
MAGYAR SZENTEK TEMPLOMA

Augusztus 17-én szentelték föl Lágymányo
son a Magyar szentek templomát. Eredetileg
a világkiállítás vatikáni pavilonjának szánták,
és csak a világkiállítás után működött volna
templomként. Az expo elmaradt, az épület
mégis felépült. Bár pavilon szerepe meg
sz űnt, a kiállítás adta gondolat tovább élt,
amit a tervező, Török Ferenc így foglalt össze:
"Kommunikáció egy jobb világért. Isten évez
redek óta próbál kommunikálni az emberrel,
véleményem szerint ennek lenyomata az épí
tészettörténet is." Vagyis nem kisebb feladat
várt az építészpárosra (társtervező: Balázs
Mihály), mint a kereszténység kétezer éves
történetét reprezentálni egy épületben az épí
tészet eszközeivel: a térrel, a formával, a szer
kezettel, az anyaggal.

Megismerkedve a templommal hamar fel
fedezhetj ük azokat a jegyeket, melyek a tör
ténelmi előzményekhez kötik, ugyanakkor
egy pillanatig sem esünk időzavarba,mert az
épület egyértelműen a 20. század végének al
kotása, mely nem felidézni akarja a múltat ki
üresedett külsőségek átvételével, hanem
összegezni szándékozik. Ha figyelmesen kö
rüljárjuk, megnézzük a templombelsőt, leme
gyünk az urnatemetőbe, szinte minden korra,
stílusra találunk utalást. A kupola külső képe
engem a római Pantheonra emlékeztet, nem
ért meglepetésként, amikor a föld alatti urna
temetőben felfedeztem az oszlopok tetején az
ős i keresztény jelképeket mozaikból kirakva.
Ez utalás az ókeresztény bazilikákra, melyek
nek mozaikjait ma is rengetegen csodálják.
Számomra ezt jelenti ez a templom: jeleket,
melyeket, ha olvasni tudunk, nagyon sokrétű

alkotáshoz jutunk közelebb, s válunk a mű

vészet nyújtotta élmény részeseivé.
A templom két fő tömegből áll, egy cent

rális kupolával fedett részből, mely maga a
templom, és egy fekvő hasáb alakú épületből

a hittantermek, iroda részére; a kettőt faszer
kezetű híd köti össze. Jelképesen is összekap
csolja a jelenkor igényei szerint megfogalma
zott épületrészt az évezredek során formáló
dó templommal. Ugyanígy jelként értelmez-
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hető az anyaghasználat, mely a régi korok,
technikák felidézése mellett utal a korszakok
együttélésére, egymásra épülésére is. A temp
lombelső ugyanezt az összetettséget sugároz
za. A centrális teret merőleges vonalak, szög
letes szerkesztésű elemek (tabernákulum, kó
rus stb.), lineárisan elhelyezett padsorok szer
vezik. Mindez talán napjaink és a hagyomá
nyok közötti eIlentmondást-különbözőséget

próbálja szemléltetni, feloldani: a II. Vatikáni
zsinat óta a liturgia átalakítása és az egyház
közösségi jellegének a hangsúlyozása a hívek
által is körbevehető oltárt és ennek megfelelő

teret igényeine, a történelem során viszont a
tengelyes elrendezés volt a domináns.

HADNAGY CSABA

VARÁZS ÉS ELKÖTELEZE1TSÉG
- Költői utak -

Csukás István: Összegyűjtött versek (Kos
suth Könyvkiadó) - Zalán Tibor: Fénykorlá
tozás (Ecotrend Kiadó) - Koppány Zsolt:
Akvarell (Új Mandátum Könyvkiadó)

Milyen a jó költő? Rengetegen tették föl már
e kérdést, kivált a versek inflációjában, ami
kor a poéta gyakran megelégszik azzal, hogy
több-kevesebb gondossággal egymás mellé
tegye a szavakat, s jó esetben rejtvényfejtésre
késztesse elszánt olvasóját, netán megingassa
a költészetbe vetett hitét. Korunk irodalmi íz
lése amúgy sem kedvez a verseknek, nem hi
szünk abban, amiben Arany János hitt, hogy
a "való égi mása" varázsossá teszi az éneket.
Lehorgasztott fejű ember csak azt l átja, ami a
lába előtt van, arra ügyel, nehogy belezuhan
jon egy gödörbe. "A te idődből vasak állnak
ki" - írja Zalán Tibor egyik elégiájában.
Egyáltalán véletlen, hogy e próteuszi költő

oly szívesen ír elégiákat? (Bár aki e forma ha
gyományos jegyeit keresné Zalán Tibornál,
alaposan meglepődnék, hiszen az élet teljes
sége, kín, bánat és öröm tárul fel bennük.)
Vagy nem érezzük-e saját csüggedt érzéseink



megfogalmazásának Koppány Zsolt Kriszius
után című aforizmáját?

pilátus ezek után sem irgalmaz
a nép újból a keresztre áltit
a szó továbúra is légnemű halmaz
árulónak tnondhatunk akárkit
Hogyan, milyennek látja például Zalán Ti

bor megsebzett világunkat? Válaszul idézzük
a poszi-kopszohiladészielégia néhány sorát: "afér
fi kioldja márványból / a lassú mozdulatokat / tilrel
mesen kuporog / egy-egy gesztu: fölött. a / szavak
már mcssze / vannak tőle, / agyában negyven éve
verdes a / madár. / a halál madár. / zöld és fekete.

Nyilván hosszan merenghetnénk a hoz
zánk már hűtlenné lett szavakról. Mégis in
kább a megfogalmazás sűrítésére figyelünk, a
nagyszerű, visszhangzó képekre, amelyekbe
belesűríti az élet árvaságát és a halál bizo
nyosságát. Zalán Tiborra talán az a legjellem
zőbb, hogy az élet tartamának minden moz
zanatát olyan összefüggésbe ágyazza. ame
lyek mindig a fényeken túlra mutatnak. Nem
nehéz kihámozni a versindító élményt, de
ahogy egymásra torlasztja a látványt és az
abból eredő képzettársításokat, az időnként

bravúros mutatvány. A modern költő a trapéz
művészeire emlékeztet. Nincs alatta háló,
úgy mutatja be félelmetes ugrásait. Az igazi
ak sosem zuhannak le, hanem egyszercsak 
legyőzve a nehézkedés törvényét - szállni
kezdenek, magára hagyva az únt valóságot.
A képzelet csodás és kimeríthetetlen tengerén
hajóznak, rnint Csukás István:

Hegy szc/id iiiéhen lakom,
s ahogy kikönyöklök az ablakon
vagy munka közben kinézek,
bár józanságra int az ablak-négyzet,
ringok, niintha nagy izajó
[edélzetén utaznék. és hull a déli-sarki hó,
vagy éppen zöld nyár tombol odakinn,
nuntha átvágnánk Tahiiin,
s szemben a drótkerítés hajókorlát,
s a tetőantenna büszkén tartja a vitorlát;...
A Ivuntha átvágnánk Tahiiin egyik legkedve

sebb versem. Egyben nagyszerű szemléltetője

annak, hogyan függetlenedik, mint válik
önálló versalkotó tényezővé a látványból sar
jadó gondolat. Az indítás félelmetesen hason
lít egyik legmodernebb költőnk, Kosztolányi
Hajnali részegségének kezdetére. Végelemzés
ben mindegy. hogya költő Tahiti felé veszi-e
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az irányt, vagy az égi báléj eseményeit köve
ti-e nyomon, a lényeg, hogya látomás őritőr

vényű legyen, ne zavarják meg modorossá
gok, oda nem illő kiszólások, amelyek rend
szerint az olvasónak adnak segítséget, a költő

ugyanis nem bízik befogadójában. A maiak
egy része már nem is törődik vele, de az iga
ziak tudata mélyén azért él még valamiféle
kapcsolatteremtés vágya és igénye. "Mit tesz
a pásztor, ha jön a vihar?" - kérdi Koppány
Zsolt. Nos, nyilván a védekezés, a nyáj meg
őrzésének módját keresi. Csukás István egész
költészete valamiképp ilyen őrző, megmentő

gesztusból táplálkozik. Koppány Zsolt 
igaz, Arany Jánosra utalva - azt kérdezi, mit
tehet a költő, "ha margitszigeti vén fák között
/ magában mormolva az LJszikéket / szikár
éltetője a pesszimizmus?" Tényleg, mit te
gyen a költő, ha - mint Csukás István í~a 
"valami nem úgy történt, ahogy elnyűtt / s
engedelmes idegeinkbe bele lett sulykolva!"?
Vagy ha rémekkel viaskodik, egy titokzatos
szőrnyalak követi, mint Zalán Tibort az Avar
pergésben? Zalánnak egyébként van egy re
mek, szójátéknak ható, valójában az ember
öröknek mondható szorongattatásának mé
lyére hatoló verse, a Kassák, a tengerész, amely
mintha azt példázná, hogy korlátainkat kép
telenek vagyunk áttörni: 1. / Én látnám a par
tot, / de nem látok semmit. / /2. / Én látnám a
semmit, / dc nem látok semmit. / / 3. / Én látom
a semmit, / dc nem látok partot.

A partláttatás a költő egyik küldetése. S
ezt a törekvést mindhárom méltatott lírikus
igyekszik céljához vinni, természetesen saját
eszközeivel, önnön lírai természete szerint.
Csukás István derűsen. ironikusan és öniro
nikusan, a személyesség megragadóan őszin

te és nyílt rnegvallásával, tündéri változé
konysággal. Zalán Tibor rejtőzködve, képzet
társítások szövedékében. Koppány Zsolt fog
csikorgatva ki-kitörve a labirintusból:

...és láttalak a csúcsokon
hová mosi is kínnal kaptatok
keresni az Istent csakazértis
- sokszögformu sors

(Lahirintus)
S ha már a saját költői természetről esett

szó, annyit mindenképp illik még elmonda
nunk: Csukás István jelentős költő, Zalán Ti
bor kétségtelenül nemzedéke legígéretesebb,



legizgalmasabb lírikusa. Koppány Zsolt pe
dig ezen a terepen is otthonos.

RÓNAY LÁSZLÓ

ALFRED JARRY: AZ ÜBÜK

1907. november l-jén hunyt el - alig har
mincnégy éves korában - a francia plebejus
szellemiség egyik megtestesítője, a szabad
ságszerető, polgárpukkasztó, elemi humorú
Alfred [arry, A Félix-Frédéric Hébert nev ű 
akadémiai díjakkal pompázó, nagypocakú,
gyanakvóan aggodalmaskodó - fizikapro
fesszorról mintázott figurája (Ubu, azaz Ubü
papa, Übü király) egyetemes jelenséggé, a gro
teszk és az abszurdot előlegező világirodalom
egyik legendás alakjává vált. Olyannyira, hogy
maga a szerző is foglya lett teremtményének,
viselkedésével - és saját múltja elstilizálásával
- önnön übüségét hangsúlyozta.

A franciák nyilván sok-sok rendezvénnyel
emlékeznek meg [arry kilencven esztendeje
bekövetkezett haláláról - hogy minél többet
áldozhassanak Übü szellemének, azaz egy vi
lágszemlélet és magatartás kritikájának. Az
Übiik című kötet filológiailag is jelentős ma
gyar hozzájárulás az ünnepléshez. Nagy
András Jézus it'biciklizik a hegyről címmel írt
előszót, kifejtve, miként függhet össze a
"blaszfémia" és a "mély vallásosság", s hogy
miként lett [arry életének, halálának és mun
kásságának szinte valamennyi mozzanata
szimbolikus. A 20. századi valóságban, az ez
redvégi labirintusban elvesző, a megváltás re
ményéről kényszerűen lemondó .rnodern"
ember számára többek között [arry komédiás
radikalizmusa, vásári igazmondása díszletez
te be az európai életszínpadot.

Az általában Übüként vagy Übü király
ként ismert, láncolatos drámai mű darabjai
Übii és a lengyelek, A láncra vert Übii, A felszar
vazott Übü, Übii a csúcson, és Übü papa képes
almanachja címeken sorakoznak. Az "összkia
dás" jelleget Alfred Jarry színházi írásainak
csokra erősíti. A kiváló utószót író Jákfalvi
Magdolna vezet be az Übülógia rejtelmeibe.
Beszél a figura kívánta egyszerű és stilizált
teátrumi interpretációs megoldásokról, az
"Übü-sors"-ról: a szókimondás kiváltotta bot
rányokról; az alkotássorozat mitologizmusá-
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ról; az alkotáshoz kötődő materiális és testi
jellegről; az Übü-játszás sajnálatosan későn

megalapozott magyarországi tradícióiról.
Konklúziója annak láttatja e negatív hősala

kot, ami és aki: az ún. magas kultúrába soha
sem szervesült, a világvárosi népi és diákhu
mortól ihletett figurának. Übü "királyi" hit
ványságában az ember sátáni énjének hordo
zója - ám az a tömény vegetáció és taszító
érzéketlenség, aki ő maga - az magamagát
is fölszámolja. A kérdés - és a tanulság 
csupán az (ebben áll [arry művének: mara
dandó jelentősége), hogy miféle és meddig
tartó áldozatok árán... (Orpheusz Könyvek 
Fekete Sas Kiadó)

TARJÁN TAMÁS

LANTOS ZOLTÁN: UGYANAZT
A TENGERT

Ha Lantos Zoltán verseskötetéről próbálnék
beszélni, akkor legelőször azt kellene elmon
danorn, hogy olyan helyről ír, ami szinte alig,
vagy egyáltalán nem megfogalmazható. Vala
hogy úgy, ahogy a gyerek érez. Vagy inkább:
ahogy elhallgat beszéd közben, mert valami
fontosabbra figyel. Talán egy gyermek még
látja a történések mögé rejtőző, mozdulatlan
időt. Azután mintha vezető nélkül, félálom
ban bolyongana egy ismerős tájon, ahol még
soha nem járt, de azért biztosan tudja, hogy
otthon van már. Mintha a szavak közötti rés
ben, az önkényesen szétszabdalt szünetek rit
musában kezdhetne csak el újra beszélni.

Jó előre megfogadtam, hogy semmiképpen
nem vagyok hajlandó bevezetni ezt a könyvet.
Pauliusnak úgyis jól elrontottam a megnyitóját,
amikor részletesen elmondtarn. hogyan vártuk
a zanglai lámát a kulccsal. Mindenesetre nem
bántam meg, mert azóta sem tudom elfelejteni
azt a képet. Ahogy a félig beomlott ház sáros
teraszán várakoztunk és a júliusi hóesésből las
san kibontakozott a lovon poroszkáló, vörös
köpönyeges alak. Lehet, hogy mégsem ezt a ké
pet mondtam el, pedig fontos. Az ember foly
ton tartozik valamivel, ha mással nem, hát egy
találkozással. És persze várakozik, miközben
mindig úton van, és mintha csak azért utazna,
hogy várakozhasson tovább. Zoltánnal mi iga
zán jó sokat utaztunk Indiában, ő jóval később



került haza. Minden utazás úgyis csak egyfe
lé vezet. Ahol mindig és újra magunkra va
gyunk hagyatva, mindenhol csak magunkra
várakozunk. Emlékszem, ahogy üldögélünk
a Lodi-kertekben egy síremlék árnyékában,
és beszélgetünk. Akkor bőven volt idő, és fő

képp beszélgetésre. Amíg fel nem bukkantak a
legbelső, legrejtettebb gyerekkori képek, egy
kert, egy hang, egy illat, egy szoknya suhogása.

A gyerekkorról nekem is mindig a kert jut
az eszembe. Nem az ősszel kifosztott fák sár
ga lobogása, hanem egy gondozatlan, burján
zó kert a gyümö!csöktől roskadozó fákkal. A
súlyos, ragyogó napfény, ami szétmos min
den különbséget köztem. az ég kékje, a fel
hők, a fűszálak, a hangyák és a földön rot
hadó gyümölcsök között. Ebben a kertben
mindig otthon vagyok, csak megtalálni egyre
nehezebb.

Lantos Zoltán költészete egy immáron so
kadik éve tartó utazás: visszafelé. Delhi fojto
gatóan édes füstjéből. Rajasthan homokjából,
egy himalájai kolostor mormolásából vagy
Marrakes vakító fehérségébőlmindig ugyan
oda. Hazafelé, oda, ami már nincsen, ami el
tűnt, utazás egy kifakult térképen a gyermek
kor kertjének helyén. Mintha mindegyik útja
újabb részleteket illesztene vissza ebbe a szét
esett, képzeletbeli képbe. Mindegyik versben
megvan egy hiányzó rész, és persze ott van
Pilinszky, Nemes Nagy kertje és talán a Tan
dori teraszán megpörgetett pohár villanása
is. Hogy ez még ugyanaz a kert vagy ugyan
az a tenger-e, azt nem tudhatom. En abban
hiszek, hogy ez a tétova visszahátrálás maga
a megérkezés. (Elhangzott az Írók Boltjában,
a kötet bemutatásakor) (fves Könyvek, 1996)

KELÉNYI BÉLA

ROBERT MENASSE: A REGÉNY KORA

A most negyvenkét éves osztrák író, Robert
Menasse A regény kora círnű könyve egy kép
tári merénylet rövid leírásával kezdődik.

1959. február 26-án a müncheni Alte Pinako
thekben Kurt Walmen egy pohár higítóvalle
öntötte, megsemmisítette Rubens A kárhozot
tak zuhanása a Pokolba című festményét. A
helyszínről zavartalanul távozó, de magát ha
marosan föladó tettes célja az volt, hogya ki-
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kényszerített bírósági tárgyalás nagy nyilvá
nossága előtt fejthesse ki az emberiség túlélé
si esélyeire vonatkozó filozófiai nézeteit és
ajánlatait.

A botcsinálta s persze börtönbüntetésre
ítélt bölcselő, bár nem kopik ki a regényből,

csak mellékalak. Annál fontosabb a tett,
melyhez még a Rubens-művet, a képcímet is
oly céltudatosan választotta ki a megszállott.
Robert Menasse nem egyébről ír három
százötven oldalon át, mint a nagy cél érdeké
ben elkövetett bűnökről, végzetes mulasztá
sokról, hősei önsorsrontó, önmaguk ellen el
követett merényleteiről. Az önmaga a két fő

szereplő, Leo Singer és Judith Katz kapcsola
tában rendre a másikat is jelenti, egészen ad
dig, míg az alkoholistává lett Leo a drogtól
kábult Judith nyitott tenyerébe nem nyom
egy pisztolyt, hogy, mondhatni, végülis ketten
süssék el a fegyvert.

Menasse a képrombolás motívumát, a ma
ró sav képét vissza-visszajátszva ábrázolja a
két kárhozott pokolra zuhanásának mind
gyorsabb, bár hosszan tartó szabadesését.
Voltak-e valaha jobb sorsra érdemesek ezek a
két világ, Dél-Amerika és Közép-Eurépa közt
hányódó értelmiségiek, azt nem könnyű

megmondani, mert a sokszoros fénytörésű

posztmodern regény kitér az egyértelmű ál
lásfoglalás elől. Mindenesetre beszédes tény
és a magyar olvasó számára különösen fontos
elem, hogy Leo Singer megszólalásig hasonlít
Lukács Györgyre, az egyik idézet pedig szó
szerinti kimásolás Lukács regényelméletéből.

A regény kora egész névhálója szolgálja a figu
raazonosítást, mely természtesen elképzelhe
tetlen volna Thomas Mann Leo Naphtája. A
varázshegy Lukács György-alakmása nélkül.

Az érzékiség és az intellektualitás össz
hangjának hiányát már magyar író is földol
gozta Lukácsra vonatkoztatva: Nagy András
esszéregényt és drámát is írt erről a proble
matikáról. Persze a filozófus életrajzi énje és
regénybeli mása nem keverhető össze. Sze
mélye a 20. század egyik nagyszabású és tra
gikus sorsvariációjának beteljesítőjekéntszol
gái Menasse számára, hogy - kommentáro
kat, elmélkedéseket bőven alkalmazó, de for
dulatosan cselekményes és érdekes műben
az életalakítás és a teória disszonanciáiról, a
vélt nagyság tragikomikumáról szólhasson.



Fürjes Gabriella magyarítása híven tolmá
csolja a hagyományos párbeszédeket mellő

ző, sok szövegtechnikai és szókincsbeli fogás
sal élő Menasse textusát. Győzi nyelvi lele
ménnycl a MusiItól Dodereren át Bernhardig
terjedő utalás- és idézet-kavalkádot, a filozo
fikumot és a rnindennapi közléseket is. Jó be
nyomásoka t szerezve ismerhetünk meg egy
író t, a ki Világirodalmi Lexikonunk 1982-es kö
tetébe még nem került be, de ma már hazája
határain túl is ismert képviselője az osztrák
irodalomban megszokott szigorú nemzeti kri
tikának és önkritikának és a lélektani szemé
lyiségközelítésnek. UAK- Jelenkor)

TARJÁN TAMÁS

SOMBORI SÁNDOR:
KÖD ÉS DERENGÉS

Regényekben, szépprózában ritkábban talál
kozunk annak az "eredendő" ökumenének a
nyomaival, amelyik szinte meg se kerülhető

az erdélyi történetírásban vagy társada
lomrajzokban.

Sombori Sándor életrajzi trilógiájának
(Zajló csziendiik) most megjelent első kötete, a
Köd és derengés egy ilyen képletet ábrázol: a
református szerző diákkorát a brassói római
katolikus fögimnáziumban. De nem ez áll a
regény központjában. Egy erdélyi magyar vas
utas kisebbségivé lett sorsának drámáját írta
meg; ennek árnyékában a fiú, a szerző ifjúságát
az érettségi vizsgáig. Az erdélyi magyar közép
osztály peremre szorulása, ellehetetlenülése Tri
anon után megrázó témája a húszas évek erdé
lyi magyar prózájának (Kolozsvári Grandpierre
Emil: Rosta, Ligeti Ernő: Föl a bakra!)

Úgy is lehetett ezeket a regényeket olvas
ni, hogy a romlás csak az úri magyar osztályt
érintette, nem hatolt le a magyar kisemberek
körébe. Sombori Sándor regénye immár tör
ténelmi távlatból vizsgálja családjának há
nyattatását, márpedig szülei igazán "kisem
berek" voltak, akiket semmilyen "magyar
bűn" nem terhelt, egyszerűen élni akartak,
kenyeret keresni, és ezt nem tette lehetővé

számukra az Erdélyt birtokába vevő román
hatalom. Sombori Sándor nagyszerűen érzé
kelteti azt, hogya fiatal diák miként látja szü
lei küszködését. Számkivetettségüket szinte
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magától értetődőnek találja - nincsenek köz
vetlen élményei egy másféle, előző erdélyi
életről - de éppen a vasutas család lázadásra
képtelen, beletörődő lelki félszegsége, ez a
"történelmi alulnézet" mutatja jól, hogy Tria
non nemcsak egy vékony "úri réteg" számára
volt tragédia, hanem az egész erdélyi ma
gyarság végzetes sorsvesztése.

Ez is érlelte - és érleli - a példás erdélyi
ökumenét. Drámák. regények után, öregedő

ben írja a Sepsiszentgyörgyön élő író az öné
letrajzát. A 75 esztendejét betöltött Sombori
Sándor életútja a nemzethűség és a helytállás
példája. Ehhez a lelki erőt családi otthonából
és a szülőföld bátorításából merítette. És ab
ból az igazi lelki otthonból, amely számára a
brassói katolikus főgimnázium volt. Refor
mátus létére. A jövendő tanár megfigyeli a
katolikus oktatás rugalmasságát: a hittételek
hirdetését és a modern tudományos felfogás
ötvözését. Jellegzetes epizódokat villant fel a
korabeli cserkészetből. Írói bravúr egyik-má
sik tanárának portréja. A szerző és az iskola
eltérő felekezete alig kap hangsúlyt a könyv
ben. Éppen a vallási jellegű dilemmák hiánya
jelzi az otthonosságot. "Brassó a felekezeti bé
ke városa volt" - jegyzi meg egy helyen az
író. Ez a szellem oldja föl a másutt talán fel
parázsló vallási ellentéteket. Egy kisdiák elég
érzékeny arra, hogy észlelje a felnőttek hábo
rúskodását vagy békességét. Sombori Sándor
egyik maradandó élménye a Magyar Napnak
nevezett brassói népünnepély, nyári "nemzeti
ségi fesztivál", ahogy most neveznők. Ezt a két
háború közötti kíméletlen korban is mindig
megtartották. Antoneseu uralma tiltotta be, 1945
után felújították, de egy-két év múlva az újabb
diktatúra megint és véglegesen megszüntette.

"A felvonulás mindennél fontosabb, nem
csak parádé, hanem demonstráció, létezésünk
számbavétele és megmutatása. A menet élén a
négy pap halad, ökumenikus egységben: dr.
Péter Antal katolikus apátplébános, Csia Pál re
formátus, Nikodémusz Károly evangélikus,
Kovács László unitárius lelkész. Mindnyájunk
nagy meglepetésére egy ötödik pap is csatlako
zik hozzájuk, a zsidó rabbi, akinek nevét nem
sikerült megtudnom, de mindenki hálás tekin
tetett vet reá, velünk együtt vállalja a kisebbségi
státust, az anyanyelvűséget." (Európai Idéi Kiadó)

BEKE GYÖRGY


