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Ma született nektek az

Üdvözítõ, az Úr Krisz-

tus, Dávid városában.

Ez lesz a jel számotokra:

találni fogtok egy kis-

dedet pólyába takarva

és jászolba fektetve.

Lk 2, 11-12.

C I S Z T E R C I S Z E N T I M R E P L É B Á N I A
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„Az Ige testté lett, és közöttünk lakott” (Jn 1, 14) – hang-
zik el karácsony ünnepi szentmiséjében. Az Eucharisz-
tia igen szoros kapcsolatban van a megtestesüléssel.
Ahogyan Mária méhében testté lett az Ige, és ahogyan
világra szülte Õt Betlehemben, úgy lesz az ostya Krisz-
tus testévé, a bor pedig vérévé oltárainkon. Urunk
születése hírüladásának ünnepe (március 25.) és rá
következõen kilenc hónapra a karácsony, nagyon is
eucharisztikus ünnepek. Az Oltáriszentségben termé-
szetesen nem a Kisjézust, hanem az értünk meghalt és
feltámadt Urat vesszük magunkhoz. 

Az Eucharisztia és a megtestesülés összetartozása a kele-
ti (ortodox, görög katolikus) liturgiában különösen is
szembetûnõ. Az adományok elõkészítése, vagyis a ke-
nyér felvágása, a bor és víz kehelybe öntése az elõké-

születi oltáron, a karácsonyi ikon elõtt történik. Az ún.
„nagybemenet”, vagyis a kenyér és a bor oltárra vitele
pedig az ikonosztáz királyi ajtaján át, amelyen az an-
gyali üdvözlet („örömhírvétel”) ikonja látható. Arra a
„tányérra”, azaz paténára, vagyis diszkoszra, amelyen
a kenyerek vannak, két, keresztet alkotó, fémbõl ké-
szült ívet helyeznek, amelyen egy csillag függ. Így a
diszkosz, rajta a felajánlott kenyerekkel a betlehemi
barlangistállóvá válik. A mi, nyugati liturgiánk talán
nem láttat ennyire, de a szentmisék alatt lelki szeme-
inkkel mi is láthatjuk, és lássuk is Krisztus Urunk földi
életének minden eseményét. 

Az Ige – a második isteni személy, a Fiú – aki felvette
emberi, hús-vér mivoltunkat, azt mondta magáról,
hogy a „testem valóságos étel, és az én vérem valóságos
ital” (Jn 6, 55). Hangsúlyozta azt is, hogy „ha nem
eszitek az Emberfia testét, és nem isszátok az õ vérét,
nem lesz élet tibennetek” (Jn 6, 53). Ez pedig a szent-
mise által valósul meg.

Az egyház az apostoli idõktõl fogva teljesíti Jézus Krisz-
tus parancsát a szentmise megünneplésével: „Ezt csele-
kedjétek az én emlékezetemre!” (Lk 22, 19; 1Kor 11,
24) A szentmise ünnep. Ünnepi találkozás az Istennel.

A szentmise a nyugalom napjának, az Úr napjának a
csúcsa kell legyen a hívõ ember számára. Aki szentmi-
sén vesz részt, az ott van az utolsó vacsorán Krisztus
Urunk keresztjénél, és találkozik a feltámadt Jézus
Krisztussal. A szentmise az Istennel kötött új és örök
szövetség állandó megújítása.

„Íme hitünk szent titka!” – hangzik el az átváltoztatás
után. „Mysterium fidei!” Azaz a „hit misztériuma” a
nyugati egyház latin „anyanyelvén”. Érdemes rátekin-
teni erre a szóra. A misztérium ugyanis nem egysze-
rûn titkot jelent. Jézus Krisztus korában és azt követõ-
en is, a Római Birodalomban virágoztak az ún. misz-
tériumvallások. Követõi szertartások révén nyertek be-
avatást az istenség életébe, kapcsolatba léptek az is-
tenséggel. A szentségek és a szentmise által a mi éle-

tünk is Jézus Krisztus életéhez tud kapcsolódni. De a
kereszténység nem egy a misztérium-vallások sorá-
ban. A kereszténység számunkra a „vallás” (reli-
gio=kötõdés, kapcsolat).

A szentmise az egyház liturgiájának, nyilvános istentisz-
teletének a csúcsa. A liturgia szó a görög leitos és er-
gon szavak összetételébõl származik. Ezek jelentése a
néphez tartozó, illetve mû, munka tevékenység. Vagyis
a liturgia a „népért végzett tevékenység”, nem a mi cse-
lekvésünk, hanem mindenekelõtt az Isten tevékenysé-
ge, mûve. A szentmisében Jézus Krisztus szól hoz-
zánk, Õ ajánlja fel a mennyei Atyának az áldozatát, 
Õ ad hálát neki. Nem a pap, hanem az általa lehívott
Szentlélek változtatja át a kenyeret és a bort Krisztus
testévé, illetve vérévé. Így a szentmise által mintegy
beavatódunk a Szentháromság életébe, örök szeretet-
közösségébe. A szentmise meghívás is ebbe a közös-
ségbe. 

A szentmise nemcsak csúcs, hanem forrás is. Az egész
egyház és benne minden egyes hívõ életének a forrá-
sa. A szentmisén jelenik meg láthatóan az egyház, és
merít erõt ebbõl a találkozásból. Akit szeretünk, aki
fontos számunkra, azzal igyekszünk gyakran találkoz-

f õ l é p c s õ

„Ezt cselekedjétek 
az én emlékezetemre!”

Tíz hónapnyi távolság

választ el minket az

Eucharisztikus Világ-

kongresszus megnyi-

tójától. Plébániánk

több ösvényen is sze-

retne felkészülni, fel-

készíteni a különleges

eseményre a szó, 

az írás, az elmélkedés

és a muzsika által. 

Lõrinc atya 

Lépcsõ-sorozata is e

szándékot szolgálja.

Írásunk szerzõje 

plébániánk káplánja,

ciszterci szerzetes, 

húsz éve pap. 
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ni. Ezért hív bennünket az egyház az Úr napján, Jézus
Krisztus feltámadásának napján erre a találkozásra. 
A szentmise szó a latin nyelvû szentmise befejezésébõl
származik: „Ite missa est.” Vagyis „menjetek, küldetéssel
vagytok elbocsátva”.

A szentmise Jézus Krisztus hálaadása, eucharisztiája a
mennyei Atyának. Részvételünkkel ebbe a hálaadásba
kapcsolódunk bele. Az „Úr vacsorája, lakomája”, mert
az utolsó vacsorát is megjeleníti. Nem egyszerûen em-
lékezünk rá, hanem megjelenítjük. Az „úrvacsora”
nem kizárólagosan protestáns, hanem bibliai kifejezés
(1Kor 11, 20). 

A szentmise „a Bárány menyegzõi lakomájának” (Jel 19,
9), az Istennel és az Istenhez tartozókkal való örök
közösség elõvételezése. A mennyország elõíze. Az
Apostolok cselekedete „kenyértörésnek” nevezi a szent-
misét (ApCsel 2, 42. 46, 20; 7, 11). Jézus is megtörte
a kenyeret az utolsó vacsorán (Mt 26, 26; 1Kor 11,
24), mint ahogyan teste megtöretett a szenvedésben.
Az emmauszi tanítványok a kenyér megtörésének
mozzanatáról ismerték fel a feltámadt Urat (Lk 24,
30-31). 

Jézus Krisztus a zsidó húsvéti vacsorát használta fel ar-
ra, hogy másnapi kereszthalálát áldozattá tegye. A zsi-
dóktól egy figyelemre méltó szemléletet örökölt a ke-
resztény közösség. A zsidóság nem csupán emlékezik
Isten nagy tetteire, húsvétkor a választott nép egyipto-
mi fogságból való kiszabadítására, hanem újra átéli
azokat. A szentmise szent áldozat, mert megjeleníti,
aktualizálja, itt és most történéssé teszi Jézus Krisztus
megváltó kereszthalálát. 

Hogyan vegyünk részt a szentmisén? Nyitott szívvel-lé-
lekkel és természetesen nyitott értelemmel is. A szent-
misén sok minden elhangzik. Nem is vagyunk képesek
arra, hogy azokat mind megjegyezzük. De tárjuk ki
bensõnket, mert az Úr találkozni akar velünk, üzenni
akar nekünk, mellénk akar állni, hogy kísérjen ben-
nünket életünk útján. Erõsíteni akarja a benne hívõk
közösségét. A szentmiséken azért nyissuk meg ben-
sõnket, hogy valóban találkozhassunk Vele!

H u s z á r  L õ r i n c  O . C i s t .

f õ l é p c s õ

Nem egyszerûen 
emlékezünk rá, 

hanem 
megjelenítjük
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Amigráció indítékait, hátterét részben a jobb élet-
lehetõségek reményével, az élelmiszer-ellátás bi-
zonytalanságával indokolhatjuk, azt azonban

senki sem vonhatja kétségbe, hogy a világban tapasz-
talható nélkülözésre a fejlett országoknak érdemi vá-
laszt kellene adnia, így – többek és elsõk között – az
Európai Unió tagjainak is.

A probléma elképzelés nélküli, közömbös, jobb esetben
bátortalan kezelése politikai következményekkel is
járt: e tétovaság a Brüsszel ebbéli politikáját elítélõ
pártok elõretörését eredményezte. A gondok halma-
zából egy látszólag kicsiny jelentõségû részletet sze-
retnék megosztani a kedves Olvasóval: ez az élel-
miszerek szavatossági idejének kezelését érinti. 

Szélmalomharc

A gondolat a holland mezõgazdasági minisztertõl
származik, aki a svédekkel és a németekkel karöltve
javaslatot fogalmazott meg e tárgykörben, mely sze-
rint változtatni kellene az élelmiszer-címkézés általá-
nos rendszerén. Az Élelmezésügyi és Mezõgazdasági
Világszervezet becslései szerint mintegy 850 millió
embert érintõ gond az élelmiszer-szükséglet minimu-
mának napi elõteremtése, miközben a fejlett világban
elképesztõ méreteket ölt az intézményesített élelmi-
szer-pazarlás.

A holland javaslat értelmében az Európai Unió Bizott-
sága jórészt eltörölhetné a tartós élelmiszereken sze-

replõ lejárati idõ feltüntetésének kötelezettségét.
Ugyanis évente több százezer tonna élelmiszer

végzi a kukában amiatt, hogy a lejárati idõn be-
lül az adott terméket nem fogyasztják el, holott
az esetleges minõségcsorbuláson kívül ez a lé-
pés tényleges élelmiszer-biztonsági kockázat-
tal nem járna. Az egészségtudatos fogyasz-
tónak talán furcsa a felvetés, de a végkö-
vetkeztetés magától értetõdõ: a címkézés
a fejlett világban indokolatlan élelmi-
szer-feleslegek kialakulásához vezet,
aminek agrárgazdasági következmé-
nyei sem elhanyagolhatóak.

Fogyasztható?

Igen. Már ma is léteznek olyan élelmi-
szer-termékcsoportok, melyeknél nincs fel-

tüntetve a fogyaszthatóságot jelölõ határidõ.

Ilyen termékek közé tartoznak többek között a borok,
a magas alkoholtartalmú italok, az ecet, a só, a cukor,
a rágógumi, hogy csak néhány termékkört említsünk.

A holland javaslat ugyanakkor – egyebek mellett – a
rizsre, a kávéra és a száraz tésztákra is kiterjedne. A
jelenlegi élelmiszer-biztonsági kategorizálás ugyanis
két típusát különbözteti meg a fogyaszthatósági para-

métereknek. A gyorsan romló termékek közé tartozó
állati termékek, magas nedvességtartalmú élelmisze-
rek fogyasztható dátumot feltüntetõ felirattal jelöltek,
hiszen nagy az élelmiszer-biztonsági kockázat. A tar-
tós élelmiszerek esetében ugyanakkor a minõségét
megõrzi felirattal jelölik a fogyaszthatósági idõhatárt,
ami nem jelenti azt, hogy élelmiszer-biztonsági kocká-
zatot vállalna az, aki a lejárati idõ közelében vagy azt
követõen fogyasztja el az adott terméket.

Használja az eszét!

Régen az ömlesztett, kimért élelmiszerek esetében nem
volt sem fogyaszthatósági, sem minõséggel kapcsola-
tos határidõ kikötés, a házi készítésû termékeknél pe-
dig végképp saját hatáskörbe tartozott a zsír, a kol-
bász, a sonka, a savanyúság, a lekvárok eltarthatósá-
gának megítélése. (Az élelmiszerpiacokon az ömlesz-
tett termékek esetében most is így van.) Az éberség
persze nem árt, de a fogyasztó elkényelmesedett. Rá-
bízza magát a gyártó által vállalt felelõsségre, holott
okosan tenné, ha használná – még lejárati idõn belül
is – az eszét, illetve az érzékszerveit. Más oldalról kö-
zelítve a jelenséghez, a gyártóknak is érdeke a címké-
zés, hiszen termékeik iránt ezáltal pótlólagos piacot
teremthetnek. 

A tartós élelmiszerek térnyerésével a gyártó felelõsség-
vállalása felértékelõdik. Ebbõl a csapdából nehéz ki-
törni, holott az élelmiszer-pazarlás igen fontos met-
szete a címkézés, a fogyaszthatósági határidõ sok eset-
ben indokolatlan használata. A holland kezdeménye-
zés ebbõl a szempontból érdekes, hiszen a fejlett világ
megfogható felelõssége, hogy egyrészt százmilliók
éheznek, miközben a jóléti társadalmak fogyasztói,
dúskálva az élelmiszerekben elképesztõ nagyságrendû
lejárt szavatosságú élelmiszert dobnak a kukába. A
hazai Élelmiszerbank vezetõi évek óta szorgalmazzák,
hogy a Magyarországon termelõdõ, évi több százezer
tonna, lejárt szavatosságú tartós élelmiszer karitatív
célú hasznosítását engedélyezze a hatóság. 

Minõségét megõrzi?

É L E L M I S Z E R P A Z A R L Á S F E L S Õ F O K O N

c s i g a l é p c s õ
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Mi marad a tányéron?

Ki ne látott volna már közösségi étkezdékben, otthon
vagy elegáns éttermekben ímmel-ámmal fogyasztott,
kelletlenül turkált, majd jórészt otthagyott, összedúlt
ételmaradékkal csúfoskodó terítéket? Vagy hogy for-
dítsunk az állításon, ki látott jó étvággyal elfogyasztott
étel után üres, kenyérdarabkával kitörölt, tisztán ha-
gyott tányért bárhol a környezetében? Hogy mi folyik
a tömegétkeztetés legtipikusabb helyszínein, óvodák-
ban, iskolákban, egyetemek menzáin, kantinokban,
kórházakban, talán jobb nem is szóba hozni. 

A fejlett országokban tapasztalható élelmiszer-pazarlás
csökkentése hatékonyabb módja lenne a világban ta-
pasztalható éhezés visszaszorításának, mint a fejlõdõ
országokban tetten érhetõ betakarítási veszteségek
minimumra csökkentése. Más megközelítésben a fej-
lett országok fogyasztói évente legalább annyi élelmi-
szert dobnak ki, mint amennyi Afrika népességének
élelmiszer-szükségletével egyenértékû.

A Föld évi gabonatermésének mintegy 5%-os megtakarí-
tása elegendõ lenne az éhezés nélküli világ megterem-
téséhez! 

A maradék hulladék?

Az olaszok 31%-a a szükségletekhez következetesebben
igazodva csökkentette a vásárolt élelmiszerek mennyi-
ségét, 24%-uk az élelmiszer-maradékokat más ételek
készítéséhez is felhasználja, 18%-uk pedig a lejárat
közeli termékek tudatos fogyasztására állt rá.

A franciák sem maradtak tétlenek e tekintetben. Becslé-
sek szerint 20- és 30 kg között mozog náluk a lakossá-
gi élelmiszer-pazarlás, melybõl minimum 13 kg a
megromlott zöldségbõl, illetve gyümölcsbõl vagy
ezekbõl készült ételekbõl, 7 kg pedig a konyhakész
termékekbõl tevõdik össze. A magyarázat viszonylag
egyszerû. A kutatók szerint általános gond, hogy a
megvásárolt alapanyag mennyisége nem alkalmazko-
dik a tényleges szükséglethez, az effektív fogyasztás-
hoz. Túlbiztosítás jellemzi a háztartások ilyen irányú
tevékenységét, mindemellett a tartósítási megoldások
is kiveszõben vannak a városokba tömörülõ, hagyo-
mányait maga mögött hagyó népességbõl. 

Ha ehhez hozzáadnánk a becslések szerinti évi 13 millió
tonna, francia elosztó hálózatban keletkezõ megszá-
radt, megfonnyadt, megromlott élelmiszert és a kö-
zösségi étkezõhelyeken megmaradó ételt, valamint a
klasszikus éttermekben fel nem használt biztonsági
tartalékokat és ételmaradékokat, valamint a közétkez-
tetés ilyen irányú veszteségeit, mindjárt érthetõvé vál-
na ezen abnormális méretû pazarlás.

Mindent összevetve lakosonként és évenként mintegy
150 kg-ra tehetõ az élelmiszer-maradék, illetve élelmi-
szer-hulladék Franciaországban. A franciák ezzel a
veszteségszinttel még kifejezetten jól állnak az Euró-

pai Unión belül, ahol
az átlag meghaladja
a 189 kg/fõ/év mér-
téket.

170 000 000 tonna

A tudatosításnak óriási szerepe len-
ne az élelmiszer-pazarlás vissza-
szorításában. Minden, az élelmi-
szerrel kapcsolatba kerülõ piaci
szereplõt mobilizálni kellene
annak érdekében, hogy érdemi javulás kö-
vetkezzen be ezen a téren. Mindemellett fontos, hogy
a tagállamok kormányzati programokkal, felvilágosító
kampányokkal is segítsék, támogassák a Bizottság
azon célkitûzését, hogy 2025-re valóban felére csök-
kenjen az élelmiszer-pazarlás a jelenleg mintegy 500
millió lakosú Európai Unióban. Addig is egyetértést
kellene elérni a fejlett országok szintjén, hogy a követ-
kezõ 5 évben legalább 25%-kal mérséklõdjön az élel-
miszer-pazarlás a világban. Itt ér körbe a gondolat,
ugyanis a megmentendõ, ma még elpazarolt 25%-nyi
élelmiszer mintegy 170 millió tonna, emberi fogyasz-
tásra alkalmas tápanyagot képvisel. Gabona egyenér-
tékben számolva ez a világ összes kalászos gabonater-
mésének az 5%-ával egyenértékû, ami átlagos évek-
ben a magyar kalászos gabonatermés ötszöröse. 

Édes víz

A gondolkodó ember azonban itt nem állhat meg: hi-
szen 5%-nyi gabona elõállítása komoly mennyiségû
édesvíz felhasználását, értelmetlen elpazarlását is
megtestesíti. Édesvízhiányos világunkban ez több mint
vétek, hiszen az egészséges ivóvizet nélkülözõ száz-
milliók számára szûkíti az e kincshez való hozzájutás
esélyét.

A fejlett országok jelzett mértékû élelmiszer-feleslege
(eljuttatva a nélkülözõ emberek asztalára) érzékelhe-
tõen csökkentené az éhezés szintjét a világban. Jelen
idõben az emberiség genetikai robbanás (génmódosí-
tás) nélkül is képes lenne a nélkülözést, az éhezést fel-
számolni, ha a fejlett országok fogyasztóinak túlfo-
gyasztása, pazarlása, élelmiszerláncainak veszteségei
és a címkézés mögé bújtatott intézményesített pazar-
lás érdemben csökkenne.

S z a b ó  J e n õ

c s i g a l é p c s õ

Cikkünk szerzõje 1948-

ban született, Darányi Ig-

nác- és Adorján-díjjal ki-

tüntetett agrárközgaz-

dász. Több mint három

évtizeden keresztül dol-

gozott a Földmûvelésü-

gyi Minisztériumban,

ezen belül hosszú ideig

Algériában. Feleségével

együtt a Szent Imre-

templom és az Erdély já-

ró közösség tagja. Két

cserkészvezetõ leány és

hat kis unoka boldog „tu-

lajdonosa.” 
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Érettségi elõtt álló leány voltam. A háború
számunkra úgy érkezett, mint forró nyári
nap estéjén a távoli mennydörgés moraja.

Egyelõre semmi kifogásom nem lehetett elle-
ne – a tanítás ugyanis a gyakori légiriadók és
légitámadások miatt november végétõl szüne-
telt. 

Édesapám korai halála miatt édesanyám hár-
munkkal visszaköltözött a nagymamához a
Ménesi úti villába. Elõttünk a Kertészeti Tanintézet
hatalmas kertje terült el, ami teljesen elbûvölt – ter-
mészetesen kertész szerettem volna lenni. Õsszel kap-
tam két szép jácinthagymát, gondosan elolvastam a
hajtatás módját, és vártam az eredményt. A leírás ka-
rácsonyra teljes virágzást ígért, bár azt nem tudtam,
neveltjeim milyen színûek lesznek. A zöld levelek ha-
marosan kibújtak és – belesve köztük – a virágkezde-
mények is láthatóak lettek. A remélt sikeren felbuz-
dulva azon törtem a fejem, hogy kinyílt szépségeim-
mel majd kinek szerezzek örömet. Végül úgy döntöt-
tem, hogy az egyiket elviszem a Ménesi úti lazarista-
templomba, a másikat pedig kedvenc tanárnõmnek
adom. 

A front közeledett. Mi, a két özvegyasszony és a három
gyerek, békésen éltük szokott polgári életünket. Nagy-
anyám a pincében egy „bombabiztos” óvóhelyet ala-
kíttatott ki; a mennyezetet hatalmas gerendákkal tá-
masztották alá, a bejáratra nehéz vasajtót szereltek. A
távoli morajlás már nem mennydörgés volt, hanem
ágyútûz. Az elõre elkészített kis kofferben a legszüksé-
gesebb dolgok, melyek egy óvóhelyre kellhetnek.

Egy napon katonai bizottság jelent meg, amely közölte
nagyanyámmal, hogy lakásunkba harcoló katonatisz-

teket kénytelenek elszállásolni, akik napközben
Pest peremvárosait védik az elõrenyomuló ellen-
séggel szemben. Nagyanyám hiába tiltakozott –
mondván, hogy itt nõk és gyermekek laknak –,
mert másnap egy jó arcú, de teljesen kimerült fõ-
hadnagy jelent meg, aki egy békéscsabai fõorvos
fiaként mutatkozott be. 
Nagyanyám belenyugodott a helyzetbe. Annál is
inkább, mert a tiszt, legényével együtt, minden

hajnalon fegyverekkel és kézigránátokkal tömött, ol-
dalkocsis motorjával elrobogott a frontra, és csak késõ
este, fáradtan tért vissza az átengedett szobába. Mi
pedig a szomszédos ebédlõben – a megszokott módon
fehér abroszra terített – békebeli vacsoránkat fogyasz-
tottuk.

Közeledett karácsony. Sajnos a háború is. Egyre több-
ször töltöttünk több-kevesebb idõt az óvóhelyen. A
felnõttek mind gyakrabban ültek össze megbeszélni a
lehetséges teendõket: hogyan kellene felkészülni a
megszállásra, érdemes-e vidékre vagy esetleg külföld-
re távozni?

Jácintjaim közben két szép, dús virágot emeltek leveleik
fölé. Hófehérben pompázott mindkettõ. Hallatlanul
örültem nekik. Illatuk betöltötte a szobát. 

A szenteste borús hangulatban és erõsödõ harci tevé-
kenységek kíséretében telt. Aznap a pincében alud-
tunk. Nem sejtettük, hogy Budapest ostroma olyan
méreteket ölt, hogy hét héten keresztül jóformán el
sem hagyhatjuk azt. E félelmetes élményben még há-
rom, idõsebb erdélyi menekült asszony, a házmester-
kertész család, a szakácsnõnk és szobalányunk oszto-
zott. Elegendõ fekhely híján egy-egy karosszéket bé-
leltünk ki párnákkal, takarókkal. Élelmiszerünk bõven

Két fehér jácint

N O V E L L A

A novella szerzõje a Váci

utcai Angolkisasszonyok

gimnáziumában érettsé-

gizett 1944-ben.

Gép- és gyorsíróként dol-

gozott, majd német és

francia építészeti cikkek

fordítását végezte 30

éven át. Három gyermek

édesanyja, 9 unoka és 19

dédunoka boldog „tulaj-

donosa”. A következõ hó-

napban lesz 93 éves. 

Plébániánk Szent Imre Alapítványa a Lépcsõ húsvéti számában

hirdetett pályázatot mese és/vagy novella írására, hogy szerény

eszközeivel ösztönözze a hagyományos értékek irodalmi megfo-

galmazását. A jeligés pályázatot a felkért zsûri véleményezte (dr.

Eigner Judit könyvtárostanár, a Ciszterci Szent Imre Gimnázium

könyvtárának vezetõje, a Könyvtárostanárok Egyesülete Életmû-

díjasa; Kiss Gy. Csaba mûvelõdéstörténész, József Attila-díjjal és a

Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztjével kitüntetett iro-

dalomtörténész, professzor emeritus; Nényei Pál drámaíró, a

Szent Imre Gimnázium irodalomtanára). E folyamat végén a név-

telenséget feloldó, zárt borítékok felnyitása után a kuratórium le-

vélben értesítette a résztvevõket, megköszönve készségüket,

munkájukat. Ez alkalommal a múlt század közepére visszanézõ

novellát ajánljuk az Olvasó figyelmébe.
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volt – nagyanyám idejében gondoskodott tartalékok-
ról. Krumpli, bödön zsír, liszt, cukor, konzerv. A mo-
sókonyhában egy kis tûzhelyen lehetett fõzni. 

Az addig természetes szolgáltatások egymás
után maradtak el: elhallgatott a tele-
fon, a csap kiszáradt, a villanyvilá-
gítás megszûnt. A környéken
vastag hó borította, azt
használtuk fõzéshez,
mosdáshoz. Amint
megjelentünk a
kertben, a Sas-
hegy irányából ak-
názni kezdtek fe-
lénk – ettõl kezdve
fehér lepedõkbe
burkolva mentünk
vízért. Hallgattuk a
fölénk vonuló bombá-
zó kötelékek zúgását, és
lélegzetvisszafojtva vár-
tuk, továbbhaladnak-e?

Az egyik nap szakácsnõnk
egy tepsi töpörtyûs pogácsa
mellett döntött. Izgatottan
vártuk az eredményt. Éppen
kiemelte a sütõbõl, amikor
bomba csapódott a házba, az
épület megrendült, és a tûzhely
feletti mennyezetrõl egy tányér-
nagyságú vakolat belezuhant a
friss tésztába. Õ nyugodtan kiemel-
te a vakolatdarabot, majd feldara-
bolta és szétosztotta a tésztát. Mo-
hón és boldogan ettük a fogunk alatti
portól recsegõ ritka csemegét.

A légitámadások egy-
mást érték, szünet
nélkül. És elérke-
zett a nap, amely-
rõl azt hittük, az

lesz az utolsó. A fülsüketítõ zúgásban bénultan ül-
tünk, halálfélelemmel eltelve és imádkozva. A végze-
tes pillanat óriási csattanással érkezett, a föld megre-
megett, a ház hullámzott, recsegett-ropogott minden.
Hallottuk a falak omlását. Csak a ház hátulsó sarka –
alatta az óvóhelyünkkel – maradt állva. Másnap – a

kis szünetet felhasználva – felmerész-
kedtünk a lakásba.
Dermedten álltunk
meg leányszobánk aj-
tajában – a helyiség
fele hiányzott. A belsõ
fele érintetlenül állt, a
másik fele, a külsõ fal
az ágyammal, szekré-

nyemmel, íróasztalom-
mal együtt lezuhant. A

könyvespolc tetején azon-
ban ott ragyogott a két fehér

jácint, teljes pompában. Virá-
gaik – mintha gyémántporral

lettek volna behintve – csillog-
tak a sápadt januári napfényben.

Boldogan ragadtam meg a két cse-
repet, és vittem le az óvóhelyre.

Másnap reggelre mindkét virág élet-
telenül hevert a földön; nyilvánvalóan

már az elõzõ nap sem volt bennük élet –
a fagyhalált okozó jégkristályok fénylet-

tek rajtuk – csak én nem vettem észre. 
A nagy világrengésben a jácintjaimat és a

velük kapcsolatos szép terveimet gyászoltam.
Nem tudtam még akkor a teremtés bölcs rend-

jét: jácintjaim hagymáinak egymásba boruló,
húsos rétegein belül élet pislákolt, ami csak arra

várt, hogy újra és újra kiemelkedhessen, és
friss, teljes, hófehér virágokat

emeljen a magasba. 

S e i d l  
A m b r u s n é
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Ahogy az idõ halad, egyre többen kérik-követelik,
harsányabban vagy csöndesebben, kétségbeeset-
ten vagy bizakodva, vádlón vagy együttérzõn,

„konyhanyelven” vagy szakkifejezésekkel, hogy tegyük
meg, amit csak tudunk, ki-ki személy szerint, a terem-
tett világ védelmében. Figyelmeztetnek, hogy ne sod-
ródjunk tovább tutajainkon a vízesés felé, hanem
szálljunk le halálra ítélt tákolmányainkról, érjünk par-
tot, álljunk a saját lábunkra, nézzünk körül, fogjunk
össze, és kezdjük az egészet újra, másképp, okosab-
ban, szeretõbben. 

Sokan szólnak hozzánk – „kihez menjünk?” (Jn 6, 68).
Ki szól hozzánk egyenként, kinek a hangját kell bár-
mely hangzavarban is megismernünk? (Jn 10,4; Jn
21,15-17) Kinek a szavára, milyen sziklára építhetjük
föl szilárdabb, erõsebb, a pokol kapuinak is ellenálló
új házunkat? (Mt 16,18) 

A mi Urunk nem hagyott árván minket – van, a mi éle-
tünkben is van, aki az Úr nevében jön, aki Isten nevé-
ben int, kér, hív és eligazít minket. A teremtésvédelem
területén is, természet és társadalom fenntarthatósá-
ga, biztonsága kérdéseiben is. Akarunk figyelni rájuk?
Keressük a hangjukat, felidézzük tanításukat, akarunk
nekik engedelmesen dönteni mindennapjainkban? Pe-
dig nagyon gazdag és nagyon kézzelfogható ez az alig
ismert, évtizedekre visszamenõ, harmonikusan egy
irányba kibomló tanítás.

Következzék itt szerény alátámasztásul válogatás Szent
II. János Pál pápa (és Bartolomeiosz pátriárka) kör-
nyezeti etikáról szóló nyilatkozatából és Ferenc pápá-
nak az Áldott légy! enciklikát magyarázó bolíviai be-
szédébõl. A részletek szó szerintiek, de – szükségsze-
rûen – kiemelések. „Az emberiséget és az egész terem-
tést az alapvetõ természeti források: a víz, a levegõ és a
talaj pusztulásából fakadó szenvedés sújtja, mindez pe-
dig egy olyan gazdasági és technológiai fejlõdés eredmé-
nye, mely nem ismerte fel és nem veszi figyelembe önnön
korlátait.” (Ferenc pápa, Santa Cruz 2015) 

„Ha gondosan szemügyre vesszük azt a társadalmi és kör-
nyezeti válságot, amelynek szemtanúi vagyunk, rá kell

jönnünk, hogy eláruljuk isteni küldetésünket: sáfárként
együtt munkálkodni Istennel szentségben és bölcsesség-
gel a teremtés megóvásában. Bûnbánatra van szükség,
és arra, hogy megpróbáljuk megújítani azt, ahogyan
magunkra, egymásra és a minket körülvevõ világra te-
kintünk. A gond nem pusztán gazdasági vagy technoló-
giai, elsõsorban erkölcsi és lelki. Megoldást a gazdaság
és a technológia területén csak akkor találhatunk, ha
mélységes változás megy végbe szívünkben, amely elve-
zethet bennünket életformánk megváltoztatásához, fo-
gyasztásunk és termelésünk fenntarthatatlan formáinak

átalakításához. Olyan döntéseket hoztunk, olyan tette-
ket követtünk el és értékeket tettünk magunkévá, ame-
lyek eltávolítottak mindattól, ami egy egészséges bolygó
és az emberek egészséges közössége számára elengedhe-
tetlen. Új felfogás és új kultúra szükséges!” (II. János
Pál pápa és Bartolomeiosz pátriárka, Velencei Nyilat-
kozat, 2002) 

„Az emberiség jobbra hivatott annál, amit magunk körül
látunk. Mi és még inkább gyermekeink és a jövendõ
nemzedékek jobb világra érdemesek, mely mentes a
pusztulástól, az erõszaktól és vérontástól, a nagylelkû-
ség és a szeretet világára. Ismerjük be, hogy változásra
van szükség! Nem mennek jól a dolgok egy olyan világ-
ban, amelyben oly sok földmûvesnek nincs földje, oly
sok családnak nincs hajléka, oly sok munkásnak nincse-
nek jogai, és oly sok ember méltósága sérül, ahol oly sok
esztelen háborút vívnak, amikor világunk talaja, vize,
levegõje és valamennyi teremtmény folytonos fenyege-
tettség alatt áll. Nem elszigetelt jelenségekrõl van szó.
Egy közös, láthatatlan fonál kapcsolja össze azokat. Ké-
pesek vagyunk-e felismerni azt, hogy ezek a romboló je-
lenségek egy globálissá növekedett rendszer részei? Ne

t û z l é p c s õ

Újra, másképp, okosabban

A  F Ö L D A N Y A V É D E L M É B E N

Az írás szerzõje a Páz-

mány Péter Katolikus

Egyetem környezetjogi

és a Nemzeti Közszolgá-

lati Egyetem környezet-

politikai tanszékeinek ok-

tatója, biológus, a fenn-

tartható fejlesztés szakér-

tõje. Dolgozott az ENSZ,

az EU elnökség és más

nemzetközi szervezetek

és programok vezetésé-

ben és hazai környezeti

kutatási és kárelhárítási

munkákban. Templo-

munkban volt elsõáldo-

zó, itt kötött házasságot

is. Hosszabb szünet után,

ez évtõl ismét szentim-

revárosi lakosként újra

plébániánkhoz tartozik. 
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féljünk kimondani, hogy változást akarunk, valódi vál-
tozást, struktúrák változását! A jelenlegi rendszer mos-
tanra elviselhetetlenné vált. Olyan változást akarunk,
amely az egész világot érinti, mert kölcsönös függõsé-
günk és egymásra hatásunk globális válaszokat kíván a
helyi problémákra is. A remény globalizációja, a népek-
bõl sarjadzó és a szegények közt növekvõ reménység
globalizációja kell, hogy leváltsa a kirekesztést és kö-
zönyt! A gazdaságot a népek szolgálatába kell állítani!
Az emberek és a természet ne álljanak a pénz szolgála-
tában! Nemet mondunk a kirekesztés és a társadalmi
igazságtalanság gazdaságára, ahol a pénz uralkodik,

ahelyett, hogy szolgálna. Ez a rendszer merényletet kö-
vet el Jézus szándéka és a Jézus által hozott evangélium
ellen. A gazdaság ne a fölhalmozás útja-módja legyen,
hanem a közös otthon megfelelõ mûködtetése. Ebbe bele-
tartozik a ház gondos ápolása és a javak megfelelõ ará-
nyú elosztása mindenki számára. A keresztény indítta-
tású gazdaságba beletartozik a három alapjog – föld,
hajlék és munka –, de ezen felül a mûvelõdéshez, az
egészségi ellátáshoz, a modern technológiákhoz való
hozzáférés, a mûvészeti és kulturális életben való részvé-
tel is, valamint lehetõség kommunikációra, sportra és
üdülésre. Egy ilyen gazdaságban az emberek a termé-
szettel összhangban alakítják ki a termelés és elosztás
egész rendszerét, éspedig úgy, hogy minden egyes sze-
mély szükségletei és képességei megfelelõen kielégülnek a
társadalmi életben. Az ilyen gazdaság nemcsak kívána-
tos és szükséges, hanem lehetséges is. Sem nem utópia,
sem nem képzelõdés, hanem rendkívül józan kilátás,
amit el is érhetünk. A világon rendelkezésre álló erõfor-
rások – a népek nemzedékeken átívelõ munkájának gyü-
mölcsei és a teremtett világ kincsei – több mint elegen-
dõk minden egyes ember és az emberiség teljes kifejlõdé-

séhez és kibontakozásához. A föld és az emberi munka
gyümölcsei igazságos elosztásáért munkálkodni nem
pusztán filantrópia, hanem erkölcsi kötelesség. Kereszté-
nyek számára ennél több is, vagyis isteni parancs. Talán
a legfontosabb feladat, amit ma fel kell vállalnunk, a
földanya védelme. Közös otthonunkat büntetlenül fosz-
togatják, pusztítják, bántják. Súlyos bûn, ha gyávák va-
gyunk a védelmére kelni!” (Fp/SC2015) 

„Isten nem hagyta el a világot. Az Õ akarata, hogy terve a
teremtés eredeti harmóniájának helyreállításán való kö-
zös munka által valósuljon meg. Napjainkban szemta-
núi lehetünk a környezeti tudatosság erõsödésének,

amelyet bátorítani kell, hogy gyakorlati programokhoz
és kezdeményezésekhez vezessen. A keresztények és vala-
mennyi hívõ megkülönböztetett szereppel bír az emberek
környezeti tudatosságra való nevelésében, amely önma-
gunkkal, másokkal és az egész teremtéssel szembeni fele-
lõsségünk.” (II.JPésB/2002) 

„Világos, egyértelmû és halaszthatatlan erkölcsi parancs,
hogy cselekedjünk, és e parancsnak engedelmeskedjünk.
Megengedhetetlen, hogy bizonyos „globális” – de koránt-
sem egyetemes – érdekek átvegyék a hatalmat, és foly-
tassák a teremtett világ rombolását. Isten nevében kér-
lek titeket, hogy védjétek meg a földanyát!”
(Fp/SC2015) 

„Nincs túl késõ. Isten világának hihetetlen gyógyító ereje
van. Egyetlen nemzedéknyi idõ alatt Földünket gyerme-
keink jövõje felé kormányozhatjuk. Isten segítségével és
áldásával kezdõdjék ez a nemzedék most!”
(II.JPésB/2002)

Z l i n s z k y  J á n o s

t û z l é p c s õ

Idézett források

elérhetõsége magyarul

a világhálón:

Velencei nyilatkozat a

környezeti etikáról.

Szent II. János Pál pápa

és Bartolomeiosz öku-

menikus pátriárka

(2002) http://www.te

remtesvedelem.hu/con-

tent/cikk/velencei-nyi-

latkozat

Ferenc pápa beszéde a

népi mozgalmak világ-

találkozóján. Santa Cruz,

Bolívia, (2015)

http://www.teremtesve

delem.hu/content/cikk/

ferenc-papa-beszede-

nepi-mozgalmak-vilag-

talalkozojan

További tájékozódáshoz:

Felelõsségünk a teremtett

világért. A MKPK kör-

levele (2008)

http://www.teremtesve

delem.hu/korlevel/kor-

level1

Áldott légy! Ferenc pápa

enciklikája közös ottho-

nunk gondozásáról

(2015) http://www.te

remtesvedelem.hu/con-

tent/hirek/ingyen-letol-

theto-magyar-nyelven-

ferenc-papa-laudato-si-

kezdetu-enciklikaja 
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Emlékezet, együttérzés, fájdalom, részvét, támoga-
tás, felelõsségvállalás, szolidaritás, illemkódex.
Fogalmak, melyeket emberi viselkedésformák le-

írására szoktunk használni. Pedig – mint a követke-
zõkben ezt láttatni szeretnénk – korántsem csak erre
alkalmazhatók.

Az erdõjáró elgondolkodva áll a látszólag elkorhadt,
megkeményedett, mohapárnával benõtt, élettelen tö-
meg elõtt, melyet a túracipõ általában inkább kikerül.
A növények és a fák viselkedését kutató szakember
azonban valami szokatlant is észrevesz: a sötét felület
alól világító zöld réteget. E szín csak klorofillból szár-
mazhat; a levelek zöldjének különbözõ árnyalata, az
erdõ látványának megnyugtató szépsége ebbõl, ezért
gyönyörködtet. A levelek begyûjtik az értékes vegyü-
letet, a felesleget pedig a törzs raktározza el.

A részben elkorhadt maradvány több száz éve a földön
fekszik már, sem lélegezni, sem cukrot termelni nem
képes fotoszintézis nélkül. A tudós számára tehát csak
egyetlen következtetés adódhat: a kidõlt fát az õt
körülvevõ társak tartják életben, saját készletük-
bõl látva el azt, egy sajátos szolidaritásnak
engedelmeskedve. Az infúzió ténye és
nem túl régi felfedezése további kér-
dõjeleket rajzol: milyen módon ke-
rül át a tápoldat az egészséges
egyedbõl a magatehetetlen-
be?

A hálózat

A fák gyökerei érintkeznek, összeölelkeznek, egymásba
bonyolódnak – ezt minden kiránduló láthatja az eró-
zió által kikezdett hegyoldalon fedetlenül maradó
gyökérrendszereken. Újabb kérdés tehát, hogy e sûrû
hálózat véletlenszerûen, céltalanul fonódik-e össze?
Ha a kedves Olvasó ennek ellenkezõjére gyanakszik,
jól teszi; a teremtés a természet magaviseletét is gon-
dosan szerkesztette. Az erdõ mintázata bonyolult, ma-
gasra hangolt organizmus, amelyben a fák a gyökereik
tapintásával különböztetik meg a másik fajt, sõt saját
fajtájuk másik egyedeit, összenõhetnek egymással, 
ahogy az emberi testben lüktetõ erek hálózata vagy –
lazább kapcsolatként – a gyökércsúcsokat beburkoló
gombafonalak gigantikus méretû szövetén keresztül.

f a l é p c s õ

Földalatti mozgalom

A  T I T K O K K E R T J E

Az írás szerzõje 1979-ben

csatlakozott a templom

muzsikus közösségéhez.

Karnagy, kántor. Szív-

ügye a szép régi egyházi

ének gondozása. Felesé-

ge pedagógus, három lá-

nyukkal a Szentimreváros

lakói. Jelen írás a min-

denki számára ismerõs,

de annál kevésbé ismert

élõlény, a fa mindennap-

jait, csodálatos világát

szeretné a kedves Olva-

sóval megosztani a kiváló

természetjáró és -kutató,

Peter Wohlleben: A fák

titkos élete címû köteté-

nek adataira támaszkod-

va. Az erdõ lakóival való

közelebbi barátság nem-

csak a fákkal való vi-

szonyt, hanem a terem-

tésvédelemhez vezetõ

érzékenységet is meg-

erõsíti, tanítva, biztatva a

mérték és mértékletes-

ség tiszteletére.
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A fa mint társas lény?

Amely megosztja tapasztalatait, értesüléseit és javait
azokkal, amelyek egyben saját versenytársai lesznek?
Miért tenné? Az ok azonos azzal, amely az emberi tár-
sadalomban is ok kéne legyen: a közösség együttese
jóval erõsebb, mint annak számszerû összege. Önzõ
fák halmaza nem alkothat erdõt, nem képes ellen-
állni a szél erejének, a hó súlyának, a kárte-
võk sokaságának, kiegyenlíteni a hõ-
mérséklet és a páratartalom in-
gadozásait, éléskamrájá-
ban cukrot felhal-
mozni. 

Belsõ
prog-

ramjuk
ezt ponto-

san tudja,
ezért támogatják

egymást, ápolják a
beteget, ezt a mintát

öröklik szüleiktõl, vala-
mint azt is értik, hogy a

következõ viharban esetleg
õk lehetnek majd, akiknek

segítõ kezet kell nyújtani. Nem
az erdõ hasonlít ebben az ember-

re, hanem viszonosan. A különbség
látványos az erdõ javára, mert hiányzik

belõle az önzõ gén.
Mindez az ég felé tekintve is látható: az egyik

lombkorona addig terjeszkedik, ameddig el nem
éri a szomszéd karjait, ott megáll, mert tiszteletben
tartja fényterét, azt a gömböt, ahonnan a napsugár él-
tetõ erejét „látni” bírja. Nem terjeszkedik túl a barát-
ságon.

A szociális biztonság e törvényét sajnos, csak azok az er-
dõk képesek ápolni, amelyek a viselkedés mintáit ter-
mészetes módon tudják átörökíteni. A fák ritmusa sem
hónapokban, sem években nem mérhetõ, sorsuk film-
kockái évszázadok lassúságával peregnek, amelyet a
civilizáció türelmetlensége nem ismer el idõegység-
nek; ahol a láncfûrész és a mesterséges megterméke-
nyítés átveszi az irányítást, valamint az ütemet a faki-
termelés lármája diktálja, ott a szolidaritás ernyõje el-
szakad, s pontosan leképezi az emberi társadalom
metszetét: a gyökértelenség és a hagyományos érté-
kek beszántása azonos látleletet eredményez.

Fanyelv-tan

Az élõlények közötti jelrendszer a fák esetében az illat-
és szagérzékenység. Ez számunkra is átélhetõ, hiszen
az emberi bõrön megjelenõ nedvesség párolgása vonz

vagy taszít egymástól. Csak néhány évtizedes
felfedezés, hogy a zsiráfok által megrágott er-
nyõfenyõ – amely persze ezt a szokást egyálta-

lán nem kedveli – néhány perc alatt méreganya-
got pumpál leveleibe. Vagyis a megkóstolt fa gázt

(etilént) termel, így figyelmeztetve társait. Ettõl vi-
szont a zsiráfok ráncolják homlokukat, de játsszák e
játékot, tehát a szomszédságot békén hagyják, és a tá-
volabbi, még gyanútlan áldozatokhoz sétálnak. Itt a
rítus kezdõdik elölrõl.

Antibiotikum

A tudomány kíváncsiságát a hozzánk jóval közelebbi vi-
dékeken élõ fajok is felkeltették. A bükk, a fenyõ, a
tölgy etc. egyaránt megérzi, ha valami rágni kezdi
bármely részét. A seb okozta fájdalom elektromos im-
pulzust vált ki – akárcsak az emlõsök esetében. A je-
lentõs különbség a terjedési sebesség lassúságában ta-
lálható: ez 1 cm/perc, vagyis órákig tart, amíg a fi-
gyelmeztetõ jel az ellenanyagok termelését beindítja,
és az adatátvitel az adott fa, illetve környezete számá-
ra elérhetõvé válik. Az ellenanyag viszont célra tart: a
fa azonosítja a támadót, és kifejezetten neki készíti el
a méregkeveréket, sõt, a kártevõ ellenségeit finom il-
lattal csábítja lakomára. A szilfák és az erdei fenyõk a
darazsakhoz fordulnak, melyek petéiket a leveleiket
majszoló hernyók testébe rakják, azok pedig növeke-
désük alatt felfalják õket. Mindebbõl következik, hogy
a fák ízlelésre alkalmas receptorokkal is bírnak – így
termel a tölgy halálosztó cserzõanyagot, a fûz pedig
szalicilt pajzsként.

Optikai kábelek

Erdõbéli barátaink mintha tudnák, hogy vészjelzésük
nem elég gyors és a szél illattovábbító iránya sem ál-
landó, ezért földalatti, vezetékes hálózaton is külde-
nek sms-t. Ezt a gombák optikai kábelei továbbítják –
elképesztõ lassúsággal. A nagyságrendet és a zsinórok
mértékét azonban érzékelhetjük abból, hogy egy kis-
kanálnyi föld több kilométernyi gombafonalat rejt,
egyetlen gomba pedig néhány évszázad alatt egész er-
dõket drótoz be. Hogy e világháló még mire képes,
abban a kutatás a kezdõ lépéseknél tart.

Az idõ fogalma az erdõben egészen más jelent, mint az
emlõsök világában. Száz év épp csak az érettségi bizo-
nyítvány átvételéhez elegendõ. E tény teszi esélytelen-
né a civilizáció által nemesített növények, fafeldolgo-
zásra ítélt területek vizsgálatát, amelyekben a termé-
szet gondosságát a permetezõszerek, a növénynemesí-
tés és a gyorsító drogok helyettesítik.

f a l é p c s õ
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Hát te mit pattogsz?

– kérdezték azok a kutatók, akik mûszereikkel a felszín
alatti gyökérzet finom roppanásaira lettek figyelme-
sek. Hogyan? Volna annak jelentése, ami egy tábor-
tûznél is nyilvánvaló? A mûszerek igennel feleltek, azt
mutatván, hogy a 220 Hz-es frekvencián terjedõ hang-
ra más csírák gyökerei válaszoltak, csúcsaik akkor és
arra fordultak, amikor a hívó jelet „meghallották”. Mi-
lyen gyönyörûség lenne egyszer majd dekódolni a
bükk, a tölgy, a fenyõ és társaik mondanivalóját a
bennük megfogalmazott örömrõl s bánatról...

Szociális ellátás, családi pótlék

Az erdõgazdálkodás gépesített logikája szerint a haté-
kony termelés legjobb eszköze a láncfûrész. A betegtõl
megszabadulni, a feleslegest kivágni, így biztosítva,
hogy az adott terület törzsei 80–100 év alatt ideális
méretûek s állagúak legyenek szekrények, székek, asz-
talok s számtalan más árucikk javára. Elsõ látásra ész-
szerûnek vélhetnõk, hogy a fa számára kedves, ha
nincs körülötte versenytárs, koronája tisztán láthatja a
napot, gyökérzete pedig bõséggel meríthet vizet.
Láncfûrésszel a kézben valóban így tûnik.

A hagyományos értékeket õrzõ fák együttesétõl – még
egymással versengõ fajok esetében is – ez a megköze-
lítés idegen. Az erdõ nem érdekelt abban, hogy a kö-
zösségnek legyenek gyengébb tagjai; ezek kidõlése
megbontja az érzékeny mikroklímát, minden rés a paj-
zson épp a rést növeli, további áldozatokat követelve.

Bár az egymás mellett álló fák sem indulnak azonos po-
zícióból – az egyiknek lazább, a másiknak tömörebb
talaj jutott, különbözõ vízmegtartó képességgel, táp-
anyagétlappal, több vagy kevesebb cukrot és faanya-
got termelve – de mindezt az esetlegességet kiegyenlí-
teni igyekeznek, szociális segélyt nyújtva a hátrányos
helyzetûeknek. A gazdagabb juttat a szegényebbnek,
legyen szó fényrõl, vízrõl, vitaminokról; a gyökerek és
gombafonalak gigantikus földalatti mintázatában
csendes, de hatékony társadalmi munka folyik. A fák
sosem állnak túl sûrûn egymás mellett, csak annyira
bújnak össze, hogy a vihar ne találjon fogást, de a fo-
toszintézis arányosságát ne veszélyeztessék – ezen
tárgyban nem szorulnak egyetlen láncfûrész tanácsára
sem.

Amikor a civilizáció ezt a hagyományos közösséget meg-
bontja – akkor is, ha egymással versengõ fajok érdeké-
ben gondolja tenni ezt – magányos remetéket állít elõ.
Egy fa éppen annyira életkész és életképes, amennyire
a körülötte élõ erdõ az. A magányos harcos magányo-
san küzd, és ebben a státusban már a másik remete el-
lenfelévé válik. Esetükben ez nem evolúciós verseny;
ha az erdõ nem marad zárt, akkor a napfény káros
módon perzsel, a vízkészlet elpárolog, a vihar eldönti
a társtalant, a kártevõk elleni riasztás elmarad, a koro-

na alatti hõmérséklet légkondicionáló készülékei el-
romlanak, a kéreganyag folytonossága megszakad, így
nem jut el a cukor a levelektõl a gyökérzetig és vi-
szont. A gyökérzet szivattyútelepei leállnak, s nem
pumpálnak vizet a magasba. Minden lánc ereje a lánc
leggyengébb szemének erejével azonos – e bölcs mon-
dást az erdõ maradéktalanul igazolja vissza.

Vitorlásidény

Ahogy a mackó és a mókus, számtalan társukkal egye-
temben a tél kezdetekor felkészülnek a rideg napokra,
így tesznek a fák is: leveleikbõl visszavonják a táp-
anyagot a törzs és a gyökér kamráiba, a klorofillt, az-
az a zöld ezernyi árnyalatáért felelõs anyagot részeire
bontják – ezért látjuk az õszi erdõt a sárga, a barna, a
piros szépséges pompájában – valamint e harci szín-
özön riasztást jelent a kártevõknek az adott fa kiváló
és ellenállásra kész állapotáról.

Mindkét nagy csapat – a lombos és a tûlevelû – számára
a hó, a fagy és a szél jelent életveszélyt. Az evolúció a
kb. 170 millió éve létezõ tûlevelûek és a kb. 100 mil-
lió esztendõs lombhullató fajták esetében ezekre kü-
lönbözõ választ adott. Karácsony ünnepén legyen a fe-
nyõ az elsõ: bár õk nem értik, miért e felhajtás? Meg-
tartják állandó zöld színüket, vékony tüskeleveleikbõl
fagyálló folyadékot választanak ki, viaszréteggel véde-
kezve a párolgás ellen. A tûlevelek közt átfúj a szél,
róluk leesik a hó – felesleges lenne elhullatni õket. A
vihar emberére talál, ha pusztítani akar.

A lombkorona mindezekkel szemben esélytelen lenne:
100 km/h sebességgel süvítõ orkán egy középkorú
törzsre kb. 200 tonna erõhatást terhel, ezért a kb.
1200 négyzetméteres vitorlát minden egyed igyekszik
jókor levonni. A kissé felfelé álló ágak a legjobb pozí-
cióban várakoznak a légellenállás és a vízcseppek pró-
batételéhez, a hajlékony törzs és az egymásba kapasz-
kodó ágak lengéscsillapító védelme az egészséges
egyed megbízható esélye. A valamely okból gyengék

f a l é p c s õ
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pedig a tavaszi erdõben a földre borulva kezdik évszá-
zados porladásukat, humuszképzõ küldetésüket.

Óra indul

Tavasz és õsz. Gyöngyvirágtól lombhullásig. Számunkra
e két évszak megjelenése és azonosítása természetes.
De õk honnan tudják, hogy közeleg a tél, vagy ugyan-
az a hõmérséklet már a tavaszt jelzi? És mi indítja el
az új hajtások növekedését? Hogyan összesítik a nap-
sütéses órák számát, melyek végeredményébõl kide-
rül, hogy megérkezett a tavasz? Egyáltalán: miképpen
számolnak? Mivel látnak? 

Életszerûnek tûnik e képességet a levelekben keresni.
Azonban áprilisban e napelemek még nincsenek a te-
tõn. Csak feltételezhetjük, hogy az ágakon – és alig
láthatóan a törzsön is – figyelõ apró rügyek szenzorai
érzékelik és értékelik a beérkezõ adatokat. Valamint
elmentik egy rejtett memóriába, különben miként ha-
sonlítanák össze a napok hosszát, hõmérsékletét, és
emlékeznének erre akkor is, ha egy másik idõzónában
fekvõ kontinensre telepítik õket? Az utódláshoz szük-
séges idõérzékrõl nem is beszélve...

Szerelmi álmok

Egy egészséges bükk teljes vértezetben ünnepelheti meg
a 400. születésnapját. Élete folyamán – átlagosan min-
den ötödik évben – legalább 30 000 makkot terem,
nagyjából 108 000 000 darabot. E mennyiségbõl pon-
tosan egy utód válik kifejlett fává – ez nem rosszabb
találati arány, mint amire egy szenvedélyes szerencse-
játékos számíthat. A maradék 107 999 999 példányt
az állatok eszik meg vagy a gombák, baktériumok
bontják el. Ugyanez az érték a nyárfa esetében, amely
több mint 1 milliárd kis bolyhos magot ad fel légipos-
tán, még sokkal reménytelenebb. Mert itt is csak egy
nyer.

A fák szerelmi élete – minden cselekvésükhöz hasonlóan
– higgadt. A tûlevelûek könnyebben bocsátkoznak ka-

landba, lomhullató társaik viszont – mielõtt virágzásra
kerülne sor – az önmegtartóztatás erényével egyeztet-
nek egymással. Figyelembe veszik, hogy a különbözõ
egyedek génje megfelelõen keveredjen, elkerülve a ro-
konházasság belterjességét. A tölgy és a bükk a vad-
disznók, õzek az évi állományát is felméri: ha túl nagy
a szaporulat, akkor a makk-bõkezûség veszélybe ke-
rül, ilyenkor érdemes várni egy évet: a cél úgy szabá-
lyozni e finom csemege mennyiségét, hogy minden-
képpen maradjon az utódok számára elegendõ, amely
a talajba ágyazódik, és elindul benne az élet.

A fenyõ viszont gazdagon hinti virágporát, a madarakat,
méheket és a vitorlázórepülõ módján próbálkozó fajo-
kat nem is említve. Hogy e milliárdnyi embrió miképp
nem termékenyíti meg saját virágait, hogyan akadá-
lyozza meg a belterjességet, hogyan képes felismerni
az „enyém” és a „tied” viszonyát – errõl még alig bí-
runk tudással. Illetve talán annyit bizonyára el kéne
ismernünk: az anyag e finom mûködés ezernyi csodá-
ját nem képes létrehozni; teremtõ erõ nélkül a precízi-
ós mûszerek e bámulatra méltó mintázata nem kép-
zelhetõ el.

Katedrálisok kora

A fa talán az átörökítés legszebb, leghitelesebb szimbó-
luma, létra föld és ég között. A szellem és a kultúra
évszázadainak néma követõje; gyökerébõl tanulunk,
termésébõl tanítunk. Néhány generáció átéri a hagya-
ték teljes életvonalát. A muzsikus számára a párhu-
zam itt nem ér véget: az erdõ sosem eredõje a fül szá-
mára szégyellni való hangoknak, a belõle fakadó ma-
dárének mindig tiszta és harmonikus, valamint – a
gazdaságkor igen ritka lehetõségeként – természeté-
nek, illemkódexének ajándéka a csend.

Közelebb kerülni a fák rejtett világához megerõsítés ab-
ban, hogy az erdõ számára (is) nem a természetvéde-
lem, hanem a teremtésvédelem az egyetlen méltányos
eljárás: miképp lehetne a mértékletesen felhasznált
ökoszisztéma alanya és tárgya? A fareszelékbõl ké-
szült papír, amelyen e sorok is olvashatók, a teremtés
része. A Teremtõ szándéka szerint a teremtett világ
egymás között való elosztása, felhasználása az életben
maradás feltétele. Ebben a szükségszerûségben mind-
annyian osztozunk. A papír is velünk. És ha megad-
nánk az erdõnek a számára rendeltetett életforma
nyugalmát, amelyben bölcsességét továbbörökítheti,
akkor mondhatnánk, hogy – felesleges fájdalmat nem
okozva – az erdõ is a tápláléklánc egyik alkotóeleme.
Avval a méltósággal, tapintattal, ahogy a Teremtõ
megalkotta e csodákkal teljes szakrális teret a világe-
gyetemben: e gótikus oszlopokon nyugvó lombsátor-
katedrálist. Az elsõ istenházát. Az Isten elsõ házát.

C s á n y i  T a m á s  k a r n a g y

f a l é p c s õ
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Egy városi monostor
K E G Y E L M E S S Z Û Z M Á R I A - T E M P L O M ,  O L A S Z O R S Z Á G

l é p c s õ h á z

A fôhomlokzat mögött 

a templomtér található,

melyhez kétszintes piazza

csatlakozik a kiszolgáló

épületrészek által övezve:

a földszinten közösségi

terem, a fô szinten paró-

kia, csoporttermek és a

hozzájuk csatlakozó ha-

talmas loggia, a felsô szin-

ten vendégszállások hú-

zódnak

A gazdag lehetõségeket a szabadtéri misék tartására

is alkalmas átriumudvar egészíti ki. A bejárati ka-

puzat koronája a dekoratív üvegezés, mely az

elôtetôn álló kereszt fényes háttere egyben
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Az Istennek méltó házat alkotni különleges ajándék. Az el-
készült mû pedig az ember és a Teremtõ viszonyáról, 
e viszony pillanatnyi állapotáról, mélységérõl szól, üze-
nete egyértelmû, gyökerei évezredekbe kapaszkodnak. A
hiteles formát megtalálni annál nehezebb; hagyomány
és célszerûség, anyaghasználat, útkeresés, kulturális és
földrajzi elhelyezkedés, beágyazottság – mind olyan té-
nyezõk, amelyek érte és ellene egyaránt készek érvelni. 

A Lépcsõ sorozata néhány olyan liturgikus teret szeretne
bemutatni, amely ezen nehézségek ellenére öltött testet –
e szókapcsolat spirituális áthallását is megérezve. Válo-
gatásunk nem törekszik – nem törekedhet – átfogó hely-
zetjelentésre, csak szerény vázlat lehet, pillanatfelvétel
néhány olyan kortárs épületrõl, amely az ég felé néz.

A Santa Maria delle Grazie templom építéstörténete há-
rom évet ölel fel. A olasz fõváros északi határánál
fekvô kisváros, Casal Boccone szakrális együttese egy
domboldalon foglal helyet, melyrôl a Róma környéki
vidék még mindig érintetlen panorámája tárul fel.

l é p c s õ h á z

Tetõszinti alaprajzHosszmetszet

A szakrális épülete-

gyüttes nem csak lelki

központ – ereje a

közösség szellemébôl

ered, melynek 

figyelemfelhívó jele

kétségtelenül 

a harangtorony

A karzat alatt

belépve feltárul 

a tágas temp-

lomtér, melynek

egyszerû formája

négyzetes

A fény leginkább

fentrôl áramlik be

a négy hatalmas

felülvilágítón,

amelyek kiemelik

a szakrális tér

liturgikus pólu-

sait: az oltártér, 

a kiskápolna, a

Mária-kápolna és

a hívôk tere egy-

egy hangsúlyos

fényelemet kap
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Aszerzõ rövid bemutatásával érdemes kezdenünk.
Az életrajzi lexikonok nemegyszer csak azonos
nevû fiát említik, s róla megfeledkeznek. Pedig

az 1890-ben született Zolnay Vilmos senior a tegnap-
elõtti és tegnapi magyar világ Krúdy-hõsre emlékezte-
tõ alakja volt, aki kilencvennégy évet ért meg. Szár-
mazását, életvitelét tekintve igazi úrifiú a polgári vi-
lágból, nemesi õsökkel. Édesapja a budapesti dohány-
gyárat igazgatta, akkor került a mi környékünkre,
amikor a gyár 1911-ben a Budafoki út és a Verpeléti

(a mai Karinthy) út közé költözött. Zolnay Vilmos jo-
got tanult, tisztviselõként dolgozott, változatos életpá-
lyája során mûködött a budapesti Film Club igazgató-
jaként, ahol a játéktermekben kiélhette kártyaszenve-
délyét is. Könyvet írt a kártya történetérõl és a kártya-
játékokról, lejegyezte, majd kötetben jelentette meg a
történeti anekdotákat. Megpróbálkozott újságírással
és nyelvészettel is, gyûjtötte a „fattyúnyelv” (így ne-
vezte a nagyvárosi szlenget) szavait, ebbõl késõbb
Gedényi Mihállyal ma is szórakoztató olvasmányként
forgatható szótárt bocsátott közre. 1933-tól haláláig
élt ismét a Szentimrevárosban.

A hely- és mentalitástörténet iránt érdeklõdõknek külö-
nös értéket jelentenek – gépelt kéziratok formájában –
nagy könyvtárainknak eladott visszaemlékezései a ré-
gi fõvárosról. Az 1960-as és 70-es években írta õket.
Belõlük készített „Járom a pesti utcát” címmel váloga-
tást 2008-ban Buza Péter, melyhez Saly Noémi írt a
szerzõt bemutató elõszót. Innen valók – a Lágymányos
történetérõl szóló részbõl – idézeteink. Valójában em-
lékfoszlányok, nem pedig a múlt kutatója által levél-
tárból elõbányászott adatok. 

1896 – „A híd (az akkor elkészült Ferenc József, ma Sza-
badság-híd) budai hídfõjénél indul a budafoki omni-
busz. Ez a Budafoki úton döcög végig, mely ez idõ
szerint még árnyas, vadgesztenyefás út. A Mûegye-
temnek még se híre, se hamva, még pocsolya van a
helyén, a lágymányosi árterület utolsó nyúlványa. A
Fehérvári úton (akkor a Gellért térnél kezdõdött) kife-
lé haladva elszórtan találunk csak házakat, azokat is a
Gellért-hegy oldalán, és azok is mind földszintesek.

Nem kell soká mennünk, és a mai Borostyán vendéglõ
házánál (ma magas ház áll ott és kis szabad tér a
Lágymányosi utca sarkán) beleütközünk a vámba. So-
rompó vágja el az utat, és marcona vámõrök állítják
meg a befelé igyekvõ kocsikat.”

1899 – A Gellért-hegy déli lejtõjérõl. „Itt ekkoriban már
két villa áll, de mert nagyon messze esnek a várostól,
nem akad lakójuk. Vadregényes vidék ez a déli hegy-
lejtõ, és e két házon kívül csak a kertészeti tanintézet
– valamikor igen szép barokk udvarház – igazgatósági

épülete állott... A Búsuló Juhász hosszú évtizedeken
át arról volt nevezetes, hogy városkörnyéki sétáin egy-
szer Erzsébet királyné is betévedt ide, és leült üvege-
zett teraszára.”

1900 – „Ezekben az években kezdenek épülni a Gellért-
hegy oldalában a szebbnél szebb villák… Megindul a
villamos is a Ferenc József hídon át, és kivisz egészen
a Kelenföldi pályaudvarig.”

1904 – „…Osztálytársamnak jutott eszébe, hogy men-
jünk át Lágymányosra korcsolyázni. A lágymányosi jég
ekkor a mai Mûegyetem területén volt, és kinyúlt egé-
szen az Összekötõ vasúti híd töltéséig.” 

1906 – A Körtéren túl. „Lágymányos, különösen ez a
külsõbb része akkor még veszedelmes világ éjjelente.
Igen könnyen leütik az embert, és jó, ha csak kifoszt-
ják. Ebben az idõben kezd építkezni Fischer József, ki
egész háztömböket épít fel, így a volt Átlós (Bartók
Béla) út és a szintén volt Lenke (Kosztolányi) téren a
Lenke (Bocskai) út felõli részen egy egész háztömböt
épít fel modern, stílusos palotákból.”

1910-es visszatekintésében így emlékezik: „Vidéken él-
tünk, hol még a disznótartás is engedélyezve volt, hol
apró kis viskókban húzódtak meg körülöttünk az em-
berek.” 

K i s s  G y .  C s a b a

Jelen írás a szerzõ „Szentimrevárosi Athenas” címmel indí-
tott sorozatának része, amely kerületünk irodalomtörténe-
ti múltjáról készít tartalmas pillanatfelvételeket.

Felelõs kiadó: Szkaliczki Csaba Örs O.Cist. plébános / Szerkesztette, tervezte és készítette Csányi Tamás karnagy@szentimre.hu

Újbuda Önkormányzata és a Szent Imre Alapítvány támogatásával

h á t s ó l é p c s õ

Valójában emlékfoszlányok 
Z O L N A Y V I L M O S P I L L A N A T K É P E I A R É G I L Á G Y M Á N Y O S R Ó L

Cikkünk szerzõje 

mûvelõdéstörténész, 

az MTA doktora, c. egye-

temi tanár. A berlini

Humboldt Egyetem, a

Zágrábi Egyetem, a Ká-

roly Egyetem és a Varsói

Egyetem vendégtanára.

József Attila-díjas író, 

20 önálló könyve látott

napvilágot. Az egykori

József Attila (most Szent

Imre) Gimnáziumban

érettségizett 1963-ban,

szûkebb hazája a Szent-

imreváros. Szenvedélye a

csavargás az Adriától 

a Balti-tengerig.
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