai lelki útja során véletlen
áramütés folytán életét vesztette.
Noha írásaiban Merton elragadtatással beszél a szerzetesi életrõl, nem igazán tudtam, mi történik majd velem. Az apátságban eltölthetõ lelkigyakorlatok „kötetlenek”, vagyis a résztvevõket teljesen magukra hagyják. Tudtuk, hogy tilos beszélni, és egy könyvtár, sétaösvények és napi három étkezés vár minket. De vajon
tényleg olyan más lesz minden, mint a „világban”? És
mit kezdek majd ennyi idõvel?
Eleinte „cselekedni”, valamit „teljesíteni” igyekeztem.
Miután megmutatták apró, spártai egyszerûségû, légkondicionáló nélküli szobámat a kolostor déli szárnyában, azonnal elindultam a könyvtárba, hogy olvasással „foglaljam el magam”. Próbáltam nem kilógni a
sorból a vesperáson és a kompletóriumon, a csendes
étkezésekkor vagy éppen a folyosókon sétálva. Fõ törekvésem az volt, hogy elsajátítsam a „megfelelõ” kolostori viselkedést, nehogy megsértsem lelkigyakorlatos társaimat.
De ez nem éppen a világ logikája? Nem arról szól ez is,
hogy a külsõségeket – az öltözködést, a vicceket, a
mesterkélt viselkedést – helyezzük elõtérbe csak azért,
hogy elnyerjük mások tetszését? Nem azt halljuk folyton, hogy ez a fajta „elfoglaltság”, „tevékenység” a követendõ életút, legfõként pedig a siker kulcsa?
Ottlétünk második napján bevettem magam a kolostor

arra figyelni, hogy a napomat, mint az imádságok és
étkezések közötti „cselekvések” átgondolt sorát szervezzem meg. Rádöbbentem, hogy ezek a dolgok elegek „önmagukban”, mint ahogy az én puszta létem is
elegendõ volt a szerzeteseknek ahhoz, hogy úgy fogadjanak, ahogy Krisztust fogadták volna.
Az újonnan felfedezett passzivitásból nem fakadt semmilyen látomás vagy misztikus élmény, de amikor társammal hétfõ reggel Pittsburgh felé autóztunk és elhaladtunk az elsõ óriásplakát, egy sörreklám mellett,
ráébredtem, hogy valami megváltozott bennem. Az
apátságba vezetõ úton figyelemre sem méltattuk, viszszafelé azonban döbbenten bámultam rá. Tudtam,
hogy mi az, de már nem értettem, hogy az igazi emberi élet szempontjából mi értelme van ennek s az egész
mögötte meghúzódó gondolkodásmódnak.
Nem úgy éreztem, mintha egy álombeli tájról térnék
vissza „a világba”, hanem éppen fordítva. A való világot hagytuk magunk mögött: azt a világot, ahol az
esõcseppektõl elnehezült levelek alatt állva, az egymással tökéletes harmóniában lévõ zöld erdõt és az
aranyló vetést szemléltük, amelyek mintegy meghajoltak az apátság szürke harangtornya elõtt. Magunk
mögött hagytuk, de ha visszafordulnánk, ott várna
ránk csendesen, mint a szerzetesek. Várna ránk, mint
Isten.

Írásunk szerzõje az Egyesült Államokban született. Filozófia-kreativ írás
szakos hallgató a pennsylvaniai Pittsburghben.
Szülei a Szentimrevárosban nevelkedtek, a Szent
Imre templomban kötöttek házasságot. Két fiúgyermeket nevelnek.

Oltvai Kristóf
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magyar lakosság meglepve tapasztalja, hogy az
élelmiszerek vásárlása során hagyományosan tapasztalt megtévesztés, csalás, hamisítás mellé
kezd felzárkózni az élelmiszerek elfogyasztásával járó
kockázat. Az újságok hasábjain és az elektronikus médiában mind gyakrabban hallani-olvasni termékek
szennyezésérõl, fertõzésérõl és ezek okozta megbetegedésekrõl. A piacon, boltban minden nap friss árut
vásárló, vagy a hét végén az áruházból nagyobb tömegû/térfogatú tartós élelmiszerrel hazatérõ emberek
egy része – egyes felmérések szerint 15-20 százaléka –
egészségtudatosan szerzi be táplálékát, tájékozott az
élelmiszerek tápértékérõl, legfontosabb összetevõirõl

A

nye szerint nem a többször hangoztatott szigorúság,
hanem az új módszerek és eszközök használata vezethet a megoldáshoz, a fogyasztók bizalmának visszanyeréséhez.
Az élelmiszer-fogyasztók ugyanis gyanakvóvá váltak, a
szántóföldi tömegtermelés, nagyüzemi feldolgozás és
a globális élelmiszer-kereskedelem egyre többször követ el hibákat, gyárt és forgalmaz kifogásolható termékeket nemcsak azok minõsége, hanem biztonsága
szempontjából. Magyarország lakóssága már 10 éve
szembesül azokkal az élelmiszer-botrányokkal, melyek
a Közös Piacon belül elég gyakoriak és nemcsak az
adott országok közvéleményét rázzák meg, hanem a

Az élelmiszerbiztonság társadalmi megítélése
N
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G Y A K O R L A T

(fehérjék, zsírok, szénhidrátok), vagy éppen biológiailag aktív anyagairól (vitaminok, ásványi anyagok, rostok). Az élelmiszer-fogyasztók azonban nehezen tudnak különbséget tenni a rövid lejáratú, akut veszélyt
jelentõ mérgezések és a hosszabb idejû, rendszeres fogyasztásból származó krónikus megbetegedések között. A fogyasztói ismeretek megrekedtek egy szinten,
mely a családban szerzett nevelés, az iskolai oktatás
és a felnõttek tapasztalat-átadásának elegye. Az írásos
és elektronikus média munkatársai sincsenek jobb
helyzetben, gyakran elragadja õket az ügyek feltárásának hevülete és nem tájékozódnak eléggé, sok félreértés és pánikkeltés származhat ebbõl.
A társadalom és avatott képviselõinek (hivatalok, hatóságok, hírközlõ szervek) felelõssége azonban eltörpül
az élelmiszer-lánc résztvevõinek felelõssége mögött,
az Európai Unió közös piacán egyértelmûen a termelõnek, gyártónak vagy a kereskedõnek, a közétkeztetésben részt vállalónak kell gondoskodnia arról, hogy
az áruja élelmiszer-biztonsági szempontból kifogásolhatatlan legyen. Azt is neki kell bizonyítani, hogy a
termék vagy annak bármely összetevõje honnan származik. A fogyasztók, illetve a képviseletükben eljáró
szervezetek számára be kell mutatni minden szükséges dokumentumot vagy a nyomon követéshez használt technikai megoldást. A korszerûnek ítélt információs rendszerek és eszközök most kezdik feltárni a piacot, és reményünk lehet arra, hogy egyre többen élnek
ezekkel a megoldásokkal (növény-útlevél, állat-regisztráció, vonalkód, mikrochip, stb.) Sokak vélemé12
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szomszédos, illetve távoli tagországok lakosaira is veszélyt jelentenek. Élelmiszerek és takarmányok egyaránt súlyos kifogások alá esnek, mindennapos ügyekké váltak a betiltások, összegyûjtések, visszahívások és
az áruk vagy alapanyagok megsemmisítése.
Az Európai Unió alapelve az áruk szabad áramlása, az
élelmiszerek minõsége az értéküket jelzi, míg a biztonságuk azt mutatja, hogy a fogyasztók egészségére,
munkaképességére és életvitelére ezek megszokott
mennyiségben elfogyasztása nem okozhat kárt. Élelmiszer-mérgezések korábban is elõfordultak egy-egy
országban, tájegységben, településen, azonban egy ekkora régióban, mint az Európai Unió a következményekkel több tagországban számolhatunk. Ezt ismerte
fel az Unió, amikor élelmiszerekre és takarmányokra
egy gyors vészjelzési informatikai rendszert állított fel
és üzemeltet, hazánkban 2004. május 1 óta. Az élelmiszer-biztonság elsõbbséget kapott az Unióban, így a
riasztás kizárólag a szennyezett, fertõzött árukra vonatkozik, bár újabban a lóhússal helyettesített marhahússal kapcsolatban felvetõdött, hogy minõségi kifogás (hamisítás) könnyen átfordulhat biztonsági problémává, ha a vágásra kiválasztott lovak betegségét és
a gyógyításra használt szereket (antibiotikumokat)
nem kellõen dokumentálták.
A minõség értékfogalom, igényeket elégít ki és függ a
kereslettõl-kínálattól, szubjektív jellege miatt a piac
értékítéletétõl függ, az elõírások (hazánkban a Magyar Élelmiszerkönyv) betartásáért a vállalkozók felelnek. A biztonság viszont állami feladat, az Európai
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Unió és a tagországok hatóságai közösen ellenõrzik a
Közös Piacra belépõ élelmiszer-szállítmányokat és élnek „áru-megállítási jogukkal”. Az EU legfontosabb,
meghatározó élelmiszer-biztonsági rendelete a 2002.
január 27-én kibocsátott 178/2002 sz. regulation (közösségi rendelet), melyet az Európai Parlament és az
Európai Tanács közösen hozott, és ezzel egy idõben
módosítottuk a magyar élelmiszer-törvényt, melyet az
Országgyûlés még 2003. év októberében fogadott el,
hazánkban mindkettõ a csatlakozás napján, 2004. május 1-én lépett hatályba.
Az élelmiszerek és takarmányok még elfogadható
szennyezési és fertõzési határértékeit közösen állapítják meg, e felett az objektíven mérhetõ, általánosan
elfogadott mértéken túl nem maradhat a Közös
Piacon, és nem is engedik be az EU külsõ növényvédelmi és állategészségügyi határállomásain.
Az Unió eltökélt szándéka, hogy az Európai
Parlament szerepének megerõsödésével egyre több jogszabályt uniós rendelet formájában készít el, így kevesebb
szerepet hagy a nemzeti jogszabály-alkotásnak, az irányelvek és határozatok átültetésének. A 10 új tagország
– köztük hazánk – csatlakozása elõtti évben két rendelet született a génmódosított
élelmiszerek jelölésérõl és nyomon követésérõl, majd néhány nappal a csatlakozás elõtt három rendeletbõl álló un. higiénia-csomag került kihirdetésre. Ez utóbbi jogszabály-csomagban az elsõ tartalmazta az élelmiszer- és takarmány-gyártás, feldolgozás és forgalmazás alapvetõ feltételét, a Veszélyelemzés és kritikus ellenõrzési pontok (angolul Hazard
Analysis and Critical Control Points – rövidítve HACCP) nevû dokumentum minden élelmiszerrel foglalkozó vállalkozó számára kötelezõ elkészítésének feladatát.
A higiénia görög eredetû szó és az egészség megõrzésére, a fertõzés elkerülésére irányuló tisztaságot, illetve
ennek elõírásait jelenti. Az egészségügyi követelmé-

nyeknek megfelelõ termelés, feldolgozás, forgalmazás
és közétkeztetés (az un. élelmiszer-lánc) minden
egyes lépcsõjére érvényes uniós elõírás nem érte felkészületlenül hazánkat, az élelmiszer-iparban már 1996.
évben elkezdték ezeknek a tisztasági munkaterveknek
az elkészítését és rendszeres alkalmazását, de a mezõgazdaságban, valamint a kereskedelemben és közétkeztetésben az Unióhoz csatlakozás idejére még alig
terjedt el, elkészítéséhez akkor adták ki az elsõ útmutatókat. Ma már a háztartásokban végzett ételkészítésnél is alkalmazzák fõbb elveit és célkitûzéseit, ha nem
is foglalják írásba a családon belüli feladatmegosztást.
Az USA-ban egy élelmiszerfertõzésen átesett fiatal tapasztalatait foglalták össze egy népszerûsítõ kiadványban. A négy fontos gyakorlat, amire a gyerekeket tanítják: a kézmosás, az elõkészítõ pultok és asztalok
tisztántartása, a friss
élelmiszerek hidegen (hûtõben) tartása és a csak teljesen átfõtt étel fogyasztása.
Az élelmiszer-lánc egyes lépcsõiben minden üzemre külön-külön
készítik el és alkalmazzák a HACCP
munkatervet (ezen ellenõrzõ rendszer célja az élelmiszer-biztonság elérése), vagy az ezt helyettesítõ Jó Higiéniás Gyakorlatot (Good Hygienic Practice – GHP). A nagyobb vállalatok nem
elégszenek meg a belsõ ellenõrzéssel, ezért külsõ
céget bíznak meg a rendszeres ellenõrzéssel, helyszíni
felügyelettel (mielõtt még a hatóság váratlanul vagy
elõre jelezve megérkezik). Az élet minden területén
fontos a tervszerû megelõzés, mielõtt nagyobb baj történik. Az élelmiszer-biztonságról szóló elõadásaimban
ezt a külsõ ellenõrzést ahhoz szoktam hasonlítani,
mint amikor a fiatal házasok elfeledkeznek az ételkészítéshez és fogyasztáshoz használt edények, eszközök
elmosásáról és megérkezik az anyós, aki nem rejti véka alá véleményét…

A cikk szerzõje vegyészmérnök, élelmiszerkémikus. A BME Mezõgazdasági Kémiai Technológia
Tanszékén tanított, majd
a Mezõgazdasági és Élelmezésügyi Minisztériumban dolgozott. 20 éven át
volt a Központi Élelmiszeripari Kutató Intézet
igazgatója, majd részt
vett a Magyar Élelmiszerbiztonsági Hivatal létrehozásában (2003). A Corvinus Egyetem Élelmiszer-tudományi Karán
egyetemi tanár, jelenleg
emeritus professzor. Az
ENSZ Mezõgazdasági és
Élelmezésügyi Szervezetének (FAO) díjának és a
Magyar Köztársasági Érdemérem Tiszti keresztjének tulajdonosa.
A család egy évszázada él
Kelenföldön, édesapja a
Ciszterci Szent Imre Gimnázium elsõ diákjai között tanult. Felesége a
BME könyvtárosa, ma elsõsorban 5 unokájuk révén kötõdnek a Szent Imre templomhoz.

Biacs Péter

Kedves Olvasó, a Lépcsõ a szentimrevárosi közösség folyóirata, amelybõl természetesen következik, hogy ápolni és növelni törekszik azt a szellemi mûhelyt, amely
lapunkat tartalommal tölti meg. Ezért szeretnénk ez úton is jelezni, hogy szívesen látjuk a kedves Testvérek írásait e hasábokra, hiszen számos hivatás, tapasztalat, gondolat lehet Önök között, amely mindannyiunk számára rejtve marad, amíg tulajdonosa nem jegyzi le, s nem teszi közkinccsé. Buzdítjuk tehát Önt is, legyen
a Lépcsõ szerzõje, ahogy a 2014. esztendõben Aknay János, Bartók István, Benkõ Andrea, Bethlenfalvy Gábor, Biacs Péter, Csányi Tamás, Csikós Éva és Tamás,
Dencsik László, Eõry Brigitta és Ákos, Embey-Isztin Antal, Erdõ Péter, Fülöpp Róbert, Gálffyné Katalin, Kiss Gy. Csaba, Kontra Jenõ, Korzenszky Richárd, Légár Erzsébet, Makovecz Imre, Malina János, Maurer György, Olofsson Placid, Oltvai Kristóf, Palotás Rozina, Pácz Orsolya, Sartogrilu, Sándor András, Süveges Gergõ és Margit,
Szili Melinda, Sziráki Márton, Ungváry Zsolt, Urr Ipoly, Valter Ilona, Varga Zs. András, Vasbányai Ferenc József, Várhelyi Gábor, Vékes Bertalan, Wilde György, Wodianer-Nemessuri Zoltán volt. Szeretettel várjuk érdeklõdését, írását. Urr Ipoly O. Cist. plébános / Csányi Tamás karnagy@szentimre.hu, 20 4675 495

L

É P C S Õ

/

2 0 1 4

/

k a r á c s o n y

13

lepcso 14 karacsony.qxd

páratlan

12/26/2014

12:20 PM

Page 14

oldal

Közösségeket szeretnék építeni és segíteni minél többeknek, hogy felfedezhessék: az Isten országa valóban
köztünk van.

A zene kutat ásott a lelkemben
B

E M U T A T K O Z I K

P

É C E L I

G

Á B O R

K A T E K É T A

24 éves vagyok, a valódi felnõttség határán, lassan kialakulóban. Idõszerû tehát nekem a kérdés: Ki vagyok? Ki lettem? Öt fontos szó segítségében reménykedem: Gellért-hegy, zene, Szent Imre, közösség, katekéta. E szavak mentén megpróbálom kicsit kibontani
magam:
Gellért-hegy. Itt laktam mindig, a BAH csomópont közelében, szüleimmel és 4 testvéremmel. Minden közel
volt: a játszótér, a park, a focipálya, az Alsóhegy utcai
óvoda, az Ádám Jenõ Általános Iskola (a Köböl), a
Szent Imre Gimnázium és a Plébánia. Nagyon szeretek
sétálni a Gellért-hegyen, keresztül-kasul a Duna fölött,
a kis hegyi ösvényeken, és megállni a csúcson, csendben, és hosszasan hallgatni, figyelni a nyüzsgõ város
zaját, hangulatos fényeit. Nehéz lenne elköltöznöm innen.
Zene. Kicsit tudok gitározni, szeretek énekelni, de sajnos
képzetlen vagyok. Mostani nagy bánatomra – harmadikos kisiskolás koromban – anyukám erõteljes, de
szabadon hagyó ellenkezése ellenére, egy év után abbahagytam a furulyázást. Pedig a zene volt az, amely
mintha felerõsítette volna szívemben Isten szelíden hívó, megindító hangját. Felsõ tagozatos koromtól kezdõdõen számos olyan alkalomra emlékszem, amikor
sötét szobámban zenét hallgattam és mélyen megérintõdtem. A zene kutat ásott a lelkemben, amelynek mélyén kristálytiszta forrásra leltem: érzéseim, vágyaim
végtelen világába merültem. Azóta keresem mindenhol a Szépet.
Szent Imre és közösség. Általános iskolás korom utolsó
éveiben egyre idegenebbnek kezdtem érezni magam
akkori osztálytársaim, barátaim között. Sokszor bántott a durvaság, a trágárság, az igazságtalanság, és zavart, hogy ezt nem mertem szóvá tenni. Bátortalan
voltam kifelé s közben lázasan kerestem belül.
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Ilyen lélekállapotban, ballagásom után hívott meg Hervai Pál – akihez hittanra jártam az iskolában – a plébánia épp megalakuló katekézis-csoportjába. Õk a
„Mind1”-ek. Velük megtaláltam azt a célt, ami felé vágyaim mutattak: õszinte, mély, áldozatkész szeretet és
az egység mindennél édesebb ízét. Így találkozott egymással a szívemben lakozó Isten és a Szentírás Istene,
s lett szikla, amire felépíthetem egész életemet. Így
történt, hogy szabadidõmet, energiámat egyre inkább
a plébániai ifjúsági élet kötötte le. Élveztem a katekézist és lelkesedtem mindenféle táborért, lelkinapért,
külön programért a plébánián.
Katekéta. A gimnázium utolsó éveiben, amikor a pályaválasztás kérdése erõsen foglalkoztatni kezdett, feltettem magamnak a kérdést, hogy mikor, hol és miben
érzem magam igazán otthon. Szerencsés vagyok, mert
nem kellett sokat gondolkodnom. Tudtam, hogy a plébánián, a katekézisben olyan kincset találtam, amit
meg kell osztanom másokkal. Közösségeket szeretnék
építeni és segíteni minél többeknek, hogy felfedezhessék: az Isten országa valóban köztünk van. Nagyon
hálás vagyok Kató Ágotának és Csabának, hogy engem is bevontak a szolgálatba. Végzõs gimnazista koromtól kezdve tagja lehettem a plébánia gyerek- és ifjúsági katekéziseit segítõ fiatalok, a „Hetvenkettõk”
közösségének. Így kipróbálhattam magam a csoportvezetésben, a tanúságtételben, szervezésben és együtt
mûködésben. Érettségi után, a Sapientia Fõiskola esti
tagozatán kezdtem el teológiát tanulni, nappal pedig
anglisztikát hallgattam a Károli Gáspár Református
Egyetemen. Jelenleg, egyetemi tanulmányaim mellett,
óraadóként tartok hittant gyerekeknek a környezõ általános iskolákban és a plébánia fiataljainak.
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itkán adatik meg nekem külön program kettesben
Édesanyámmal, néhány hete azonban így esett.
Már nagyon vágytam egy kis színházi levegõre, és
ez a mû anno kötelezõ olvasmányként is megfogott –
bár bevallom õszintén, az érettségi év forgatagában
nem értem a kötet végére. Az órai elemzés ennek ellenére megmaradt bennem, és kíváncsian vártam, hogyan nézhet ki színpadon. Ez már csak a párhuzamosan futó cselekményszálak miatt is izgalmas, ugyanis
a regényben a helyszínek és idõsíkok palettája elég
sokszínû.

R

mai, hanem a történelem folyamán élt társadalmakat
érõ, kemény kritika. (Bulgakov mûve szerint, miután
Woland az egész színházból bolondot csinált, és valójában elég bagatell trükkökkel rátapint az emberek
gyenge oldalára, segítõivel együtt nemes egyszerûséggel otthagy mindent és eltûnik.)
Szintén érdekesség, hogy Hontalan Ivánt és Lévi Mátét
egyazon színész alakítja. Hontalan Iván a bolondok
házában ismeri meg a Mestert, és érdekelni kezdi a
történet, pedig elõtte megrögzötten hitte, hogy márpedig Isten nem létezik. Ez a pálfordulás játszódik le

Vagy beállunk a tömegbe?
A

M

E S T E R

É S

M

A R G A R I T A

A

V

Í G S Z Í N H Á Z B A N

A rendezõ, Michal Doceka, a prágai Nemzeti Színház
igazgatója, rengeteg kreativitást vitt a kivitelezésbe, finoman a mai világhoz igazította a cselekmény egyes
mozzanatait, hogy az még inkább aktuális és közérthetõ legyen. Annak ellenére, hogy nem vagyok a modernizált elõadások híve, ezt a fajta újraértelmezést
zseniálisnak és – pozitív értelemben – hátborzongatónak tartottam. A forgószínpadon alapvetõen modern
díszletet láthattunk, de megint rá kellett döbbennem,
mennyire sokat jelent, ha a jelképeket és a díszletben
rejlõ apró utalásokat magának a nézõnek kell összeraknia, ezáltal még erõsebben beleolvadva a történetbe. Mintha a kép teljessé válásához az utolsó kirakósdarabokat nekünk kellene megtalálni és beépíteni.
Nem szeretnék jeleneteket kiragadni, hiszen ezen írásom célja, hogy sokan kedvet kapjanak megnézni a
darabot, de eggyel kivételt teszek: Woland feketemágia-bemutatója és monológja a végén, a Varieté színházban. Nem tudom, másokat is úgy szíven ütött-e,
ahogy engem, de a nézõteret betöltõ néma csendbõl
ítélve igen… Ez egy színház a színházban, pontosabban „mi, nézõk a színdarabban” jelenet, tehát a közönség alkotta a Varieté-beli nézõket is. A megformáló
színész által szenzációsan alakított karakterben a humor, az ész, a kérlelhetetlenség, ugyanakkor a kíméletlen igazságosság keveredett. Megfogott e monológ,
így kutattam egy kicsit, és megtudtam, hogy Handke
Közönséggyalázás címû mûvének vendégszövegként
elszavalt részletét hallhattuk, mégis döbbenetesen illett ide. Csak úgy zúdult a nézõk fejére nemcsak a

majdnem kétezer évvel korábban Lévi Máté életében
is, amikor vámosból Krisztus követõjévé válik.
A darab kapcsán számos gondolat és kérdés fogalmazódott meg bennem. Vajon mi is tudunk-e úgy küzdeni
valamiért, ahogy a Mester tette a regényéért, amely
témája miatt nem kaphatott teret a korabeli Oroszországban? Kitartunk-e elveink mellett, ha eközben a
külvilágtól folyamatos ellenszelet, lebeszélést, megvetést érzünk? Vagy beállunk a tömegbe, és elrejtjük az
egyéniségünket, véleményünket, pusztán azért, mert
így „elfogadnak”? Vagy akár más okból: hogy mások
véleményétõl függünk, és az határoz meg, hogy õk
milyennek tartanak minket? A Mester az elõbbit választotta, nem véletlen, hogy Margarita Mesternek
kezdi szólítani õt. Sorsa Jézussal is párhuzamba állítható, a Mestert is ugyanúgy bírálják, mint a maga korában a Megváltót. Vagy nézzük az érem másik oldalát: tudunk-e „Margaritaként” állni valaki mellett, akit
senki más nem támogat, ott vagyunk-e támaszként a
legnehezebb helyzetekben? Tudunk-e lelket önteni a
másikba, és mindent megtenni érte, ami csak telik tõlünk? A mû végén Margarita így fogalmaz: „Minden
jól van, ahogy van. Én ebben hiszek.” Elsõre ez teljes
kiábrándultságnak tûnhet, de szerintem nem errõl van
szó. Az embernek küzdenie kell, azonban el kell fogadnia, hogy a végszót úgyis a Fölöttünk Álló mondja
ki, és az általa ránk bízott feladatokat nem kerülhetjük el.

Az írás szerzõje 19 éves,
a Szent Imre Gimnáziumban érettségizett. Jelenleg a Weiner Leó konzervatórium hegedû tanszakának növendéke. Kedves számára a tánc, 11
éve balettozik. A „Vekker”
ifjúsági közösség tagja.

Réthy Lilla
L

É P C S Õ

/

2 0 1 4

/

k a r á c s o n y

15

lepcso 14 karacsony.qxd

hátsó

12/26/2014

12:20 PM

Page 16

lépcsõ
hely maga a budai legendák közé tartozik. Volt
egyszer a Szentimrevárosban egy nevezetes fürdõ. A hajdani fürdõpark könnyen fölfedezhetõ
ma is a Szent Imre kórház mögött, a Halmi utcánál.
Minden, magára adó fürdõhöz park is tartozott, Marienbadtól Bártfafürdõig. Dr. Back Frigyes 90-es években megjelent könyvében (Az eltûnt gyógyvíz nyomában…) olvashatjuk, hogy 1853-ban fedezték föl a

A

a Lánchídon – ahol még hídpénzt kellett fizetni – át
Budára. Fordulatos, anekdotákkal és tréfákkal fûszerezett mikszáthi ízeket érezhet az eseményeket követõ
olvasó, az útitársak egytõl-egyig színes figurák. A színész fölkiált: „Festeni való tájék! – szólt hanyagul,
amint kibontakozott a Kelen földje”. A fiatalok közötti
kapcsolatok biztatóan alakulnak, eljutnak az elsõ vallomásokig, de a méltatlankodó édesanya miatt nem

M

I K S Z Á T H

Cikkünk szerzõje
mûvelõdéstörténész,
a Varsói Egyetem tanára,
a közép-európai nemzeti
szimbólumok kutatója.
Az egykori József Attila
(most Szent Imre) Gimnáziumban érettségizett
1963-ban, szûkebb hazája a Szentimreváros.
Szenvedélye a csavargás
az Adriától a Balti-tengerig. Többek között
a József Attila-díj
és a Magyar Köztársasági
Érdemrend lovagkeresztje tulajdonosa.

K

Á L M Á N
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K A L A N D R Ó L

forrást, és 1870-ben már állott mellette egy negyven
szobás szálloda, 1882-ben pedig elkészült a svájci stílusú szanatórium. Erzsébet királynéról kapta a nevét,
de csak Sósfürdõnek emlegették. Forgalma néha megelõzte a Lukács- vagy a Király fürdõét. Az ostrom elõtt
ingázó villamos járt a bejáratáig. Hatvan éve kisebb
kirándulás volt nekünk, gyerekeknek kisétálni oda
nagymamánkkal az Ulászló utcából, váltig reméltük,
hogy egyszer majd megnyílik ott egy strand. Fölépült
azután a kórház, a forrásvíz pedig elapadt.
A Sósfürdõ divatos helynek számított a XIX. század végén, alkalmas volt hosszabb kúrára vagy rövidebb fölüdülésre, a gyógyvizet meg is lehetett kóstolni. Mikszáthnak föltehetõen nem volt ismeretlen a hely. Elbeszélése 1891-ben jelent meg, rövid írásainak gyûjteményében (Pernye) Az elképzelt méz cím alatt lehet
megtalálni.
Írónk kedves helyszínén, egy szerkesztõségi szobában
kezdõdik a történet. Hõse Gyula, az ifjú újságíró, aki
már költõként is tett szert némi hírnévre. Ahogy ma a
világhálón keresnek kapcsolatot, õ a „Kishirdetések”
rovaton keresztül kezd levelezni egy ifjú hölggyel. Az
elbeszélõ váltig faggatja, hogy áll a dolog, míg egyszer
lelkesen meséli: komolyra fordult, megegyeztek a lánnyal, hogy a találkozásnál mik lesznek az ismertetõ jegyek. A Sósfürdõbe induló omnibusznál, a Lloyd palotánál fogják meglátni egymást. (Ez a háborúban elpusztult, klasszicista ház nagyjából az Akadémia épületével átellenben állt). Minden úgy történt, ahogy
megírták egymásnak, minden részletet számba véve.
Piros szegfû a fiú gomblyukában, piros szegfû leány
hajában, kék pántlika a kalapján. Édesanyjával érkezik
a megbeszélt helyre. Együtt indulnak a társaskocsival

bontakozhat ki a folytatás. Mama és leánya otthagyják
a társaságot és bemennek a fürdõbe, az elbeszélõ és
Gyula pedig visszatér a szerkesztõségbe. Ott meglepetés várja az ifjú gavallért, levele érkezett Aradról. Attól a Mariskától, akivel hetek óta levelezett, s akivel
oly apró részletekig megtervezte a találkozót a Sósfürdõbe induló omnibusznál. Mariska azt írja, pesti útja
elmarad, mert édesanyja megbetegedett. Vagyis a délutáni lány nem az a lány, akivel a meghitt leveleket
váltotta. Érthetetlen számára, ami történt. Kollégája
hiába magyaráz neki, próbálja meggyõzni, a valóságos
helyett, mániákusan az elképzelthez ragaszkodik.
Mintha kortársunk volna: neki a virtuális az igazi.

Kiss Gy. Csaba
A szerzõ jelen írása az általa „Szentimrevárosi Athenas” címmel most
indított sorozat elsõ része, amely kerületünk irodalomtörténeti múltjáról készít tartalmas pillanatfelvételeket.

Felelõs kiadó: Urr Ipoly O. Cist. plébános / A szoborportrékat Ágostházy Imre fényképezte. / Szerkesztette, tervezte és készítette Csányi Tamás
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karnagy@szentimre.hu / E számunk Újbuda Önkormányzata és az olvasók szíves támogatásával jelent meg.

kép: fortepan

Festeni való tájék! – szólt hanyagul

