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Jó másfél éve nem hall-

gatok híreket, nagyon rit-

kán nézek tévét. Futólag 

átolvasom a helyi újságo-

kat. A közösségi médiát 

leginkább igeolvasásra, an-

nak megosztására haszná-

lom. Lehet, hogy nem a 

megfelelő módszer, de én így 

védekezem az álhírektől, 

hírdömpingtől. Azt tapasztaltam, hogy a fontos hí-

rek úgyis eljutnak hozzám. 

Ma már nem számít hírnek, hogy tele van a köz-

média álhírekkel. A Bibliára nem úgy gondolunk, 

mint amiben álhíreket találhatunk – Isten igéje örök 

és igaz –, pedig azok akkor is léteztek. Lakatos 

Péter igei elmélkedésében a Krisztus korabeli álhí-

rekről is ír. Korondi Kinga interjújában Gagyi Jó-

zsef  egyetemi tanár a hírek, álhírek megértését ösz-

szekapcsolja azzal a kulturális közeggel, amelyben 

élünk. Általában a jót keressük, de a rossz is része 

a világnak. A legfőbb rosszról Simon István cikké-

ben olvashatunk. A gonosz célja ebben a világban a 

megtévesztésünk. Hogyan védekezhetünk a gonosz 

ellen, hogy védekezhetünk az álhírek ellen? Erről 

beszélget Korondi Kinga Ambrus Attila újságíróval, 

a Brassói lapok főszerkesztőjével. Berekméri Melin-

da a Portré rovatban a magyar újságírás első külföl-

di női tudósítóját, Jósika Júliát mutatja be. 

Az év első számában ellenőrzött forrásból, Szé-

kely József  nyugdíjas lelkipásztor tollából olvashat-

nak az egyház életéről, azokból az évekből, ame-

lyekben az igaz-örömhír terjesztése akár áldozattal 

járt. Voltak, akik vállalták az áldozatot. A hírek-

ről és álhírekről szóló cikkek mellett olvashatnak 

szépirodalmat, verseket. Megfejthetik a rejtvényeket. 

Elmélázhatnak azon, hogy a húsból vagy a kelká-

posztából készült fasírt a finomabb. Az viszont egy-

értelmű, hogy egy igazi húslevesnél egy leves sem ün-

nepélyesebb. 

•   BORSOS MELINDA 
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● Az ige mellett  

A Bibliára valószínűleg nem úgy gondolunk, 

mint amelyben a hírek-álhírek témában érdemleges 

információra bukkanhatunk. Pedig mindjárt az ele-

jén, a bűneset (Ádám és Éva) paradigmatikus történe-

tében a bonyodalom (és a teremtett ember bukása) egy 

álhír (fake news, ha úgy tetszik) „meglebegtetésé-

vel” kezdődik: „A kígyó pedig ravaszabb volt min-

den vadállatnál, amelyet az Úristen alkotott. Ezt 

kérdezte az asszonytól: Csakugyan azt mondta Is-

ten, hogy a kert egyetlen fájáról sem ehettek?” A 

Biblia legvégén pedig ez a komoly figyelmeztetés 

áll: „Ha valaki hozzátesz ezekhez, arra Isten azokat 

a csapásokat bocsátja, amelyek meg vannak írva 

ebben a könyvben; ha pedig valaki elvesz e prófétai 

könyv igéiből, attól Isten elveszi az osztályrészét az 

élet fájából, a szent városból és mindabból, ami 

meg van írva ebben a könyvben.” Mondhatjuk te-

hát, hogy a Szentírás az álhírek, az igazság megha-

misításának a káros, pusztító voltára való figyel-

meztetéssel kezdődik és végződik. 

Jézussal kapcsolatban is olvasunk a vele kapcso-

latos álhírekről. Amikor egy alkalommal megkérdez-

te tanítványait, hogy kinek mondják őt az emberek, 

akkor „ők így válaszoltak: Némelyek Keresztelő Já-

nosnak, mások Illésnek, megint mások pedig Jere-

miásnak vagy valamelyik prófétának.” Heródes pe-

dig kételkedés nélkül állítja Jézusról, hogy „ez az 

ember Keresztelő János, ő támadt fel a halottak kö-

zül, és ezért vannak benne a csodatevő erők.” Jézus 

pedig komolyan is veszi ennek a hamis információ-

nak a veszélyes voltát, és egy ideig lakatlan helyre 

vonul. 

Az álhírek nem modern korunk „találmányai”. 

Még ha maga a kifejezés újabb keletű is: maga a 

jelenség ősrégi. Hogy ma mégis többet (kell) be-

szél(n)ünk róla, annak az az oka, hogy a modern 

média és a kommunikációs lehetőségek szinte kor-

látlan lehetőséget biztosítanak az ellenőrizetlen  

hírek, vélemények, üzenetek terjedésének. Annak 

idején a szocialista országok sajtójában igen sok 

hazugság hangzott el, de például olyan ostobasá-

gokkal, hogy a Föld lapos, vagy hogy a világot  

gyíkemberek vezetik, nem lehetett nyomda vagy 

mikrofon közelébe sem kerülni. Ma viszont szinte 

bármilyen üzenetet világgá lehet kürtölni. Umberto 

Eco mondta erről a következőket: „A közösségi 

hálózatok ostobák egész légióinak biztosítanak meg-

szólalási lehetőséget, akik azelőtt csak a bárban be-

Tiszta forrásból  merítve 
„Vigyázzatok, nehogy valaki megtévesszen titeket! Mert sokan jönnek majd az én nevemben, és 

ezt mondják: Én vagyok a Krisztus! – és sokakat megtévesztenek.” (Mt 24,4-5) „Mert hamis 

krisztusok és hamis próféták támadnak majd, nagy jeleket és csodákat tesznek, hogy így megté-

vesszék, ha lehet, a választottakat is. Íme, előre megmondtam nektek.” (Mt 24,24-25) 

Magyar festő, 19. sz. vége: Fiú budapesti hírlappal 
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szélhettek, egy pohár bor mellett, 

nem okozva kárt a közösségnek. 

Azonnal letorkolták őket, míg most 

ugyanúgy véleményt mondhatnak, 

mint egy Nobel-díjas.”  

Ezt csak súlyosbítja az, hogy 

felmérések szerint az európaiak 46 

százaléka elsősorban a közösségi 

médiában olvassa, majd onnan 

osztja meg a híreket. Mégpedig 

úgy, hogy – szintén a felmérések 

szerint – tízből hat (!) hírt elolva-

sás nélkül osztanak meg. Biztos, 

hogy sokan estünk már abba a té-

vedésbe, hogy ellenőrizetlenül osz-

tottunk meg valamit, ami később 

hamis információnak bizonyult. 

Ráadásul a megtévesztést nagyon 

megkönnyíti, a tájékozódást és a 

szelektálást viszont nagyon meg-

nehezíti az a tény, hogy hírek, in-

formációk elképesztő áradata ér 

bennünket.  

Az álhírek ellen csak a szelektá-

lással és a forrás ellenőrzésével 

védekezhetünk. Pál apostol figyel-

meztette Timóteust arra, hogy „lesz 

idő, amikor az egészséges tanítást 

nem viselik el, hanem saját kíván-

ságaik szerint gyűjtenek maguknak 

tanítókat, mert viszket a fülük. Az 

igazságtól elfordítják a fülüket, de 

a mondákhoz odafordulnak.” Ke-

resztelő János pedig, amikor a Jé-

zussal kapcsolatos vélekedések 

helyett a valóságra volt kíváncsi, 

akkor a legilletékesebbhez fordult 

és két tanítványát menesztette Jé-

zushoz a kérdéssel: Te vagy-e az 

Eljövendő, vagy mást várjunk? 

Ám a legfontosabb mindenkép-

pen az, hogy nagyon szűkítsük le 

azoknak a forrásoknak a számát, 

amelyek egyáltalán elérnek ben-

nünket. Ne tegyük ki magunkat a 

hírek ellenőrizetlen áradatának, 

hanem jól válogassuk meg azt, 

amit szemünk, fülünk, lelkünk be-

fogad. 

Az ige mellett ● 

Január 

„Így szóltok majd azon a napon: 

Adjatok hálát az Úrnak, magasztal-

játok nevét, hirdessétek a népek 

közt nagyságos dolgait, mondjátok, 

hogy nagy az ő neve!” (Ézs 12,4)  

 

Február 

„De Jézus így válaszolt: Hadd te-

messék el a halottak a halottaikat, te 

pedig menj, és hirdesd  az Isten or-

szágát.” (Lk 9,60)  

 

Március 

„Menjetek, álljatok a templomban a 

nép elé, és hirdessétek nekik ennek 

az életnek minden beszédét!”  

(ApCsel 5,20) 

 

Április 

„...mert vizet fakasztok a pusztában, 

folyóvizeket a kietlenben, hogy inni 

adjak választott népemnek. A nép-

nek, amelyet magamnak alkottam, 

hogy hirdesse dicséretemet.”  

(Ézs 43,20b-21) 

 

Május 

„Így rendelte az Úr is, hogy akik az 

evangéliumot hirdetik, az evangéli-

umból éljenek.” (1Kor 9,14) 

 

Június 

„De még ha mi magunk vagy egy 

mennyből való angyal hirdetne is 

nektek evangéliumot azonkívül, 

amit hirdettünk, átkozott legyen.”  

(Gal 1,8) 

Július 

„Hirdesd az igét, állj elő vele alkal-

mas és alkalmatlan időben, ints, 

feddj, buzdíts teljes béketűréssel és 

tanítással.” (2Tim 4,2) 
 

Augusztus 

„Eszetekbe juttatom, testvéreim, az 

evangéliumot, amelyet hirdettem 

nektek, amelyet be is fogadtatok, 

melyben álltok is, amely által üdvö-

zültök is, ha megtartjátok úgy, amint 

hirdettem nektek, hacsak nem hiába 

lettetek hívőkké.” (1Kor 15,1-2)  

 

Szeptember 

„...amit hallottunk és láttunk, hirdet-

jük nektek, hogy nektek is közössé-

getek legyen velünk, éspedig a mi 

közösségünk az Atyával és az ő Fiá-

val, Jézus Krisztussal.” (1Ján 1,3) 

 

Október 

„...az élet megjelent, láttuk, tanúbi-

zonyságot teszünk róla, és hirdetjük 

nektek az örök életet, amely az 

Atyánál volt, és megjelent ne-

künk...” (1Ján 1,2) 

 

 

November 

„Milyen szépek a hegyeken az 

örömhírt mondó lábai, aki békessé-

get hirdet, jó hírt mond, szabadulást 

hirdet, aki azt mondja Sionnak: Iste-

ned uralkodik!” (Ézs 52,7) 

 

December 

„És az angyal így szólt: Ne féljetek, 

mert íme, nagy örömet hirdetek 

nektek, amely minden nép öröme 

lesz, mert Dávid városában ma 

megszületett nektek az Üdvözítő, 

aki az Úr Krisztus.” (Lk 2,10-11) 

A kegyelem  
csillagjegyében 

 

 A következő negyedévben arra a hónapra, amelyikben születtél,  

horoszkóp helyett egy Igét kínálunk a kegyelem csillagjegyében: 
 

 „Ámde azért tartottalak meg, hogy megmutassam neked hatalmamat, és 

hogy hirdessék nevemet az egész Földön.” (2Móz 9,16)  

●   LAKATOS PÉTER 
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● Elmélkedés  

Az utóbbi időszak információinak ellentmondásos 

tömkelegében sokszor érezzük azt, hogy sötétben tapo-

gatózunk. Miért van ez? A félrevezetés nem mai keletű,  

rengeteg olyan hír, vagy álhír érkezik hozzánk, ami 

gyártott, a valósághoz semmi köze. Nem a tisztánlátás a 

cél, hanem pont az ellenkezője. Emberileg lehet tudni, 

vagy sejteni, hogy milyen érdekek állnak mindezek mö-

gött, de túllátva rajtuk, tudnunk kell azt, hogy minden-

nek kiindulásánál a hazugság atyja áll. 

Mi a célja a félrevezetésnek? Elsősorban a bizony-

talanság keltése. Az első nagy félrevezetés ezzel a kér-

déssel kezdődött: Csakugyan azt mondta Isten? Mi a 

gonosz célja? Légy bizonytalan, ne tudd, hogy mi van, 

hányadán állsz magaddal, világképeddel, istenhiteddel, 

jeleneddel, jövőddel. A kérdésnek elsődleges célja az, 

hogy gondolkodjunk együtt az ördöggel. A maga hite, 

világképe szerint reagál az ember, védekezik, de a go-

nosz erre hamar rácáfol: nem így van. Mindegy, hogy az 

Isten mondta, mindegy, hogy a Biblia írja, nézz szét a 

világban, valóban úgy van-e? Nincs, te magad is látha-

tod. Nézz meg egy híradót, kettőt, tízet, akárhányat, 

minden negatívum. Semmi jó nincs. Itt enyém a vezetés, 

a hatalom, a világ. Nem új keletű ez, Jézussal is pont ezt 

próbálta meg elhitetni… és ebbe a játékba sajnos köny-

nyű belemenni.  

Sokszor elgondolkodtat templomba járó egyháztagja-

ink negatív világképe. Templomból kijövet hangzanak el 

ilyen és ehhez hasonló mondatok: nem lesz itt rend soha, 

semmi jóra nem lehet számítani, csak rosszabb ne le-

gyen… és az útfélre esett igemagok között botorkálva, 

lélekben szemetelünk tovább. Szun-ce A háború művé-

szete c. könyvének egyik üzenete: minden háborút a lé-

lekben nyerünk meg, vagy veszítünk el. Ezt a nagy hite-

tő jól tudja, és jól is használja. Mert a lélekben van a 

kötődés az Atyához, ott  történik meg a távolodás, a sza-

kadás is. Erre rájátszanak a külső körülmények. Ha nem 

tudjuk, hogy mit higgyünk, mindig az utolsó információ 

lesz a meghatározó… s már uralkodik is rajtunk…, erre 

is jó volt az elméletek és a konspirációs elméletek játéka.  

Érdemes azt is megfigyelni, hogy a hamis reménykel-

téssel mennyire lehet manipulálni. A járvány első idő-

szakában már beszéltek járvány utáni időszakról, befek-

tetésekről, új jövőről. Most láthatjuk, hogy ez körülbelül 

hogy fog kinézni. Akik mondták, jól tudták, hogy miért 

mondják. Mert akkor jó volt ezt hallani. Pár hete, mikor 

már érezhető volt, hogy mindenkinek elege van a meg-

szorításokból, arról kezdtek beszélni, hogy nemsokára 

jön a szabadság. Miért? Mert most ezt kell hallani. Mert 

az ördög szereti azt mondani, amit szeretünk hallani.  

C. S. Lewis szerint „nemcsak a Földön, a pokolban is 

szívesen elhiszik azt, amire vágynak”. Persze, ha bele-

megyünk egy olyan játékba, ami látszatszabadságot ad, 

könnyű elhinni, hogy a játék részesei vagyunk, amely-

nek szigorú szabályai sokféleképpen lazíthatók, arról a 

parányi különbségről persze senki nem beszél, hogy eb-

ben lehet, hogy játékosok vagyunk, de lehet, hogy csak 

játékszerek. 

Az ördögi félrevezetés másik módszere az ellenség-

kép kialakítása. Az utóbbi évek jelmondata az volt, hogy 

Amikor a hazugság atyja szól…  
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Elmélkedés ● 

A belvárosban volt a reklám, amely így szólt: „Felfedezték a rák ellenszerét. 97%-ban sikeres! 100%-ban 

természetes!” Míg letépte és szemétbe dobta a plakátot, a marketingről tanultak jutottak eszébe. Nevezetesen az, 

hogy az ebben a szakmában elkövethető bűnök közt a legrosszabbak éppen az olyan történetet bemutatók, amelyek 

arra késztetik az embereket, hogy rövid távon olyan döntéseket hozzanak, amelyeket aztán hosszú távon meg-

bánnak. Mert a hirdetések ígérnek valamit, és ezzel reményt adnak. A reménnyel pedig nem lehet visszaélni. 

Tudjuk, hogy világszerte 10 millió ember hal meg évente rákbetegségben. Vagyis minden hatodik ember halála 

ezzel köthető össze. Tudjuk továbbá, hogy jelenleg a rákbetegségek 30-50 százaléka gyógyítható, és az esélyek 

akkor nagyobbak, ha korán felfedezik és ezzel egyidejűleg csökkentik a rizikófaktorokat, illetve beépítik a meg-

előzési stratégiákat. Vannak sikeres terápiák is, de általános, biztos recept nincs. Évről évre javulnak a rákbete-

gek túlélési esélyei, de az elhalálozási számok azt mutatják, hogy még van hova fejlődni. A jó hír az, hogy a 

legtöbb áldozatot szedő rákbetegségek megelőzhetők, például a cigaretta elhagyásával, a HPV oltással. A gya-

koriak  rendszeres szűréssel kimutathatók, és korai stádiumban jó eséllyel gyógyíthatók. A túlélők pedig amel-

lett, hogy gyakran aggódnak, hogy kiújulhat a betegség, megtanulják értékelni az őket körülvevő igazán fontos 

dolgokat, embereket, tudatosabban élnek, és élvezik az életüket. Mert az élet szép! 

La vita è bella 

– k2 – 

félni kell. Ezt sokszor mondták ki konkrétan, de rejtett 

formában is. Kitől, mitől kell félni? Mindentől és min-

denkitől, mert minden és mindenki lehet potenciális ve-

szélyforrás. A közös ellenség  a vírus (amikor ez nem 

lesz, lesz valami/valaki más), tehát egy oldalon kell állni. 

Ennek komoly feltételei vannak. Ha ezeknek nem fele-

lünk meg, mi magunk válunk ellenséggé. Ebből éltek és 

élnek a diktatúrák. Az utóbbi két esztendő kísértetiesen 

hasonlított a diktatúrához. Közben tudjuk, hogy szabad 

országokban élünk, komoly törvények védik az embert 

és sárba taposott jogait…, nagy hangon hirdetik, hogy 

ma már azok lehetünk, amik akarunk..., csak szabad em-

berek nem. A félrevezetés célja, hogy erre ne döbben-

jünk rá. Ezért kell erőteljesen hangsúlyozni, hogy itt 

minden az ember javát szolgálja. Ezt a gonosz sajnos 

sokakkal elhitette, és akivel nem sikerül elhitetni, az el-

lenség, és az is marad.  

Végül arra a kérdésre is érdemes választ keresni, 

hogy mindebben hogy él, küzd, boldogul a keresztyén 

ember? Az egyházat is érte a megpróbáltatás, és mélyen 

belénk taposott. Alapos vizsgálódásra ad lehetőséget a 

jelenlegi helyzet. Egyházként milyen védettséget tudtunk 

biztosítani híveink számára? A lelki karantén nagyon 

erős. Sokan otthon ragadtak, elbarikádozták magukat. 

Aggódva nézünk megtizedelt templomos gyülekezete-

inkre. Vajon csak a járványról van szó, és a mögötte levő 

és vele járó manipulációs megnyilvánulásokról, vagy 

már járvány előtt sem tartottuk szem előtt a fontosnál is 

fontosabb dolgokat? Megürült templompadjainkat a go-

nosz sikerként könyvelheti el magának?  

Az éberség, amire Jézus figyelmeztet, nemcsak a ve-

szély idejére vonatkozik, hanem az azt megelőző időre 

is. Ne dőljünk be annak, hogy most vége lesz a járvány-

nak, és visszatérhetünk „régi” életünkhöz, mert a harc 

folytatódik. Lelkiekben megerősödve kell készülnünk a 

következő csatára. Lelki-szellemi immunrendszerünk 

erősítésére minden lehetőségünk adott, hogy a gonosz 

minden támadásával szemben megállhassunk. Ahogyan 

„az ördög sohasem alszik, csak elbújik a részletekben”, 

nekünk sem szabad aludnunk, hanem szüntelenül böl-

csességért imádkozva bízzuk magunkat Urunk vezetésé-

re, aki legyőzte a gonoszt. A hírek, álhírek folytatódnak, 

emellett az evangélium  is szól. Visszhangra az talál ben-

nem, ami előtt szívemet igazán megnyitom. 

Derkovits Gyula: Végzés 

•   SIMON ISTVÁN 
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– Gyakran halljuk, hogy  álhírek terjednek, hogy 

buborékokban élünk. Mit jelent ez, minek a követ-

kezménye? 

– Kerülővel indítok: el kell döntenünk, ki a boszor-

kány.  Ha van boszorkány, akkor miként cselekszünk? El 

kell döntenünk, hogy az a hír, hogy valaki boszorkány, 

az igaz, vagy nem igaz. 

Falusi környezetben évszázadokon keresztül az volt  a 

tapasztalat, hogy a szomszéddal jó viszonyban voltak 

egészen addig, amíg ki nem alakult egy krízises helyzet. 

Például elapadt a teheneik teje. Amikor csak egy szeren-

csétlenség történik, az véletlen is lehet, de ha elapadt a 

tej, és ezzel együtt kezdenek hullani a tyúkok, és a borjú 

is halva születik, akkor az már nagyon sok rossz jel. 

Kezdünk arra gondolni, hogy emögött valamilyen rossz 

szándék, rosszindulat van.  
 

– A döntéseink során egyfajta sémát követünk, 

mivel lehetetlen hogy mindig mindent végiggondol-

junk racionálisan. Például Gagyi Józsefnek hiszek, 

mert ő rendszerint jó dolgokat mond, de Rebi néni-

nek viszont nem, mert ő  a múltkor is olyant mondott, 

ami végül nem bizonyult igaznak. 

– Csakhogy Rebi néni nem fiktív személy. Ő annak 

az asszonynak a leánya, akit szintén Rebinek hívtak, aki-

nek aztán volt egy nagyanyja, az öreg Rebi, aki nagyon 

híres volt. Róla mindenféle történetek keringenek, és ha 

a nagyanyja olyan volt, akkor biztos, hogy Rebi nénivel 

is valami probléma lehet. Vidéki környezetben még min-

dig az van, hogy a szomszédoknak a szüleik is szomszédok 

voltak, és a falubelieknek a szüleik is falubeliek voltak, 

és amit ők hisznek, mondanak, az fontos szempont annak 

eldöntésében, hogy számunkra mi hihető és mi nem.  

 

– Ez a rendszer most megváltozott, lassan elkez-

dünk más forrásokra is támaszkodni… 

– Az etológusok azt mondják, hogy genetikailag mi 

még mindig egy körülbelül 150 emberből álló csoportba 

tartozunk, ehhez ragaszkodunk. Ezen belül 45-50 ember 

a rokonság, és azon belül 5-6 ember a család. Ez a csa-

lád, a rokonság és a kis falunyi nagyságú kisközösség a 

mi elsődleges társadalmi környezetünk. A kérdés tehát 

az, hogy a kisközösségben mi az, ami hihető és mi az, 

ami nem. Az emberi fejlődés szempontjából minél na-

gyobb számú egyed él együtt, annál fontosabb, hogy le-

gyen olyan tekintély, amely ezeket a közösségeknek az 

együttesét, vagyis a társadalmat megszervezi. Ezt sokfé-

leképp lehet nevezni, a vallásos ember ezt Istennek neve-

zi. Nagyon fontos, hogy ez a tekintély mennyire határoz-

za meg azokat a morális elveket, amelyek szerint visel-

kedni kell. Tehát megvannak a mindennapi kisközösségi 

tapasztalataink és megvannak ezek az általános elvek. 

Ezek egymásra hangolódva jól működtek sokáig. De mit 

kezdjünk azzal, amit a világ, tudomány által feltárt, új 

jelenségeiről hallunk, tanulunk? Például amikor vírusok-

ról tanulunk, akkor világos számunkra, hogy mi az a ví-

rus? Mi a különbség az egyik, másik, harmadik között? 

Egyik se látszik, töméntelen sok van belőlük, roppant 

veszélyesek, és egyikről sincs kézzelfogható tapasztala-

tunk. Egyre bonyolultabb világunkban egyre több az in-

formáció és egyre több a probléma. Hogyan fogunk ezek 

között eligazodni, amikor a technikának hála rettene-

tesen sok információnk van, és nekünk a döntési 

mechanizmusaink ugyanazok? Elsősorban megfigyel-

jük a közösségünk tagjainak a döntéseit, azokhoz  

igazodunk.   

A mai világban a döntési helyzetek száma egyre gya-

rapodik, és éppen ezért rengeteg terület van, ahol mi sok-

kal rosszabbul teljesítünk, mint a régi világban a régi 

öregek. Nekik kevés területen kellett elboldogulniuk, és 

a létező információikkal a létező kevés, de biztos tudá-

sukkal jó döntéseket tudtak hozni. 

Tehát van egy hagyományosnak nevezhető világ, a 

kisközösségek sokasága és van a technika által létreho-

zott új környezet. Ebben a technika által létrehozott új 

környezetben jelennek meg azok a jellegzetes problé-

mák, amelyek éppen a rengeteg hírnek az állandó, az 

● Interjú 

Hiedelem vagy valóság? 
A hírek és álhírek világának megértéséhez szükségünk van arra, hogy értsük, hogy honnan jövünk, milyen kul-
turális hagyományaink vannak. Ebben segített Gagyi József egyetemi tanár. Ő magát csíkszentléleki lakosként 
határozta meg, aki Marosvásárhelyre ingázik, ahol a Sapientián a kommunikáció és közkapcsolatok szakon ta-
nít. Magyar-francia tanári képesítéssel oktat, doktori címmel etnológiából, ezenbelül hiedelemkutatásból. Bár ez 
a lista is lenyűgöző, ez csak a felszíne annak, hogy mi mindennel foglalkozott.  
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egyénre háruló átszűrése és az állandó döntéskényszerek 

következtében jönnek létre. Tulajdonképpen nem gon-

dolkodunk, hanem modelleket alkalmazunk, amikor 

ezekben a helyzetekben döntünk. A társadalmi kapcsola-

taink nagyon megsokszorozódtak, a technika a kapcsola-

toknak egy nagyon sokrétű felületét alakítja ki, és végül 

nincs más lehetőségünk: vissza kell vonulni a buborék-

ba. Tehát a buborék itt kap szerepet. Ahhoz hogy én biz-

tonságban legyek a nagyvilágban, ahhoz az kell, hogy 

megtaláljam a helyem az én kis világomban. Ahhoz 

hogy a döntéseimet mások visszaigazolják, ahhoz egy 

átlátható kis 150-es, de inkább 40-es, 50-es alapközösség 

kell, amelyikhez szorosan tartozom. Hogy őket hol érem 

el, és milyen gyakran vagyok velük fizikai kapcsolat-

ban? Ez a járvány éppen azt mutatta meg, hogy lehet 

fizikai kapcsolatok nélkül is élni, de korlátozott ideig. 

Ha ezek a kapcsolatok nem működnek, akkor az embert 

ez nagyon megviseli pszichikailag. Abban a falusi kör-

nyezetben, ahol kutatok, az emberek tűrték egy ideig, 

hogy vírus van,  hogy vészhelyzet meg korlátozások 

vannak. Tűrték, ameddig tűrhették, Arany Jánossal szól-

va. De utána azt mondták, hogy „nem érdekel, nekünk az 

életünket kell éljük, hát mondjanak, amit akarnak, és 

lehet, hogy igaz, amit mondanak, lehet, hogy sokan meg-

haltak, akármi lehet... De hát hadd döntsem el én, hogy 

miként csinálom ezt az egészet.” Ez pedig azt jelenti, 

hogy nagyon sokszor álhírek szerint döntöttek. Utólag 

derült ki, hogy ez orvosilag nem bizonyult igaznak. Te-

hát rosszul döntöttek, megfertőződtek, megbetegedtek 

stb. Viszont ennél fontosabb az, hogy legyen meg ez a 

döntési lehetőségük. Mert végül is mi a szabadság? Ép-

pen az, hogy ne korlátozzanak minket sokáig bizonyos 

alapvető, kisközösségi kapcsolattartási, együttműködési 

formáknak a megvalósulásában. 

 

– Adódik mégis a kérdés, hogy ki a boszorkány? 

Kell-e keresni? 

– Boszorkány nincs mindig. Ami mindig itt van ve-

lünk, az a boszorkányideológia. Az az elképzelésrend-

szer, hogy jó és rossz része van a világnak, és a rosszal 

állandóan szembesülni kell. A jót keressük, próbáljuk 

tenni. A rossz állandóan próbára tesz minket. 

A legfőbb rosszat  ördögnek nevezzük. Egy nagyon 

nagy hatalom, nem nagyon tudunk szembeszállni vele. 

Viszont az elképzelés szerint az ördögnek vannak ügy-

nökei, vannak olyan emberek, akik időnként szövetséget 

kötnek az ördöggel. Boszorkányszombatra járnak, repül-

nek, az ördöggel mindenféle disznóságokat művelnek, 

csecsemővért isznak, satöbbi… terjedelmes középkori 

hagyománya van ennek. A kérdés pedig az, hogy ha van 

ilyen ember, akkor ki az? További kérdés, hogy mikor 

van sok, fenyegetően sok belőle? A nagy boszorkányül-

dözések azok mindig összefüggtek a járványokkal, hábo-

rúkkal. Egy olyan mechanizmus ez, amihez megvan 

mindig az ideológia, és időnként felfokozódik a félelem 

is, hogy most már tényleg nagyon közel vannak, és tény-

leg valamit tenni kell. Ha meg valamit tenni kell, akkor 

az nem más, mint hogy meg kell nevezni, meg máglyára 

kell őket küldeni! Kiket kell máglyára küldeni? Hát ki 

az, aki boszorkány?  

Ilyenkor általában mindenféle vélemények vannak. 

Egy boszorkánykutató az angliai boszorkánypereket ele-

mezte, és statisztikailag kimutatta, hogy falvakban voltak 

olyan gazdagabb emberek, akik gabonát adtak kölcsön 

szegényeknek. A szegény pedig nem akarta megadni, 

amit kölcsönkért, és egy ideológiát hívott segítségül: 

megvádolta a gazdagot, hogy boszorkány. Tehát egy 

mindennapi gazdasági ügyletből hirtelen boszorkányvád 

lett! A boszorkányvád pedig azzal jár, hogy a társadalmi, 

segítő kapcsolatot megszakítják, a vádlottat eltávolítják a 

közösségből, tehát már nem kell megadni a kölcsönkért 

gabonát.  

Mit jelent a kapcsolatok megszakítása? Például azt 

jelenti, hogy ma már máglyára nem megy senki, viszont 

köztudott, hogy Rebi néni családja az rosszfajta, rosszfé-

le. De kinek hisz a legény, aki összejött a Rebi néni lá-

nyával, és egyszer csak azt mondják neki, hogy ne udva-

roljon a Rebi néni leányának? Nagyon érdekes története-

ket hallhattam, például, hogy egy ideig mégis udvarolt, 

de miután otthagyta, akkor a legény lebetegedett, megbé-

nult. Hát miért? Mert az elhagyott lány anyja, az a Rebi 

néni boszorkány, és megcsináltatta. Úgyhogy ezek a hie-

delmek és viszonyulások a helyi hagyományba, elképze-

lésrendszerbe ágyazódnak, és rengeteg helyi kapcsolat-

nak rejtett, de mégis ismert meghatározói. 
Glatz Oszkár: Levél a kedvestől  
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● Interjú 

A középkorban például az Inkvizíció nem kímélt sen-

kit. Akikre rámutattak, azokat el is vitte, és addig kínozta, 

amíg bevallották, hogy boszorkányok. De egy bizonyos 

vádlottszám után egyszerűen már nem lehet üldözni a 

boszorkányokat, mert felbomlik, működésképtelenné 

válik a gazdaság, a társadalom: bevetetlenül maradnak a 

mezők, feleségek nélkül a férjek, anyák nélkül a gyere-

kek. A társadalom minden ilyen kártékony ideológia, 

boszorkányőrület nyomán bizonyos korlátokig elmehet, 

de azon túl nem. Véget kell vetni az egymás elleni ag-

ressziónak, békét kell kötni a háború után, és újra kell 

építeni az emberi kapcsolatokat, hogy ismét működjenek.  

 

– Tudunk-e szakítani az eddigi döntési mechaniz-

mussal? Ma, Erdélyben, képesek vagyunk felismerni 

az álhíreket? 

– Ki a boszorkány és mi az álhír? Mennyire van, 

mennyire nincs? Megesik gyakran, hogy az egyik ember 

így tudja, a másik meg úgy tudja, és aszerint döntenek, 

hogy milyen a közös hiedelemrendszerük, azaz a közös-

ségük más tagjai szerint mennyire minősül igaznak vagy 

hamisnak a tudásuk. Ha a közös hiedelem szerint a Föld 

lapos, és százan úgy tudják, hogy lapos, akkor ott a száz-

egyedik, aki nem ezt állítja, végül azt kell gondolja ma-

gáról, hogy hülyeségeket beszél, mert itt mind a százan 

azt mondják, hogy lapos. A kapott információkat tudo-

mányos szempontok szerint lenne jó megítélni, de  

szerintem kevesen mérlegelnek és sorakoztatnak fel tu-

dományos érveket. A hozzánk közelállókra, a buboré-

kunkban levőkre hallgatunk, hozzájuk csatlakozunk, így 

szerveződik a közösségünk. A különböző krízisekben 

leginkább hozzájuk igazodunk, így lesznek ezek a hely-

zetek elviselhetők.  

 

– Mi van azonban akkor, ha valaki szándékosan 

félrevezet? 

– Mindig is létezett olyan specializált intézmény, 

amelyik híreket gyűjtött és híreket terjesztett. Bizonyos 

érdekek mentén fogalmazta meg és terjesztette ezeket. 

Az állam, a technikai feltételeket maximálisan használ-

va, érdekeinek megfelelően, intézményi szinteken szűri, 

terjeszti ma is az információkat. Arról, hogy miért így és 

miért úgy, rengeteg a hiedelem, és igen kevés a valósá-

gos tudás. Társadalmi, közösségi szinten pedig vannak 

olyan információk, amelyekre mondhatjuk úgy is, hogy 

meseszerűbbek, fantáziadúsabbak,  érdekesebbek. Nagy 

különbségek vannak abban, hogy egyik vagy másik  

közösségben miként színezik, tálalják ugyanazokat az 

információkat. Nem kell feltétlenül rosszindulatra, 

összeesküvésre gondolni. Tudni kell, hogy az is van. 

Az etológiai meghatározása a kommunikációnak: egy 

állatnak az a viselkedésformája, amely annyira befolyá-

solja a másik állat helyzetérzékelését, hogy az megvál-

toztatja a saját viselkedését. Vagyis nem feltétlenül  

szükségesek a szavak, nem szükséges az, hogy beszélges-

sünk, hanem  általános értelemben viselkedünk, és a má-

sik ezt látva igazodik, máshogy kezd viselkedni. Amikor 

vicsorítunk és agresszívek vagyunk, akkor kicsit hátrább  

húzódik például. Amikor mosolygunk, akkor közelebb 

húzódik. De hogy ez egyformán értelmeződjön, majd a 

cselekedet egyszerre, egyformán meg is történjen, ahhoz 

folyamatosan közel kell legyünk egymáshoz, ez talán a 

kisközösség legpontosabb meghatározása. Akár egy azo-

nos internet-buborékban kell lennünk. A híreket megsok-

szorozza és mindenhova eljuttatja a világháló, és ezeregy 

vélekedés kering ebben a közegben. Az, hogy számunkra 

egykor ki volt a boszorkány és ki nem, ma pedig a hírek 

közül mi az igaz, mi meg a hamis, annak eldöntésében 

mindig a kisközösségeink véleménye az elsődleges, a 

meghatározó. 

Feszty Árpád: Tanácskozás   

•   KORONDI KINGA 
Scheiber Hugó: Újságot olvasó férfi 
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– Mindenki fogyaszt valamilyen médiát, valahonnan 
beszerzi a híreket. A kérdés csak az, hogy miképpen 
tudjuk eldönteni, hogy egyrészt milyen hírforrásokat 
kövessünk, másrészt jó lenne tudnunk azt, hogy mikép-
pen ellenőrizhetjük forrásainkat… 

– Valóban mindannyian fogyasztunk médiát, de egyre 
kevesebben fogyasztunk sajtót. Az 1990-es évek végéig, 
talán a kétezres évek elejéig tulajdonképpen az erdélyi ma-
gyarok többsége rendszeres sajtófogyasztó volt, ugyanis a 
média később tört be az erdélyi régióba. Itt mindjárt az ele-
jén szeretném megkülönböztetni a sajtót (a komoly sajtót) 
és a médiát. Ma már egyre kevesebben fogyasztanak sajtót, 
így a sajtónak a befolyása egyre kisebb. A másik oldalon 
pedig a média uralja a médiateret.  

Hogy ez mennyiben jelent különbséget? A sajtóban a 
kétezres évekig kötelező módon ellenőrzött hírek jelentek 
meg. A forradalom előtt előírták, hogy ezeket a híreket el-
lenőrizni kell, a 90-es évektől kezdődően pedig a szakmai 
etikai alapelvek voltak azok, amelyek mentén az újságírók 
több független forrásból is ellenőrizték a híreket, és csak ha 
ez teljesült, akkor lehetett és szabadott a hírt közölni. A 
médiában viszont nem ellenőrzött hírek keringenek, és a 
tapasztalat az, hogy a nem ellenőrzött, a szenzációs, a hihe-
tetlen hírek lettek azok, amelyek a legvadászottabbak és a 
legelfogadottabbak. Ezek azok, amelyeket a leginkább ter-
jesztik közösségi szinten. Ezek tulajdonképpen megfertőzik 
a médiateret, és kiszabadulnak, önálló életet kezdenek élni, 
felduzzadnak és hihetetlen méreteket öltenek. Miközben a 
fogyasztók egyszerűen nem értik azt, hogy ennek vajmi 
kevés valóságalapja van. Beszélgettünk egy médiakutató-
val, és arra a következtetésre jutottunk, hogy korábban, ha a 
sajtóban a hírek nem voltak igazak, a sajtófogyasztó, az 
újságolvasó, a rádióhallgató és a tévénéző tudta azt,  hogy 
ki manipulálja ezeket a híreket. A szocializmus idején ter-
mészetesen a párt propagandaosztálya manipulálta a híre-
ket. Ma, a média világában nem tudjuk, hogy ki manipulálja 

a manipulátorokat, sőt a manipulátorok sem tudják, hogy 
kinek a bábjátékosai. 

 

– Mi az, amit megtehetünk? 
– Amit megtehetnénk az az, hogy megpróbáljuk leellen-

őrizni ezeket a híreket. Felmérjük azt a veszélyt, hogy 
amennyiben nem sajtót fogyasztunk, nem a sajtóból szerez-
zük be ezeket az információkat, hanem a médiatérből, akkor 
ezek nem ellenőrzött hírek, és tudatosítjuk, hogy ezeket 
csak akkor fogadhatjuk el igaznak, ha le tudjuk ellenőrizni 
más független forrásból is. Míg a sajtónál ez viszonylag 
egyszerűen működött, a médiatérben ez nagyon bonyolult. 
Gondolok arra, hogy nagyon sokan fogyasztanak magyaror-
szági médiát. A kétezres évekig, aki biztos információkat 
próbált megszerezni, annak nem volt más dolga, mint elol-
vasni a két politikai oldalnak a napilapját, és leszűrni a kö-
vetkeztetéseket. Ma már nem kétpólusú ez a médiavilág, és 
sajnos ilyen téren nagyon nagy a veszély a közösségi médi-
ákban, hiszen gyakorlatilag a közösségi média  „buboréko-
kat” hoz létre. Minden ember egy ilyen buborékban él, és a 
mesterséges intelligencia feltérképezi, hogy a médiatérben 
mozgó embernek milyen a személyisége, milyen az érdek-
lődési köre, és az érdeklődési körön belül is milyen típusú 
hírekre fogékony. Tehát aki a Facebookon akarja ellenőriz-
ni a médiahíreknek a valóságtartalmát, az nagyon nehezen 
teheti meg, hiszen ha rákeres ezekre a témákra, akkor ha-
sonló tartalmú és szellemiségű találatokra bukkan. Ez pedig 
megerősíti abban, hogy amit olvasott, az valós hír, és na-
gyon ritkán találkozik ellenkező véleményekkel. Ez egyéb-
ként annak köszönhető, hogy ezeket a véleményeket egy 
korábbi cselekedetével ő maga zárta ki a Facebookon. Ha 
nem tetszik nekünk egy influenszernek vagy véleményfor-
málónak az attitűdje, akkor letilthatjuk, és soha többet ezzel 
a véleménnyel nem találkozunk. 

A biztosnak nem mondható, de ajánlott recept az lenne, 
hogy ne csak a médiatérből tájékozódjunk, hanem a sajtó-
ból is, és ne vegyük készpénznek azt, amit olvasunk, hal-
lunk a rádióban vagy látunk a tévében, hanem bizony a jó-
zan paraszti észre is kell hagyatkoznunk. Mert ha az ember 
végiggondolja ezeket a híreket, akkor rájöhet arra, hogy hol 
hibáznak, vagy hol ferdítették el őket. Legyünk tudatos mé-
diafogyasztók, kritikai hozzáállással közelítsünk ezekhez a 
hírekhez! Ez a saját mentális és érzelmi egészségünk szem-
pontjából is nagyon fontos. 

 

– Aki egy ilyen buborékban él, az többnyire úgy gon-
dolja, hogy jó helyen van. Nagyon ritkán merül fel az 
emberben az, hogy ez a világ teljesen hamis. Azt még 
talán belátjuk, hogy mások bekerülve a buborékba elve-
szítik a kapcsolatot a való világgal, de önmagunkra ve-
títve ezt már nem fogadjuk el.  

– Említettem, hogy nemcsak a médiatérben kell létezni, 
hanem sajtót is kellene fogyasztani. Sajnos a sajtó romlása 
is megfigyelhető. Umberto Eco még úgy fogalmazott az 
1970-es években, hogy miért olvassam azt a napilapot, 
amely egyébbel sincs tele, csak a tévében látottaknak a 
kommentálásával. A helyzet pedig mára nem változott je-Varsányi Pál: Újságolvasó férfi  

A sajtó megmentheti közösségeinket 
Ambrus Attila a Brassói lapok főszerkesztője, 1990-től dolgozik a sajtóban, de egyben az erdélyi református 
egyházkerület főgondnoka is, vele beszélgettünk a médiafogyasztási szokásainkról és az ebben rejlő veszélyekről. 
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lentősen. A sajtó nagyon nehéz gazdasági helyzetben van, 
ezért a legtöbb lapnak nem telik már olvasószerkesztőre. 
Aztán le kell mondaniuk az újságírókról is, akik elvégezték 
helyettük ezt a munkát, és akikben viszonylagosan megbíz-
hattunk. Ma már gyakran fogalmazókat alkalmaznak, és 
fordítókat, akik ugyanabból a médiatárból inspirálódnak, 
mint a közösség tagjai. Ez egy ilyen kilátástalan helyzet, 
hogy a buborékon élve nem tudunk rájönni arra, hogy mi 
buborékban élünk. A kritikai hozzáállás lenne a legfonto-
sabb, de egy nagyon erős, stabil világkép is sokat segíthet. 
Akiknek biztos világképük van, például a keresztény világ-
kép, az egy fontos fogódzópont, amire támaszkodhatunk, és 
annak a talapzatáról ítélhetjük meg a híreket, viszonylagos 
biztonságban.  

Sajnos nincs egy jól bevált és kipróbált recept. Próbál-
koztak a közösségi médiába beépíteni kontrollmechanizmu-
sokat, bevezették a mesterséges intelligenciát, amely ezeket 
a tartalmakat ellenőrzi és hitelesíti, de nagyon rövid időn 
belül, egy-két éven belül kiderült, hogy a mesterséges intel-
ligencia is téved. A mesterséges intelligencia is részrehajló, 
hiszen az a többség véleményére alapoz. Ha többen minősí-
tenek egy hírt hamisnak, akkor annak nyilvánítja, ha pedig 
nagyon sokan elfogadják és lájkolják, akkor azt valós hír-
ként kezeli. A mesterséges intelligenciából hiányzik az az 
érzelmi hozzáállás, amely a világ dolgainak a megítélésé-
hez mindenképpen szükséges. Nem elég csak racionálisan 
feldolgozni egy hírt, emocionálisan is közelíteni kell ehhez 
a hírhez, és egy nagyon erős világnézet alapjain állva ez 
sokkal könnyebb.  

Ami a kritikai gondolkodást illeti, hat éven át a Magyar 
Újságírók Romániai Egyesületének elnöke voltam, és az 
egyik célkitűzésünk, az egyik javaslatunk az volt, hogy a 
médiaoktatást vezessék be legalább a középiskolában, hogy 
a gyerekek tudják, mit fogyasztanak. Ez sajnos nem sike-
rült, elbukott, és a médiaoktatás kimerül a televíziós tartal-
maknak az elemzésében, a filmeknek a kommentálásában. 
Ez nem szolgálja azt, hogy nagyon képzett fiataljaink le-
gyenek, akik ismerik a média működését, annak a mecha-
nizmusait, a szakmai etikai alapelveket stb. Ez ugyanis fon-
tos, nemcsak az újságírók, hanem a fogyasztó számára is.  

Segít tehát az, ha egy erős világképpel rendelkezik a mé-
diafogyasztó, és nagyon erős kritikai érzékkel, úgy hogy ezt a 
kritikai érzéket állandóan alkalmazza. Akkor is, hogyha szá-
mára nagyon kecsegtető és elfogadható, a saját álláspontját 
szinte mindenben megerősítő információra talál. Még azt se 
vegye készpénznek, nézzen utána! Ez hatványozottan érvé-
nyes, ha olyan témákról beszélünk, amelyek meghatározzák 
a mindennapi életünket. Gondolok itt például a koronavírus 
járványra, amikor elszabadultak az álhírek, és nagyon so-
kan rákapcsolódtak és terjesztették ezeket az álhíreket. Ez 
olyan mértéket öltött, hogy már a fizikai létünket is fenye-
geti, nem csak az emberi kapcsolatainkat teszi tönkre. 

 
– Kiválaszthatjuk azokat, akiket hitelesnek tartunk, 

akiknek hiszünk, és bizonyos feltételekkel kitartunk 
mellettük. 

– Igen, visszatérünk az eredeti kérdésre, a média és a 
sajtó viszonyára. A sajtóban nagyon fontos volt az újságíró-
nak a személyisége. Nem a tévedhetetlen újságírók voltak 
azok, akik pozitívan befolyásolták a közösségek gondolko-
dását, hanem azok, akik képesek voltak elismerni, hogy 
igen, tévedtem, igen, ezt másként láttam, de ezt most átgon-
doltam. Tehát a kognitív folyamatok egy dinamikus folya-

mattá váltak az újságolvasó számára. Az ilyen személyisé-
gek nagyon ritkák a média világában. Beszélünk az influen-
szerekről, akinek nem az a vágyuk, hogy az igazságkeresés 
útjára lépjenek. Mert én ebben látom a sajtónak a legfonto-
sabb feladatát, hogy az igazságot keresi. Az igazságot ki-
mondani nem lehet, mert az igazság az nagyon sokszínű, de 
elvezetni az embert az igazság keresésére, ez egy nagyon 
fontos dolog. Az influenszereket azonban valami más moti-
válja: ők minél több pénzt szeretnének keresni, a nézettség, 
a lájkok száma határozza meg a munkájukat. 

Mi pedig nem tehetünk egyebet, mint figyelni, mert az 
ember ösztönösen érzi, hogy ki az, akiben meg lehet bízni, 
akivel személyesen is meg tudja beszélni ezeket a kérdése-
ket. A gond az, hogy nagyfokú bizalmi válság alakult ki a 
világban, az emberek bizalmatlanok egymással, nagyon sok 
ember már nem ismer olyan szakembereket, akikben meg-
bízhat. A koronavírus járvány éppen ezt bizonyította. Pél-
dául sokan megosztották egy szemorvosnak a véleményét a 
vírus terjedésével kapcsolatban, szemben a virológusnak a 
véleményével.  

Ez egy bonyolult folyamat, de valóban kell keresni ilyen 
támpontokat. Tulajdonképpen a bizalmat kellene újraépíte-
ni a társadalomban. Ennek a bizalomnak az újjáépítése 
rendkívül nehéz a jelenlegi médiatérben. Továbbá nagyon 
fontos lenne Erdélyben is a sajtó hitelének a visszaállítása. 
Be kell látnunk, hogy jó sajtó nélkül nem létezhet jól mű-
ködő társadalom. Éppen ezért egészen biztos, ez a bizalom 
vissza fog állni, hiszen ez egy ingajárat. Elfordulunk a saj-
tótól, mint információs forrástól, és átköltözünk mindannyi-
an a médiatérbe. A médiatérből kiábrándulva viszont visz-
szatérünk a sajtóhoz, és amikor ez a két információs közeg 
ismét egyszerre fog létezni, akkor az álhírek száma és a 
hatásuk is csökkenni fog. Nekem az a félelmem, hogy az 
erdélyi sajtó nem lesz elég erős ahhoz, hogy fennmaradjon, 
és nem lesz ami visszanyerje a régihez hasonló szerepét. A 
világban mindenképpen ez fog történni, Erdélyben azonban 
ez nagyon kétséges. Ezért szeretném arra kérni az olvasó-
kat, rádióhallgatókat és tévénézőket, hogy támogassák a 
sajtót azzal, hogy olvasnak, hallgatnak, néznek, mert ez az 
erdélyi magyar közösség, az erdélyi magyar társadalom 
szempontjából is rendkívül fontos. Hiszen csak így építhető 
fel a bizalom az emberek közt. A bizalmatlanság ugyanis 
ennek a közösségnek a szétroncsolásához vezethet. 

•   KORONDI KINGA 
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Általam megélt, látott vagy hal-

lott eseményeket felidézve, betekin-

tést nyerhetünk az erdélyi reformá-

tus egyházunk egykori életébe. 

A negyven évig tartó kommunis-

ta, ateista ideológia és hatalom birto-

kosai tűzzel, vassal igyekeztek az 

egyházat a saját képükre átformálni, 

de legfőképpen a föld színéről eltö-

rölni. Ebben az időben a hívő ke-

resztyén ember lelkiismerete olyan 

volt, mint az iránytű, amelyet annak 

a világnak mágnesei ide-oda moz-

gattak, de számára Isten igéje volt az 

a pólus, amely helyes és jó irányba 

tartotta, így minden kísértést, csábí-

tást, támadást kibírt, és azoknak el-

lenállt.  

A kommunista ideológia birtoko-

sai a lelkeket megbetegítették és ér-

tékvakká tették. Ezért nem lehetett 

sok embernek a lelkiismeretére ala-

pozni, hagyatkozni. De az Isten  

szerinti lelkiismeret, az igéje által 

meghatározott lelkület a helyes úton 

vezetett, és segített a jó és rossz kö-

zötti különbségtételre. Isten az övéit 

mindenkor karizmákkal, kegyelmi 

ajándékokkal látja el, és ezeket az 

ajándékokat épülésre, bátorításra, 

vigasztalódásra, a jó rend fenntartá-

sára működteti a Szentlélek.  

A hívő ember, mint Krisztus tes-

tének tagja, bármely földi keretben a 

Főhöz ragaszkodik, és nem akar más 

lenni, mint só és kovász. Az Isten 

embere szolgálatával embertársait 

Istennel és egymással való megbéké-

lésre igyekszik eljuttatni. Amíg test-

ben vagyunk, ebben a világban va-

gyunk, de Krisztusban új teremtések. 

Ebben a hitben és isteni útmutatásban 

igyekeztünk a presbiterválasztások 

alkalmával munkatársakat bevonni a 

szolgálatba. A Kommunista Párt mind 

a munkásosztály, mind a földműves 

társadalom legjobbjaiból egyre több 

embert igyekezett a párt tagjává ten-

ni. Így is megpróbálta a hatalom le-

hetetlené tenni az egyháztagság és a  

vezetőség számának a gyarapodását. 

Ez idő alatt a mi meggyőződésünk 

és gyakorlati tapasztalatunk Luther 

Márton mondása volt: „Ahol Isten 

igéje van, ott van igaz hit, és ott van-

nak igaz cselekedetek.” 

Lelkipásztorok és presbiterek, így 

szolgáltunk a kommunizmus ideje 

alatt, annak ellenére, hogy az 1981. 

április 29-én tartott egyházmegyei 

lelkészértekezlet úgynevezett köz-

életi előadásában hangsúlyozták, 

hogy a lelkipásztor elsősorban ál-

lampolgár, munkaköteles, katonakö-

teles, hazát védő közhivatalnok és a 

Szocialista Egységfront tagja. A 

munkatársak Isten igéjével való fel-

készítése és erősítése érdekében a 

nyolcvanas évek kezdetén a Marosi 

Egyházmegyében elhatároztuk, hogy 

presbiteri bibliaórákat és presbiter-

nevelő órákat tartunk. A korabeli 

kultuszügyi főinspektor nagyfokú 

nemtetszését és ellenállását váltottuk 

ki ezzel az intézkedéssel. Ugyancsak 

ellenezte a 18. életévüket betöltött 

ifjak egyházfenntartásának és tagsá-

gának  elgondolását is. 

Egyházunkban az irgalmas Isten-

ről és az ő kegyelmét hozó Jézus 

Krisztusról szóló bizonyságtétel a 

szeretetszolgálatban, a bajban levő 

egyháztagok, gyülekezetek megsegí-

tésében nyilvánul meg. Ez egyben a 

világ bajaihoz való odahajlás is. A 

80-as években ez a szeretetszolgálat 

csak két példányban benyújtott jegy-

zőkönyvi kivonat jóváhagyása után 

történhetett meg egyházmegyén be-

lül, és 3 példányú jegyzőkönyvi  

kivonat beküldése után más egyház-

megyébe nyújtott segély esetén. 

Minden, ami az élő gyülekezetnek és 

a Krisztus szerinti életnek a velejáró-

ja és bizonyítéka volt, a kommuniz-

mussal szembeni kihívást jelentette 

az akkori társadalomban.  

A hit megvallása, a konfirmá-

ció, hitben való felelősségnek a kife-

lé, a világ felé mutatása a kommunis-

ta neveléssel való szembeszegülést 

jelentette, és elmondhatatlan sokféle 

ellenállásba, akadályoztatásba ütkö-

zött. Párttagú iskolaigazgatók, tanárok 

jártak a szülőkhöz, a lelkipásztorok-

hoz, meggyőzni őket, hogy hagyják 

abba ezt a  szolgálatot, vagy tegyék 

olyan időpontra, amely nekik nem 

lesz kellemetlenségükre. 

Az előállt helyzetben a lelkipász-

torok és a hívő keresztyének nagy 

számának magatartása Isten akarata 

szerinti volt mind a belföldiekkel, 

mind a külföldiekkel való kapcsolat-

ban és a hozzájuk való viszonyulás-

„Harcold meg a hitnek szép harcát” 
(Emlékek, események a múltból) 

Molnár C. Pál:  Szent György és a sárkány 
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ban, annak ellenére, hogy a 13/1971, 

18/1972, 89/1974-es Minisztertaná-

csi Határozatok másként rendelkez-

tek az idegen állampolgárokkal való 

kapcsolatfelvételről és kapcsolattar-

tásról. 1976-tal kezdődően külföldiek 

látogatásáról, fogadásáról, külföldről 

érkezett csomagról 24 órán belül 

írásbeli jelentést kértek, 5 román és 

4 magyar nyelvű példányban. Az 

idegen irodalom érkezéséről posta-

fordultával történő jelentéstételre 

köteleztek. Elrendelték a telefonbe-

szélgetések telefonkönyvbe való 

bejegyzését, az írógépek betűiről 

évente történő másolat beküldését. 

Nem találok megfelelő szavakat  a 

jelentések készítésének az ecsetelé-

sére. Úgy fogalmaztuk meg a jelen-

téseket, hogy Annak nagyságos dol-

gai csorbát ne szenvedjenek, aki a 

sötétségből az ő csodálatos világos-

ságára hív minket. Mi nem azokat 

igyekeztünk tenni, amit a világ em-

berei vártak el tőlünk, hanem, amit a 

mennyei Atya vár el gyermekeitől. 

Az 1980-as évvel a kommunista 

uralom utolsó, de egyben a legnehe-

zebb évtizede szakadt reánk. Az ál-

lam elhatározta a külföldről felvett 

kölcsönök gyors visszafizetését, ko-

moly gazdasági, politikai-ideológiai 

megszorítások árán is. Az amúgy is 

silány és sok kívánnivalót maga után 

hagyó gazdasági élet egyre nehezeb-

bé, elviselhetetlenebbé vált. Az üzle-

tek egyre üresebbé váltak, előttük 

egyre hosszabb sorokban álló embe-

rek vártak nyitásra, élelemhez jutásra, 

a fejadag átvételére. Nők és férfiak, 

kezükben szatyrokkal rohangáltak 

egyik üzlettől a másikig, nem egy-

szer hiába. Az egyházak szolgálati 

területét és lehetőségét is egyre  

szűkítették. Isten igéjével, az evan-

géliummal való szolgálatot szinte 

teljesen a templom falai közé szorí-

tották. Nagy szükség volt a hitben 

való erősítésre, az abban való meg-

maradásra, kitartásra, bátorításra, 

vigasztalásra, vezetésre. Az egyház a 

társadalomban azokat érhette el, akik 

pártonkívüliek maradhattak. A lelki 

problémákkal küzdők serege azáltal 

is nőtt, hogy egyre több gyülekezet 

maradt lelkipásztor nélkül. Ezt az 

áldatlan állapotot a kommunista dik-

tatúra csak növelte azzal, hogy egyre 

kevesebb hallgató felvételét engedé-

lyezte a teológiára.  

Az 1979 tavaszán tartott Egyház-

kerületi Közgyűlésen elhangzott 

püspöki jelentés szerint 990 gyüle-

kezettel, 416491 lélekkel, 441 aktív 

és 380 nyugdíjas lelkipásztorral, 98 

kántorral és 8390 presbiterrel rendel-

kezett az Erdélyi Református Egy-

házkerület. Már a hetvenes évektől, 

még az aktív lelkipásztorok sem 

szolgálhattak a gyülekezetükön  

kívül, csak jó előre, három példány-

számban beküldött kérés engedélye-

zése után, és az erre szolgáló delegá-

cióval. Gyakran tagadták meg az 

engedély megadását. Egyházunk 

minden úton a kommunista párt el-

lenállásába és akadályoztatásába 

ütközött. 

Az 1977/78 tanévben 145 refor-

mátus és 26 más felekezetű hallgató 

tanult a teológián, évfolyamonként 

átlagban 36-on. 1981-re már csak 8 

elsőéves hallgatót vehettek fel a  

teológiára. 1983 tavaszán a marosi 

Egyházmegyei Tanácsülés tagjai, 

jegyzőkönyvileg 25 elsőéves hallga-

tó felvételét sürgették, de csak 4 

hallgatót vettek fel. Ekkor összesen 

csak 18 református hallgatóval mű-

ködött a teológia. Isten a tudója an-

nak, hogy kik voltak az egyházunk 

akkori vezetői közül azok, akik min-

den külső utasítást, kérést szó nélkül 

elfogadtak és teljesítettek A kommu-

nisták minden igényének a kielégíté-

se a keresztyén én feladását, a belső 

ember megromlását, a hit tudathasa-

dását jelentette, vagy szüntelen  har-

cot az igazi önmagunkkal, nem azt 

téve, amit szeretünk, hanem amit 

gyűlölünk.  

A négy évtizeden át hatalmon 

levő kommunizmusban az egyház-

megyei tanácsok nem szűntek meg 

sürgetni a hatóságokat, hogy lássák 

el a gyülekezeteket Bibliával, éne-

keskönyvvel, falinaptárral, valamint 

a nevelést, az épülést szolgáló iroda-

lommal. 1981-ben szemszúrásként 

válaszoltak a kérésekre, és nagy Bib-

liából 7 darab jutott 1000 lélekre, kis 

Bibliából 4 darab 1000 lélekre és új 

fordítású Bibliából 1 darab 1000 

lélekre. Az énekeskönyvvel és fali-

naptárral való ellátás is elmaradt az 

igényektől. Az 1910-től megjelenő 

Református Szemlén és annak a 

kommunizmusban kiadott Mellékle-

tén kívül hivatalosan teológiai iroda-

lom vajmi kevés kerülhetett be a 

gyülekezetekbe. Ezen a keserves 

állapoton próbáltak enyhíteni a kül-

földi keresztyén egyházak titokban 

behozott Bibliákkal és énekesköny-

vekkel. A szállításra vállalkozó bátor 

és hívő külföldi emberek gépkocsijá-

ba, hálókocsijába és ki tudja, még 

mikbe leleményesen elrejtve jutott el 

hozzánk egy-egy szállítmány Biblia 

és énekeskönyv. A titkosszolgálat 

emberei által a határon, vagy az úton 

leleplezett Bibliák zúzdába kerültek, 

és a hívő embert megdöbbentő és 

megalázó célra használták fel a papi-

rost. 

A kommunizmusban az egyház 

sosem volt elfogadott, hanem csak 

megtűrt, sokféleképpen diszkrimi-

nált és rágalmazott. A Mária és Már-

ta Magazinnak egy egész száma sem 

lenne elegendő arra, hogy elférjen 

benne az a sok esemény, amely en-

nek a valóságnak a bizonyítására 

szolgálna. Egyre fogynak azok, akik 

ezeket az eseményeket átélték és 

erről vallhatnának. Hadd segítse az 

olvasót e néhány felidézett esemény 

a múltból a hit szép harcának a meg-

harcolására, Istennek való szívbeli 

engedelmességre. 

 

Zsögödi Nagy Imre: Nő Bibliával  

•   SZÉKELY JÓZSEF 
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Portré ●  

Híreket hallgatok, és közben azon 

gondolkodom, miért nem tudom be-

leélni magam az elhangzó esemé-

nyekbe. Odafigyelni ezekre talán 

alkati kérdés? Mi tesz érzékennyé a 

hírekre? Mi késztet arra, hogy aztán 

azokat tovább is add? Ami engem 

illet, még nem találtam erre magya-

rázatot. Több éve elvált asszonytól 

kérdeztem meg, hogy a kedves férje 

hogy van. Furcsán nézett rám, mi-

közben válaszolt: már rég elváltunk, 

nem tudtad? Hírekről értesülni egy 

kicsit azt is jelenti: képben lenni. 

Hogy ne sodord magad kényelmet-

len helyzetbe. Tájékozottnak lenni 

nem rossz. A kérdés az, hogy a ka-

pott információt mire használjuk, és 

hogyan adjuk tovább. Vagy tovább 

kell-e adni? 

Nem mindig árasztotta el az em-

bereket olyan hírözön, amiben most 

részünk van. Hírt kapni mindig iz-

galmas dolog volt, és minden korban  

megpróbáltak értesülést szerezni 

arról, hogy mi történik a nagyvilág-

ban. Így kérték fel Jósika Júliát arra, 

hogy tudósítson Drezdából, Brüsz-

szelből, ahol politikai  számkivetés-

ben élt író férjével, Jósika Miklóssal.  

A magyar újságírás első külföldi női 

tudósítója lett, anélkül hogy ez lett 

volna az életcélja. A Nővilág nép-

szerű női lap munkatársaként írt ar-

ról, hogy mi történik a divat világá-

ban. Ezek a cikkek nemcsak csupasz 

tudósítások voltak, hanem egyben 

értékelték is azt, amit közvetítettek. 

Ettől váltak érdekessé és iránymuta-

tóvá. 1859-ben többek között a ka-

lapviselés érdekességeiről ír: „Azért 

kicsit sovány leend mai tudósításom, 

ha csak az újonnan érkezett angol-

nők eredeti és különös öltözeteivel 

nem akarlak mulattatni, a nélkül 

azonban, hogy az utánzást tanácsol-

nám. Főleg a mi a kalapokat illeti, 

nagy náluk a változatosság s az ere-

detiség. Egy magyar földbirtokos, 

elbeszélvén nekem egykor hányféle 

egér létezik szérűskertjében, azt 

mondá: Vannak ott feketék, és bar-

nák, szürkék és fehérek, aprók és 

nagyok, hosszú és rövid fülűek stb. 

Éppen azt lehetne az angolnők ka-

lapjairól mondani – a kerek kala-

pokról t.i. mert ezeket különösen 

szeretik.”   

Cikkei nem csak a Nővilágban 

jelentek meg, és nem csak a divatvi-

lágba kalauzoltak. A Vasárnapi Új-

ságnak, a Divatcsarnoknak, az 

Anyák Hetilapjának, a Koszorúnak, 

a Családi Körnek és  más lapoknak 

is tudósított. Később férje biztatására 

elbeszéléseket és regényeket is írt. 

Érdekes színfoltja irodalmi munkás-

ságának a tanácsadó könyve, amely 

fiatal lányoknak szól. Pályavezető. 

Jó tanácsok világbalépő fiatal leá-

nyok számára címet kapta ez a mű, 

amelyben kiemeli az olvasás és a 

művelődés fontosságát. Ugyanakkor 

reálisan tünteti fel a hibákat mind a 

viselkedésben, mind a társadalmi 

eseményekben. Ma is aktuálisak 

azok a témák, amelyeket boncolgat. 

„A serdülő leányka, kinek még tudni 

sem kellene mi a nevrozitás, és van-

nak-é neki idegei vagy sem, már ürü-

gyül használja e betegséget, hogy 

csekély kötelességeit mellőzhesse”– 

írja  a Pályavezetőben. Tovább tár-

gyalja ezt a témát  Korunk divatbe-

tegsége című cikkében, amely a Nő-

világban jelent meg. Üzenete ma is 

aktuális: „Nemrég egy ismerős férfi-

val beszélgettem e tárgyról, s ő e 

kérdésre következőképpen felelt: 

»Azt hiszem, hogy egy kis virgás, jól 

alkalmazva, jobban segítene e bajon, 

mint száz meg száz orvostudor.« Én 

barátnéja nem lévén a régi virgás-

nevelésnek, e gyógymódot ugyan 

nem merném ajánlani, de azt hiszem,  

hogy kissé nagyobb szigor enma-

gunk s gyermekeink iránt, rövid idő 

alatt nagyot segítene az úgynevezett 

nervositáson, ha nem is bírná azt 

gyökerestől kiírtani.” Műfordítóként 

is ismert, hiszen férjének regényeit ő 

fordította le német nyelvre. Jó kere-

seti lehetőség volt ez is. A politikai 

számkivetésben nem csüggedt, ha-

nem éleslátással szemlélte a helyze-

tüket, mindent megtett azért, hogy 

depresszióba esett férjét támogassa, 

és megélhetést biztosítson számukra. 

Semmi munkától nem riadt vissza, 

Brüsszelben például csipkekereske-

dést indított. Élettörténetét Kertész 

Erzsébet örökítette meg a Csipkebolt 

Brüsszelben című regényében.  

Jósika Júlia figyelemmel kísérte a 

körülötte történő eseményeket, érté-

kelte azokat, és tanulságul írta meg 

észrevételeit cikkeiben, könyveiben. 

Talán ez a titka, hogy annyi év után 

ma is frissek, olvasmányosak tudósí-

tásai, és azokat böngészve nekem is 

kedvem támad híreket megjegyezni, 

továbbadni. Beszéljünk hát arról, 

hogy mi is történik körülöttünk és a 

nagyvilágban! 

Jósika Júlia 
(1813–1893)  

•   BEREKMÉRI MELINDA 

Patkó Károly: Olvasó nő (A reggeli újság)  
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● Gyerekoldal  

A világ legnagyobb csodája húsvét hajnalán történt. Asszonyok siettek a jeruzsálemi temetőbe, hogy  

szeretett Mesterük holttestét bebalzsamozzák, ám a sír, ahova előzőleg Jézust temették, üres volt. Döb-

benten, tanácstalanul álltak a történtek előtt, ám nem sok idő múlva meghallhatták az említett csoda hírét.  

 

 

Miért  _ _ _ _ _ _ _ _ _  

a holtak között  

az  _ _ _ _ ?  

Nincsen itt, 

hanem  _ _ _ _ _ _ _ _ _ . 

Lk 24,5-6 

A Lukács evangéliumában (24. fejezet) világos leírást találunk azzal kapcsolatosan, hogy ki 

hogyan kezelte a nagyszerű hírt.  

 

Társítsd az eseményeket a személyekkel, majd számozással rakd sorba!  

üres fecsegésnek tartották 

nem hittek nekik 

visszaemlékeztek szavaira 

elmondták mindezt 

visszatérve a sírtól 
a tizenegy és a többiek 

magdalai Mária, Johanna, 

Mária és más asszonyok 

hírül adták 

Mit tett Péter, Jézus tanítványa, amikor meghallotta a hírt? 
 

      Kiderül, ha az alábbi bibliai idézetben aláhúzod a megfelelő szavakat. 
 

Péter azonban felkelt/gondolkodott, elfutott/kisétált a sírhoz, és amikor behajolt/odaért, csak a le-

pedőket látta/találta ott. Erre elment/leült, és csodálkozott/szomorkodott magában a történteken. 

 

                    Alkoss értelmes szót! 

H     Ö      Ö      R       M      Í        R JÉZUS  FELTÁMADÁSA  MA  IS        = 

Hogy milyen hírt hallottak, megtudhatod, ha a kőbe zárt betűkből 

alkotott szavakkal kiegészíted a mellékelt aranymondást.  
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Irodalom ● 

Fonó Lajos: Olvasó nő  

Van, aki otthon Eiffel-tornyot épít gyufaszálból. Én 

újságot készítek magamnak. Elégedetlen voltam: nem is 

a lapokkal. A világ sorával. Most aztán van egy saját, 

egyetlen példányban megjelenő napilapom. Én írom a 

vezércikket és az apróhirdetéseket, az összes hírt én talá-

lom ki, s így újságomból pontosan megtudom, mi törté-

nik a világban. Én vagyok a Reuters és a TASZSZ, a  

United Press International meg a Prensa Latina, és én 

szabom meg, hogy aznap ki milyen feleséget keres, és 

mennyiért gyalulnak parkettát. A legkellemesebb az 

egészben a hírek szerkesztése. Jó részük nagyjából meg-

felel az „elvárásaimnak”. Melyik újságíró és melyik új-

ságolvasó mondhatja ezt el rajtam kívül? Ha már nem 

tudtam megváltoztatni a világot, legalább átírom egy 

kicsit.  

Hála a lapomnak, én egészen más történelemben élek. 

A csúf közel-keleti testvérháborút például már rég béké-

sen megoldottam: ki se engedtem robbanni. Hiszen tu-

dom, az ellenségek még valahogy megférnek egymással 

– a testvérekkel szokott baj lenni. A kis különbség súlyo-

sabb, mint a nagy különbség. A pogánnyal még szövet-

ségre lehet lépni, az eretnekkel soha: azt meg kell égetni. 

Síiták és szunniták. Homousion, homoiusion. (…„A síi-

ták a 661-ben meggyilkolt kalifának, Alinak a hívei, akik 

az első három kalifát nem tekintik Mohamed törvényes 

utódainak…”) Lényeges differencia, mert árnyalati. 

Ugyanazt az Allahot imádják, csak egy kicsit másképp. 

És ebbe bele kell halni. Aki magától nem akar, azt bele 

kell ölni. 

Megvallom, roppant nehéz mindennap kitalálni – és 

aztán észben is tartani –, hogy mik történnek ebben a 

makacs mindenségben. Különösen, ha az ember egy ki-

csit elfogult. Nálam például Reagan az első választást 

sem nyerte meg; pikkelek rá. Az én lapomban egész más 

elnöknek küldöm a dísztáviratokat. Nem árulom el a  

nevét. E tekintetben egyébként lapom oly bátor, mint a 

bizalmas belső tájékoztatók. Pontosan tájékoztatom ma-

gam, tehát azt is tudom, amit le se írok. Naponta követek 

el felségsértést különféle elnökök ellen. Szigorúan bizal-

masan. (Pinochet úr, teszem azt, már biztosan igen ide-

ges tőlem. Más elnökökről nem is szólva.) 

Nálam tavaly rekordtermés volt Afrika éhségövezeté-

ben, nálam betiltották a játék pisztolyok gyártását, nálam 

csak különleges jogosítvánnyal lehet káromkodni, és a 

kormányfőjelölteket előzetes intelligenciatesztnek vetik 

alá; külügyminiszter se lehet az, aki nem tud nagyokat 

nevetni, és tábornok sem lehet, aki sosem volt még iga-

zán szerelmes; nem vitatkozhat, akit még sosem kísértett 

meg a kétség, aki még sosem gondolt arra, hogy hátha a 

másiknak van igaza... 

Az időjárás-jelentéseim is mások. Nálam például az 

idén január-februárban határozottan kellemes, meleg idő 

volt Európában. Nem volt influenzajárvány. Chagallt is 

élni hagytam még. Egyébként nem afféle vágyálomvilá-

got, vulgároptimista jelenkort találtam ki. Sziszegve bár, 

de olykor engedélyezek egy-egy szökőárt, aszályt, és 

nálam is robbannak időnként a merénylők bombái. Leg-

följebb másutt. 

Sokszor azon gondolkodom, vajon az Úristen meny-

nyire engedhet szabad folyást érzelmeinek. Főszerkesztő-

ként biztosan nem. Az én lapomban sem éppen kényem 

szerint alakulnak a dolgok. Ha kitalált világomban az 

emberek mind boldogok lennének, senki sem hinné el. 

Én sem. Egyébként sem hiszek el éppenséggel mindent 

magamnak. Ott még nem – vagy már nem tartok. 

Lényegében tehát realista újságot csinálok. Csak ép-

pen lakkozok egy kicsit. Nálam például sohasem égnek 

meg elevenen a magukra hagyott, lakásba zárt kisgyer-

mekek. Sejtem persze, hogy megtörténik, de nem akarok 

odanézni. Letagadom magam előtt. És főként: nem köz-

lök fényképriportot az esetről. Nyomorú vigasz, de az én 

lapomban legalább nem tesz úgy a szöveg, mintha tehet-

ne valamit. Tulajdonképpen csak egy kicsit hazudom 

jobbnak a világot, mint amilyen. Ne várjon senki csodá-

 Bodor Pál 

Átírom a világot 
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● Irodalom  

kat tőlem. Én is ebből a valóságból élek. Cenzúrázom 

azonban az elviselhetetlent – ha már tenni ellene nem 

tudok. 

Recenziórovatom szerint például valamivel jobb 

könyvek jelennek meg, mint amikről egyébként szó esik. 

Az én híreim szerint a svéd Királyi Akadémia Méliusz 

Józsefnek nyújtotta át a legfőbb díjat (egész életművéért 

és Sors és jelkép, avagy egy erdélyi utazás regénye ezer-

kilencszáznegyvenháromban című könyvéért) – igaz, az 

én előfizetőim valamennyien elolvasták. 

Ha már nemzetközi síkra terelődik a szó: az atom-

fegyvereket már tavaly betiltottam és megsemmisítettem. 

Igaz, közben rájöttem, hogy vannak majdnem ugyan-

olyan veszélyes „konvencionális” fegyverek is – most 

éppen ezekkel bajlódom. Szörnyű, mennyi az ember dol-

ga, ha beleártja magát a világpolitikába. És a teremtésbe. 

Eddig főleg olyanokat ismertem, akik a múltjukkal 

voltak elégedetlenek. Kitaláltak tehát maguknak egy má-

sikat. Történelmileg hízelgőbbet. Mások, velem együtt, 

sokáig a jövőre szakosították magukat. Ebben nagyok vol-

tunk. Olyan jövőket találtunk ki magunknak, hogy csak. 

Most járatlan úton bukdácsolok. 

Más jelent találok ki. 

Kattognak álmaimban a telexek, reggel leülök a géphez, 

és megírom az aznapi lapot. Az aznapi világot. A folya-

matos jelent. És mindig szerzek egy kis örömöt magamnak. 

Mindig akad egy-két jó hírem. Néha egy ideig dugdo-

som, mint anyám a jó falatokat, aztán, ha már nagyon 

rám fér, ha már nagyon ráfér a világra, ha kiérdemeltem, 

ha jól viselkedtem – közzéteszem. Aki az én lapomat 

olvassa, elkezd bízni az emberiségben. Egyelőre azonban 

csak én olvasom. Ha sokszorosítanám és terjeszteném, 

talán bűntető cselekmény lenne. Hát azt már nem. Mit 

érnék vele? Engem megbüntetnének, mások pedig vala-

mivel jobban bíznának az emberiségben. Nem szabad 

jobban bízni benne, mint amennyire megérdemli. Bár az 

is több a semminél. 

Ha azonban valaki mégis elő akarna fizetni lapomra… 

Esetleg nyaralás helyett… Amikor egy kicsit belefáradt 

ebbe a jelenbe, átruccanna a másikba. A kevésbé ijesztő-

be. Ahol egy pindurkát jobban mennek a dolgok. Avagy 

ha nem is, hát legalább kimondjuk, mitől vagyunk rossz-

kedvűek. Hurrápesszimizmus nélkül. 

Lehet, persze, hogy a lapgyűjteményt egyszer mégis 

megjelentetem. Hasonmás kiadásban. Elvégre egy ilyen 

kitalált jelennek, egy ilyen naponta megírt, félig-meddig 

képzeletbeli világnak nevet is lehet adni. Teszem azt: 

regény. 

Szelíd az én jelenkori krimim. Az első laptól minden-

ki tudja, kik a gyilkosok – találgatni csak azt lehet, hogy 

még kik lesznek az áldozatok. 

Lakkozás ide vagy oda, még mindig elég izgalmas. 

Bőven van benne fordulat, elevenség, szélhámosság, de 

még gyilkosság is. Csak világgyilkosság nincsen. 

Elvégre engedtessék meg, hogy a regény valamiben 

mégiscsak különbözzék a valóságtól.  

(1985. április 19.) 
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Bethlen Gábor fejedelem 1622-ben 
Gyulafehérváron megalapította a 
Collegium Academicumot. Ennek 
emlékére építettük be jelen rejtvé-
nyünkbe a nagy fejedelem egyik 
nagyon hasznos és szép tanácsát: 
„Nem mindig …” – folytatás a rejt-
vényben. 

 
Vízszintes: 
1. A beépített tanács első részlete, 

12. Éneklő, 13. Veszprém megyei 
nagyközség a Balatontól északkelet-
re, 14. Vissza: a református egyház 
ifjúsági szervezete, 15. Parttalan ha-
rag! 17. Timóteus nagyanyja (2Tim 1), 
18. Már nem tegnap, de még nem is 
holnap, 19. Ókori város a Genezáret 
tavától nyugatra (Józs 19,36),  
21. Cipész szerszáma, 22. Kérdő 
névmás, 23. A Szentírás első latin 
fordításának neve, 25. Az ökör is 
ilyen állat, 27. Magot szór, 28. Hol-
land és román autók jelzése,  
29. Mértani fogalom, 30. Össze-
vissza kong! 31. Nyugat-európai 
helynevekben töltést, gátat jelent, 
32. Az ilyen olajat főleg a kozmeti-
kai ipar használja, 33. Nagy…, tele-
pülés Marosvásárhelytől északra, a 
szászrégeni úton, 34. Az indium 
vegyjele, 35. Szélein leír! 37. Olasz 
autók jelzése, 38. Fél elem! 39. Tré-
fás, vicces jelenet, 41. Ez a kapocs 
fejünk része, 42. Korábban ért oda, 

mint én, de nem ment el, 45. Szolgá-
latban levő katona, régen főleg a 
várfalakon szolgált, 48. Fél adag 
omlett! 
 
Függőleges:  
1. A Földközi-tengeren is sok ilyen 
sziget van, 2. Gátlás nélkül telik!  
3. Téli csapadék, 4. Régiesen: eladta, 
5. Mózes öt könyvének neve, 6. Ku-
tya régiesen, 7. Kocsonyás folyadék, 
8. Ókori város az Égei-tenger keleti 
partján. A bibliai korban tartományi 
székhely (ApCsel 16,8-11), 9. Ez a 
tudósítás, 10. Város Szahalin szige-
tén, 11. Norvég és német autók jele, 
12. A beépített tanács második 
részlete, 16. Bethlen Gábor taná-

csának befejező részlete, 19. Tele-
fonálók mondják, 20. Fa része és 
pillangós takarmány, 22. Isteni aján-

dék, mely a zsoltár szerint még az 
életnél is jobb (Zsolt 63,4), 24. Sze-
gény németül, 26. Sérüléskor el-
hangzó fájdalmas felkiáltás, 27. Ma-
gához húz, 29. Az ilyen hír sok bajt 
okoz, 30. Vissza: kis híján írna!  
32. Összevissza írogat, 33. Örök ro-
mánul, 35. Pénz zsargonban,  
36. Ez a lét a sportolóknál nagyon 
fontos, 39. Magok egynemű hang-
zói, 40. Határtalan tarló! 41. Az eső-
ben siető ember legtöbbször ilyen, 
43. A Bajkál-tóba ömlő hegyi folyó, 
44. Kettős mássalhangzó, 46. Téli 
sporteszköz, 47. Rómában ezeröt-
ven. 
 
Megjegyzés: A bibliai nevek a Ká-
roli fordítás szerint írandók. 

Készítette: Zöld György 
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● Receptek 

A jó gazdasszony holtig tanul 
 Hagyományos tyúkhúsleves 
 

Hozzávalók: 1,5 kg tyúk (farhát, nyak, szárny, láb, fej, 

alsó káva, zúza, szív, máj, tüdő, vese), 3 db sárgarépa, 3 

db fehérrépa, 1 kis db karalábé, 2 db zeller, 1 nagy db 

sárgahagyma, 1 db paprika, 2 csokor petrezselyem, só és 

bors ízlés szerint, 15 dkg csigatészta (annyi marék, 

ahány emberre főzzük), 3,5 l víz (kb.).  

Elkészítés: A húsokat beáztatjuk 1-2 órára. Megtisztít-

juk a tokoktól és más oda nem illő dolgoktól.  

A zöldségeket megtisztítjuk. Egy 5 literes edénybe pa-

koljuk a húsokat és a hagymát. Felengedjük annyi víz-

zel, amennyi ellepi (kb. 3-4 l). Először nagy lángon me-

legítjük, amíg fel nem forr, utána kis lángra vesszük, és 

sózzuk, borsozzuk. A habját mindig szedegessük le egy 

szűrővel. A zöldségeket ízlés szerint feldaraboljuk és 

megmossuk. Ha a levesünk elforrta a habját, akkor bele-

pakolhatjuk a zöldségeket és az összekötözött petre-

zselymet.  

A vége felé kivesszük a petrezselymet, a hagymát és 

paprikát. Hagyjuk tovább főni a levesünket. Ha úgy gon-

doljuk, hogy megfőtt a leves, akkor kivesszük a tyúk 

lábát, és ha a lábujj porcairól és az ízületeiről kezd szét-

repedezni a bőr, akkor jó. Elzárjuk, külön vesszük a 

zöldségeket és a húsokat. A levét hagyjuk egy kicsit le-

ülepedni, majd finom szűrőn átszűrjük. Az edény alján 

hagyjunk két merőkanálnyi levest. A maradék levest egy 

kis edénybe felforraljuk, és kifőzzük benne a tésztát. Ha 

megfőtt a tészta, nem szűrjük le, hanem lefedjük egy 

fedővel, és hagyjuk állni 20 percig. A levest a hússal, a 

zöldségekkel és a tésztával tálaljuk.  

 

Fasírt 
 

Hozzávalók: 50 dkg darált sertéshús, 2 db zsemle, 2 db 

tojás, 1 fej vöröshagyma, 3 gerezd fokhagyma, 1 kk. 

majoránna, 1 tk. őrölt fűszerpaprika, só, bors, 10 dkg 

zsemlemorzsa, 5 dl olaj.  

Elkészítés: A fasírt elkészítéséhez a zsemlét vízbe áztat-

juk, majd alaposan kinyomkodjuk. Az apróra vágott 

hagymát olajon megdinszteljük. A fokhagymát össze-

nyomjuk. Minden hozzávalót alaposan összedolgozunk, 

majd ízlés szerint fűszerezzük a masszát. Vizes kézzel 

gombócokat formázunk (van, aki lapos pogácsákat ké-

szít), és zsemlemorzsában megforgatjuk. Végül nem túl 

forró olajban kisütjük, oldalanként 5-5 perc alatt. 

 

Kelkáposztafasírt  
 

Hozzávalók és elkészítés: 50 dkg kelkáposztát és egy 

fej vöröshagymát apróra vágunk, és kevés olajon meg-

dinszteljük. Ha kihűlt, hozzáadunk két áztatott, kicsavart 

zsemlét vagy néhány kanál zsemlemorzsát, 2-3 tojást, 15 

dkg reszelt sajtot, fokhagymapépet, borsot, majoránnát 

és egy kevés sót.  

Az egészet jól összedolgozzuk, a masszából lapos pogá-

csákat formázunk, zsemlemorzsában megforgatjuk, és 

forró olajban kisütjük.  




