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A kisgyerekek már fárasztanak, nekik nem szívesen 
tartok hittant, ezt már inkább a segítőimre hagyom, 
akikkel viszont felnőtt csoporttalálkozókon vagyunk 
együtt, s beszéljük meg az átadandó üzenetet. Két 
falumban is a helybeli polgármester (pontosabban: az 
egyikben most már ex-polgármester) tartja az 
igeliturgiát azokon a vasárnapokon, amikor nincsen 
szentmise. (Négy falum van, nem jutok el minden 
hétvégén mindenhova.) Velük is rendszeresek a külön 
találkozók. 
Az emberekkel kapcsolatos feladatokat szeretem, de 
például az egyházközségi adminisztrációt egyáltalán 
nem. Mondhatnád, hogy ez is rend-teremtés lenne. 
Valóban szerettem is, amíg „ember-léptékű”, 
áttekinthető volt és csak annyi, amennyi igazán hasznos 
és szükséges. De mára olyan bonyolulttá lett, hogy 
szükségképpen berzenkedem, mert ez a rend nem 
szolgál tulajdonképpen senkit és semmit: öncélú. 
Egyre csak erősödik bennem a meggyőződés, hogy 
Jézus nem akart papokat! Az egész egyházon egy nagy 
összeomlás segítene. Az egyház a maga közel 2000 
éves történelmét mindig a mindenkori hatalmi 
struktúrával kötött szövetségben vészelte át, s a 
lényeget réges-rég elhagyta. Most is mesterséges 
cölöpökkel támasztgatjuk a keretet, ahelyett, hogy az 
evangéliumra, a laikusokban is megszólaló Szentlélekre 
figyelnénk. Mert ahol figyelünk, ott él az egyház, él a 
közösség! 
 
- Hogyan telnek napjaid? Mivel tudod megőrizni ezt a 
rugalmasságot, amely szinte kortalanná tesz? 
 
Reggel fél hat körül kelek. A plébánosi és közösségi 
kötelezettségek, valamint a számítógépes munkák töltik 
ki a napomat. Az iskolában szűkében vannak a 
némettanárnak, megkértek, hogy segítsek, így németet 
is tanítok. Táblázatba foglalom a hét feladatait: miséket, 
hittanokat, temetéseket, közösségi programokat, lelki 
beszélgetéseket, látogatásokat, elcsendesedésre szánt 
időt, számítógépes feladatokat stb. 
Televíziót ugyan kaptam az egyházmegyétől videóval, 
hitoktatási célra, de néha napokig nem kapcsolom be; 
az olvasásra is kevés időm van - sajnos. Sokat és 
szívesen vagyok együtt emberekkel. Számítok a 
segítségükre, és ők - úgy tűnik - örömmel dolgoznak 
velem. Amíg szükség van rám, bizonyára erőt ad hozzá 
az Isten. Eszem ágában sincs nyugdíjas öregúrrá válni! 
 
- Nem is tudunk olyannak elképzelni! Köszönjük derűs 
lényedet és kitartó munkádat. 
 

Nagyoroszi, 1999. 
 
 
 
 

 

FALFIRKA!!! 
 

PRÓBÁLD ELMAGYARÁZNI EGY VONALNAK, 
HOGY MI A GÖMB! 

(Erzsébet-híd, budai hídfő alatt - olvasható volt 2008-ig?) 
 

A SZAMÁRFÜL A LEGEGYSZERŰBB ORIGAMI. 
(Padfirka, BME Ch.max előadóterem, 2004.) 

 

EDDIG JÓ… - MONDTA A ZUHANÓ OPTIMISTA 

A MÁSODIK EMELETNÉL.  
(ismeretlen) 

 
AZ ÉLET A FÖLDÖN CSUDA DRÁGA 

DOLOG, DE LEGALÁBB TARTALMAZ 
ÉVENTE EGY INGYENES NAP 

KÖRÜLI UTAZÁST.  
(sokfelől, angol) 

 
Ha az iskola az életre nevel, 
akkor nem félek a haláltól. 

(Egry J. u-i iskola oldalán, 2002.) 
 

Aki hisz a telepátiában, emelje fel 
a kezemet!  

(A hajdani 'Lipót', főépület, azaz 'a sárga-ház', I. emeleti 
táblácska, -Ideg- Elmeosztály, 1995. körül?) 

 
Egy vErsEt nEm kívülről kEll 
mEgtanulni, hanEm bElülről.  
(Magyar irodalom, középiskolás szöveggyűjteményből) 

 
MIÉRT NEM OLVASNI SOHA AZ 

ÚJSÁGOKBAN: "JÓSNŐ NYERTE A 
LOTTÓNYEREMÉNYT!"?  

(ismeretlen) 
 

OLYAN VILÁGBAN ÉLÜNK, AMELYBEN A 

LIMONÁDÉ MESTERSÉGES AROMÁKAT 

TARTALMAZ, ELLENBEN A BÚTORÁPOLÓ 

SZEREK VALÓDI CITROMOT. 
(Alfred E. Neuman) 

 
JÉZUS MEGVÁLTOZTATHATJA AZ 
ÉLETEDET! AKAROD MENTENI A 

VÁLTOZÁSOKAT? (Y/N)  
(Egy képernyő-graffitti, 2000. körül) 
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