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.Kílépésem" az olvasással kezdődött.
Gyerekkoromban sokat olvastam. Érdekes módon egybőla jó, a

mások által is elfogadott "értékes" irodalommal kerültem kapcso
latba. Az első könyv, amire emlékszem, nagyanyáméknál akadt a
kezembe, egy puhatáblás magyar költészeti antológia volt, ma már
értem ezt a kifejezést, akkor nem nagyon tudtam vele mit kezdeni.
Olvastam a könyvben a verseket, s a jegyzeteket, itt találtam rá a
mondatra: "Petőfi Sándor 1849. július 31-én hősi halált halt a se
gesvári csatatéren".

Ezt a mondatot egy életre megjegyeztem. Ebben a könyvben ta
láltam rá az akkor még rejtélyesnek tűnő sorokra: "Hej, Rákóczi,
Bercsényi, Bezerédi / Magyar vitézek nemes vezéri". Nagyon fon
tos volt ez a pár sor nekem, nagyanyámék a Bezerédi utcában lak
tak, az utca végén állt a Bezerédi-kúria, ez a részlet mintha egyből

a magyar történelemhez kapcsolt volna.

Ott ésakkor nem törődtem azzal,hogyezt a Bezerédit, Bezerédi Imre bri
gadérost az átállás t előkészftő, császáriakkal val6titkos tárgyalások miatt
a kuruc haditörvényszék halálra ftélte és lefejeztette.

Volt a fent és volt a lent, a mi világunk szemben állt mindazzal, ami
fent volt, s a szocializmus is fenti világ része volt. Nem a párttal vagy
a szocializmussal álltak szemben, hanem azzal a közeggel, amelyik
uralkodott rajtuk, s ezt hívhatták így is, vagy úgy is. Akkor is szem
ben álltak volna a fenti világgal, ha történetesen nem szocialista be
rendezkedésben élnek. Azt hiszem, ezt az általános jellemzést el
mondhatom az apámról is, aki rendőr volt, körzeti megbízott, hozzá
munkája révén valamennyi politikai tartalom bizonyára eljutott.

Viszont furcsa volt, hogy időnkéntfegyver volt a házunkban.

Egészen a sorozásomig nem gondoltam, hogyapám rendőr-volta szerepet
játszhat az életemben, ott, a sorozáson viszont egybó1 rendőriskolába irá
nyftottak volna. Azt mondták, nem kell bevonulnom katonának, menjek
rendőrnek, s nem értették a tiltakozásomat. Végül aztán besoroztak kato
nának, s az egyetemi felvételi után tizenegyh6napig katonai szolgálatot
teljesftettem H6dmezővásárhelyen. Ennekmásértelmét akkor semláttam,
csakazt, hogy emberismeretem fejlődhetett, mert köztudomásúlag kiéle
zett helyzetekben ismerhetjük meglegjobban az embereket.

Biztos vagyok abban, hogya később elmondand6 beszervezési kisérle
tekben is fontos szerep juthatottannak, hogyapám rendőr volt. Feltehető,
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hogy azok, akik a beszervezés mellett döntöttek, biztosra akartak menni,
ám ebben az elképzelésükben családniuk kellett.

A rokonokkal szinte minden nap találkoztunk, hol ők jöttek hoz
zánk, hol mi mentünk hozzájuk. Ha elmentek a ház előtt, bicikli
vel, bejöttek hozzánk, ha nagyon siettek, akkor bekiabáltak.

Így volt ez a távolabbi rokonokkal is, ha arra jártak, bejöttek hoz
zánk. Nagyszüleimet hetente legalább kétszer meglátogattuk, ha
csak mi, gyerekek mentünk el hozzájuk, akkor biciklivel mentünk,
a faluban, ez kerülővel járt, ha a szüleimmel mentünk, akkor gya
log mentünk, a réten és a vasúti töltésen keresztül.

Vasárnap délután elmentünk a kerthelyiségbe, a férfiak sört ittak,
a nők és a gyerekek fagyiztak, külön öröm volt, ha pohárba kaptuk
a fagyit. Vasárnap este zene, tánc is volt, mi ezt még kívülről fi
gyeltük, én ma is kívülről figyelem a táncoló párokat.

Moziba jártunk, mind a két faluba. A gyári kultúrház komoly
mozitermébe inkább a szüleinkkel mentűnk,Szentmiklósra, késöbb
már magunk. A filmek előtt ment a Filmhíradó, s bemutatták a kö
vetkező filmet is, így sejthettük, hogy mit látunk majd legközelebb.

Karácsonykor is elmentünk míndenkihez, mindenki megmu
tatta, milyen ajándékot kapott.

Disznóölések mindig voltak, mióta az eszemet tudom. Régen, az
elsők a nagymamáéknál, aztán nálunk is, a végén már csak nálunk,
szinte egészen a régi világ széteséséig. Az emlékeimben élő első

disznóölések még a hagyományos minta szerint szerveződtek: részt
vett rajta a teljes rokonság, szalmával pörzsöltek. reggeli, tízórai,
ebéd volt, vacsora, módszeresen dolgoztak; maradt munka még a
másik napra is.

Kisgyerekként már megnéztem a disznó levágását, nagyapámék
még szalmával pörzsöltek. a gyerekeknek mindig raktak kistűzet.

mindig azt igazgattuk, mint a felnőttek a disznó fölött rakott tüzet.
Pörzsöléskor már itallal kínálták a felnőtteket, tízóraira. ez persze
későbbvolt, mint a hagyományos tízórai, májat készítettek, ebédre sült
húst, vacsorára megkóstoltuk a hurkát, s sült kolbász is volt. A hurka
véres hurka volt, vérrel az összevágott zsömlét öntötték le, s arra
jött minden, aminek jönnie kellett. Disznósajtot ("présurkát" mond
tunk) is készítettek, mind a hurka, mind a disznósajt nagyon finom
volt, a receptek őrződtek a családban, mégis mindig az ízesítés (és
az ital) miatt keletkeztek a veszekedések. Májas hurkát hagyomá
nyosan nem készítettek, ennek eljövetelét már az újabb idők hozták
magukkal.

A megpörzsölt és megtisztított disznót a fogasra húztuk fel, ez
négylábú alkalmatosság volt, két stabil és két mozgó lábbal, a fo
gason lógó állatot hasították szét, s ott még a fél-fél fejet vágták le.
Ezt követően a fél disznót vállon bevittük a bontószékre. ott vágták
ki a sonkákat, a karaj t, a szalonnákat, s így tovább. Először elna-
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gyoltan, aztán, amikor már minden a nagyteknőben volt, akkor sza
bályos formát adtak minden darabnak. A kisteknő és a nagyteknő
elválaszthatatlan része volt a disznóölésnek, az előbbiben keverték
a kolbásznak és a hurkának valót, végül ebbe szedték ki a megfő

zött véres hurkát, gőzölgött, amikor letakarták, a nagyteknóben
pedig a lesózott húst, sonkát, szalonnát tartották, amíg füstre nem
került. Komoly beruházásnak számított a disznóöléshez tartozó kel
lékek összeszedése, nélkülük azonban semmit nem lehetett tenni.

Nehéz munka volt a hús darálása, az inak rátekeredtek a daráló
tengelyére, folyton tisztítani kellett, még komolyabb munkának
számított a kolbásznak (húsos kolbásznak mondtuk, máshol ezzel
nem találkoztam, logikusan, hiszen minden kolbász húsos) és a
hurkának a töltése. A töltés a hasizmok segítségével történt, a hen
ger alakú töltőt telerakták az összekevert, sózott-fűszerezettalap
anyaggal, azt a töltő farészének nyomásával nyomták a bélbe. Te
kerős kolbásztöltőnek akkor még a hírét sem hallottuk. A sonkákat
és a szalonnákat, bőröket a nagyteknőbe tették, lesózták. Nálunk
külön pác nem volt, csak sós Iében tartották a húsokat, egészen
addig, amíg a füstre nem kellett őket vinni. Nagyapáméknál még
volt füstölő,mi már a faluba vittük valakihez a füstölnivalókat, aki
vállalt ilyen munkát.

Nálunk, s a fiataloknál mindenkinél, hamar áttértek a gázzal való
pörzsölésre, a munka szervezése racionálisabb lett, akkor már azt
nézték, miképpen lehet minél gyorsabban haladni a munkával,

Sok fontos pillanata volt a disznóölésnek, maga a disznó levá
gása, aztán a disznó szétbontásakor mutatkozott meg, hogy milyen
vastag a szalonna. Bent a zsírszalonna vágásakor elkezdődöttan
nak találgatása. hogy hány liter zsír jön ki beló1e, aztán az Izesíté
sek következtek, mindenkinek volt valami javaslata, hogy melyik
fűszerből mennyit kell a kolbász, a disznósajt, a hurka alapanya
gáhoztenni.

A legfontosabb pillanat azonban csak másnap érkezett el. Akkor,
amikor a lepréselt, hidegre tett disznósajtot felvágták. Ha ez jóízű

volt, ha nem volt sós és nem volt sótlan, hanem éppen olyan volt,
mint amilyennek lennie kellett, akkor jól sikerült a disznóölés.

Kezdetben még fontos volt a zsír, a disznót is azzal mérték, hogy
hány liter zsírt lehetett nyerni beló1e. Gyerekkoromban még nem
volt hűtő, ezért amit lehetett fölfüstöltek. sok kolbászt készítettek.
Amikor még nagyon gyerek voltam, a boltban szinte semmit nem
lehetett kapni. Fagyasztott húst a hentesnél, ha sorba álltak érte.

A hatvanas évek legelején. Falun. Ez jelzi, hogy honnét indult ez
az ország az ötvenes évek után.

Mindent a ház körül kellett előteremteni, húst, gyümölcsöt,
mindent.

Egyetemista koromban láttam egy filmet, ebben a filmben egy
falusi disznóölés is szerepelt. A vetítés után beszélgetés követke
zett a rendezővel. Felálltam: Nem olyan a disznóölés, mint ami-
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lyennek láttuk, mondtam. De nem tudtam elmondani, hogy miért
nem olyan. Nem tudtam, hogy a filmben mi hiányzott beló1e,pedig
a tárgyi világ hiteles volt.

Most már tudom. Az emberek közötti kapcsolatok hiányoztak,
az a láthatatlan háló, amelyik az évtizedek óta egymás mellett élő
embereket, családokat, családtagokat egymáshoz kapcsolta.

Amikor meghalt valaki, akkor éreztem ennek a hálónak a szét
szakadását. Kevesebben lettünk, nem teljes a világunk, gondoltam.

Ma, ha egy templom előtt feketébe öltözött embereket látok,
ugyanezt a hiányt érzem rajtuk.

Valaki hiányzik közülük.
Ezeket a hiányokat nagyon érzem.

Disznóöléskor ittak is. Máskor is ittak. Ebben a világban az ital je
lentette a legfóbb gondot, a családi veszekedések többségét az ital
okozta. Akkor nem értettem, hogy miért isznak az emberek akkor,
amikor megígérték, hogy többet nem fognak inni, ma már értem, s
nem az ital miatt értem. Az állandó munkát, a megélhetésért foly
tatott küzdelmeket, a feszültségeket vagy éppen a monotóniát va
lamivel feledtetni, oldani kellett. A kocsmában élet volt, emberek
voltak, beszélgetni, vitatkozni lehetett. Az akkori élet a maival ösz
szevetve alapvetően társas élet volt, a társas élet egyik színhelye
pedig a kocsma volt.

Érdekelne, hogy milyen volt az a bor, amit ittak. Biztosan saját
bort ittak, mert mindenkinek volt szőleje a falu közepétől induló
Ingyen-dombon, de nem hinném, hogy jó bor lett volna az, amit
ittak. Nem ebből éltek, nem értettek az elkészítéséhez. Jobb borokat
aligha ittak. Ha apám hazajött Csopakról, hozott magával egy vagy
két üvegi.hosszúnyakút", ezek felkerültek a szekrény tetejére, ott
őrizték őket.

Pálinkát, sört is ittak, pálinkát is, sört is inkább a kocsmában,
mint otthon. A pultnak támaszkodva beszélgettek, s fizettek egy
másnak. Hangosan beszélgettek egymással, nálunk minden be
szélgetés hangosan zajlott.

A ház végén mi általában fociztunk. Apró kapukat ácsoltunk, a ka
pukra elhasznált függönyt illesztettünk, háló gyanánt, s vettünk,
azaz választottunk. Mindig mi ketten voltunk a bátyámmal, szem
ben velünk a húgunk, százas meccset játszottunk, indulásként ki
lencvenkilenc gólos előnyt adtunk, aztán pedig a hálóba rúgtuk a
labdát. Százszor egymás után.

Gyerekek voltunk, de nem tudom, az, hogy gyerekek voltunk,
mentség-e minderre.

Ez a történet akkor jutott eszembe, amikor a szüleim halála, s a
ház eladása után egyszer arra jártunk. Az új tulajdonos ablakokat
cserélt, átépített mindent, újabb szárnyat húzott fel, a kertet, ahol mi
a veteményesünket ápoltuk, öntöztük a paprikát, paradicsomot,
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uborkát, ahova krumplit ültettünk, ahova szőlőt enni jártam - a
lugasba -, gyepesítette.

Apró hálós kapuk álltak a gyepen, láttam, amikor benéztem a
kocsiból, amikor elautóztunk a házunk előtt. Alig valamivel elő

rébb játszottunk, mint ahol most a gyep van, s ahol most a gyönyö
rű, fehérhálós kiskapuk állnak. Ma már kaphatók minden nagyobb
áruházban.

Dobtam a labdát a falnak, rúgtam a labdát a falnak, a falról vissza
jövő labdát el kellett kapni, meg kellett szelídíteni, vissza kellett
rúgni. [obbal, ballal, belsővel, lábfejjel, kűlsővel, ahogyan jött. Hol
erősen, hol gyöngén, ahogy a helyzet kívánta, aztán vissza kellett
állni a képzeletbeli középvonalra, hogy ismét az ideálisnak gondolt
helyen-helyzetben várhassam a labdát.

Ha ketten voltunk, akkor már passzoltunk egymásnak. Vagy
rúgtunk egymásnak, kapura.

Játszottunk mindenfélét, a vonaton, amikor a városba jártunk be,
naponta, a gimnáziumba, kártyáztunk. Néha hetekig írtuk, ki ho
gyan áll, a strandon vízilabdáztunk, az általános iskolában némi
kézilabda is volt, de az majdnem olyan volt, mint a foci, kapus vol
tam ott is.

Télen a rétet elöntötte a víz. ott korcsolyáztunk, hokiztunk. A kor
csolyát a cipőnkre csavaroztuk, ütőket törtünk-faragtunk magunk
nak a fákról-bokrokról, kapuknak átfagyott földkupacokat hordtunk
a jégre. A korcsolya letépte a bakancsunk talpát, máskor a korcso
lyaku1cs csorbult ki, mindig volt mivel foglalkoznunk. Később egy
szer korcsolyacipőbenis próbáltam korcsolyázni. Nem esett jól, nem
éreztem természetesnek, a hagyományos korcsolyánál magasabb
volt, jobban tartotta a bokát, nem ezt szoktam meg.

Jó volt szabadon korcsolyázni. Hosszan, végig a réten. Hosszú,
széles mozdulatokkal. Ha fújt a szél, akkor szinte repített bennün
ket. A réten tó1ünk majdnem a "celi" vasút töltéséig mehettünk, ez
párszáz méter biztosan volt.

Volt, hogy a Jézuska-várás izgalma a réten hatalmas hoki-meccs
ben oldódott fel, késve értem be a házba, azóta sem jött hozzánk
olyan gyorsan a Jézuska.

Akkor már olvastam Illyéstó1 a Kora tavaszt, a nagy, lendületes korcso
lyázásoknál mindig annak emlékezetes korcsolyázó jelenete jutott az
eszembe. Pár sort idézek ebbó1 a lefrásból: "Mintha meztelen vízen sza
ladtam volna. A jégolyátlátszó, oly tiszta volt,hogyígy felülró1, közelró1
nézvealig lehetett észrevenni. Egy lendülettel jó mélyen besiklottam, kö
rülnéztem, a világegyszerre kinyitottakapuit, azt a szabadságot éreztem,
amitaz Alföldön Orczymégtárgyilagosan, Petőfi márrészegülten érzett."
(Illyés Gyula: Kora tavasz - Mint a darvak. Budapest, 1972, 110-111.)

Az első iskolaévek nagy feszültsége: a hittanórákon való részvétel.
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Nagyszüleim vallásosak voltak, édesanyám is, azt, hogy apám
vallásos volt-e, nem tudom, de ez számára inkább gyakorlati kérdés
volt, mint elméleti. Otthon imádkoztunk, ebéd előtt rövid imát
mondtunk, ezt mindig apám kezdte el.

Természetes volt, legalábbis számomra, hogy a hittanórákra járni
f?gok. A délelőtti órák után tartotta a tisztelendő, alsó tapozatban.
Am kiderült, hogy egy rendőr fia nem járhat hittanra. Igy akkor,
amikor a többiek várták a tisztelendőt, én elindultam haza, aztán el
bújtam valahol, s visszamentem az osztályba.

Ez hamarosan kitudódott. Nem emlékszem, hogy volt-e felol
dása a történetnek, de ezt követően jártam hittanra. Tanultam a kis
katekizmust.

Ministráltam is, sokat, rendszeresen.
Nyilván a kíváncsiság és a közösség iránti vágy vonzott a hit

tanhoz és a templomba járáshoz is.
Misztériuma is volt a reggeli ministrálásoknak, a közös temp

lomi éneklésnek.
Ezzel azóta sem találkoztam.

A falu akkor vallásos volt.
Akkor tradicionálisan vallásos volt. A valláshoz való viszony ma

döntés kérdése, akkor mindenki beleszü1etett a vallásba, ahogy a ma
gyarságába is mindenki beleszületett, s ezt többet nem is említettük.
Őrzöm a hagyományt, úgy tudtuk, hogy a mi falunk azok közé

a falvak közé tartozik, amelyekben Szent István törvénye szerint
templomot építettek. Ebben a korban Szentmiklós környékén épült
egy templom a mai muzsaji temető és a Cser erdő között. Ez a temp
lom a tatárjárás idején feltehetően elpusztult, köveit széthordták.
FeltehetőenSzent Péterről nevezték el ezt a templomot, mert az erre
vezető dűlőutat még ma is Szent Péter útnak nevezik. A Szent
miklós területén épített templom, amelyikrőla történelemkönyvek
tudnak, a tizenharmadik században épült, gótikus stílusban, ezt öt
száz év múlva, az ezerhétszázas évek elején építették át, már a ba
rokk által megkövetelt formában. Többször leégett, többször átépí
tették, 1725-ben épült fel a mai formájában. A főoltárt Esterházy Pál
adományozta a templomnak.

A falu ezt a templomot kinőtte, a huszadik század első harma
dában új templomot építettek a régi mellé, a kettőt pedig összenyí
tották. A régi templomot kápolnaként emlegettük. A kápolnában
voltak a gyóntatószékek, itt került sor az első gyónásomra, nem
minden izgalmak nélkül. Izgultam, hogy a formáknak megfelelően

tudok-e gyónni, s izgultam, hogy minden bűnömetfel tudom-e so
rolni. Az áldozásra már a miséken, a nagytemplomban került sor.

Nagy, szép, belül barokk, gyerekkoromban ismét felújított temp
lomunk volt, vele szemben a plébánia, a templomban sűrűn meg
fordultam, ide viszont csak a legszükségesebb alkalmakkor tértem
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be. A papokat a világ fölött lévőknek képzeltem, mindennapi éle
tükkel nem akartam kapcsolatba kerülni.

Erdélyi Zsuzsanna nálunk is gyűjtött archaikus népi imádságo
kat, egy fertőszentmiklósi néni 1970-ben, tehát az én diákkorom
idején írta neki: "Kérem szépen a Néni azt mondotta. Ó az édes
anyjától mint imákat tanúlta". Az egyik közeli faluban, Lozson
gyűjtötte Erdélyi Zsuzsanna a nekem leginkább tetsző éneket:

Én lefekszek én ágyamba,
Minden testi koporsómba,
Három angyal fejem fölött,
Egyik őriz, másik vigyáz,
Harmadik az én bűnös lelkömet várja.
Mária kapuja megnyílik,
Isten fia születik.

Erdélyi Zsuzsanna: folklorista, sze1es körben ismert gyűjtése ésfeldolgozása:
Hegyet hágék, lőtőt lépék, Archaikus népi imádságok. Eddigi utolsó,
egyben harmadik, béfoített kiadása: Kalligram Pozsony, 1999. A gyűjtemény

ben fertőszentmiklósi, fertőendrédi, nagylozsi ésagyagosszergényi hivatko
zások és gyűjtések is szerepelnek. A könyv budapesti bemutatóján 2000.
május 31-én a következő dedikációval ajánlotta nekünk a könyvet:
"Ágnesnek és Lászlónak szeretettel öregasszonyaim tudását: Erdélyi
Zsuzsanna".

Nagyanyám szinte megtestesítette a népi vallásosságot. Mélyen és
a lehető legtisztábban hitt. Cselekedeteit is a hite irányította, így
mély erkölcsi életet élt. Azt hiszem, gondolatban sem vétkezett.
Mindig azt mondta, nekünk, unokáinak is, hogy jók legyünk, ez
többet jelentett annál, hogy ne beszéljünk csúnyán.

A szertartások rendjét pontosan ismerte. A templomban az elsők

között mondta az imát, kezdte az éneket. Tudta azt is, hogy mikor
és miért hány rózsafüzért kell elmondani. Virrasztásokkor végig
vezette az imádkozást, végig az egész hosszú éjszakán, rózsafü
zérről rózsafüzérre haladva.

Világképe a Bibliához kötődött, a Bibliában olvasottakat reali
tásként kezelte.

Úgy gondolom, a maga életéhez szabottan neki volt a legátfo
góbb világképe. Erkölcstannal bírt, ennek alapelveit soha nem sér
tette volna meg, irányította a családját, ismerte a földművelés, ker
tészkedés alapfogásait, tudta, hogy mit és mikor kell megtenni a jó
termés érdekében.

Este, ha átgondolta az aznap történteket, imádkozott azokért,
akikért kellett.

Leveleket írt, a kapott leveleket a nagycsalád minden tagjának
felolvasta. Összefogta, irányította a családot.

761



Hozzá képest mindenki eltávolodott a tradicionális világképtől.

Nagyapám hívő volt, de a hitével kevesebbet foglalkozott, mint a
nagyanyám. Minket, gyerekeket az idő távolított el ettől a világ
képtől.

Úgy hinni, ahogyan nagyanyám hitt, már nem tudtunk, de talán
nem is lehetett.

A mi világunknak megfelelő organikus világképet, tudást vi
szont egyetlen iskola sem adott. Nem, mert a kor, amelyben az éle
tünket éljük, politikai rendszereken innen és túl, nem találta meg
azt a középpontot, amely köré a mai világhoz kötődő organikus
tudás és világkép felépíthető.

Apró morzsáit rakosgatjuk egymás mellé.

Nagyanyám a templomba járt, vagy a kápolnába, az közelebb volt,
imádkozni. Neki valóban az volt a fontos, hogy magára maradjon
az Istennel.

Ott volt a rokonok, szomszédok virrasztásán, temetésén, a ha
lottakat megmosdatta, felöltöztette, értette mindazt, ami a hagyo
mányhoz kötötte.

A falunak értékes vallási élete volt. Plébánosunk, most tudtam ezt
meg, a mártírhalált halt Apor Vilmos győri püspök személyi titkára
volt, nálunk nőtt föl, éppen plébánosunk vallásosságához kötődve,

az egyik alattam vagy fölöttem lévő osztályból kinőve a magyar ka
tolikus egyház mind ez ideig legfiatalabb püspöke.

AporVilmos 1892-ben született, 1941-től győri megyéspüspök volt, 1945.
március 30-án a győri püspökvár pincéjébe menekült asszonyokat és lá
nyokataz orosz katonákt61 védelmezve sebesült meg,s halt vértanúhalált.
1997. november 9-én II. János Pál pápa boldoggá avatta.

Plébdnosunk, Cseh Sándor dr., Fertőszentmikl6s plébánosa fiatal évei
benApor Vilmos győri püspökszemélyi titkára volt. Személyes kapcsola
tunk, túl a ministráláson, nem volt, a plébánián egyszer-kétszer jártam
csak, fiatalkoromban végigővolt a plébános Fertőszentmikl6son. A Kato
likus Lexikon szerint ple'bánosi szolgálatait 1960-t611983-ig végezte ná
lunk. Ternyák Csaba így emlékezik rá: "A plébános úr - egy másik törté
net. Dr. Cseh Sándornak hívták, fiatal korában Apor püspöknek volt a
titkára. 6 volt az én plébánosom gyerekkoromt61 kezdve. (.. .) láttam tíz
ujjal gépelni, németül j61 beszélt, tudott franciául, és közben angolul ta
nult. Ebéd utáni egyik kedvenc sz6rakozása az volt, hogy kicsit mindig
sziesztázott,ésa fotel fölé, ahol pihent,odaszereltetett egy állványt, ame
lyenegy hatalmas nagyangol értelmező sz6tárat tartott,ésazt lapozgatta,
tanulmányozta."

A fiatal püspöka fentebb idézett Ternyák Csaba, jelenlegi egriérsek volt.
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