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„Hadd bátorítsak mindenkit, aki talán 

fi atalabb, aki a dics� el�dökre csodál-

kozva néz, akit nyomaszt az, hogy mi-

csoda emberek nyomdokába léphet: 

nem voltak �k sokkal jobbak. És hadd 

biztassak mindenkit, aki úgy érzi, pa-

naszainak csak úgy tud hangot adni, 

hogy bezzeg régen minden jobb volt: 

emlékezz kicsit pontosabban a múlt-

ra. Jézus maga mondja, az � országa 

nem e világból való – miért keressük 

hát a mi múltunkban vagy a jöv�nk-

ben azt a bizonyos pillanatot, amikor 

minden jobb volt vagy lesz.” (Heged�s 

Attila ev. lelkész prédikációja, Sopron, 

2016)

Bezzeg. E  szó hallatán korábban 

felállt a sz�r a hátamon. Mert mi jöhe-

tett egy bezzeg után? Az én id�mben 

így, az én id�mben úgy…

Bezzeg, gondolom magamban 

egyre gyakrabban. Mondani még nem 

merem, várnom kell néhány évet, 

hogy „beleöregedjek” a  fennhangon 

bezzegelésbe.

Már a nyár sem a régi. Sóvárogva 

nézem a messze északra nyúló skan-

dináv földrész meteorológiai térképét. 

Tromsø (a  Sarkvidék kapuja) a  föld 

legészakibb egyetemi városa. Termé-

szetesen ott is élnek magyarok, hiszen 

mi a jég hátán is megélünk. Novem-

ber vége és január közepe között nem 

kel fel a nap, s ha a hó is kevés, akkor 

nagyon sötét tud ott lenni. Viszont az 

Atlanti-áramlat (a Golf-áramlat meleg 

viz� északi irányú folytatása) megle-

p�en enyhe telet biztosít. Nyaranta 

pedig azzal fájdítja az ázó, fázó Osló-

ban rekedt lakosokat, hogy többnapos 

kánikula, 23 fokos tenger örvendezteti 

meg a tromsøieket. Miel�tt túlzásba 

esnénk, lapozzuk fel a „Nagyokost”, 

mit is jelent a kánikula szó: egy hetet 

meghaladó, az id�szak átlagát 5 Cel-

sius-fokkal túllép� h�mérsékletet. Jú-

liusban elég lenne valamivel húsz fok 

fölé kapaszkodnia a higanyszálnak, 

hogy h�ségnek számítson északon. 

Az viszont már bezzeg kategória, hogy 

ennél sokkal magasabb fi atal korom-

ban nem volt, ellenben mostanában 

már a harminc fok feletti h�mérséklet 

sem elképzelhetetlen.

Az idei oslói nyár es�s, h�vös, és 

mégis csodálatos. Mive a nap korán 

kel, kés�n nyugszik, s ha el�kandikál 

a felh�k mögül, a  kristálytiszta, pá-

ramentes légtéren át melenget, s�t 

perzsel. Oslót már nemcsak látványra 

éhes turisták keresik fel, hanem el-

viselhet� nyári klímára vágyó dél- és 

kelet-közép-európai nyaralók is. A vá-

ros központjának számító Akerbrygge 

bevásárló- és szórakoztatónegyedben 

homokos, kavicsos, fövenyes szabad-

strandot alakítottak ki. Kinek, ha nem 

a turistáknak. Az Oslo-fjord végéb�l 

50 éve kiköltözött a hajógyár, kicsit 

kés�bb a teherhajó-forgalom, végül 

a kis halászhajók is. Kilenc kilométer 

hosszú parti sétány épült a sétálni vá-

gyók nagy örömére. Igaz, kerékpárok 

is száguldozhatnak rajta. Ajánlatos 

egynapi hideg élelemmel nekivágni 

az útnak, mert menet közben érde-

mes megállni, s az érdekes látványos-

ságok, megtekinteni: az imádott, utált 

Barcode (az angol vonalkód szóból, 

norvég jelentése variációk) elnevezé-

s�, vadonatúj k�-üveg-acél halmazt. 
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Iroda- és üzletnegyed, sok és drága 

étteremmel. Nagyközönség el�tt most 

el�ször nyilatkozom, hogy nekem na-

gyon tetszik, pedig a józan eszem 

nekem is minimum „megáll” az ilyen 

agresszív városkép-átalakítástól. Bal 

kéz fel�l az Opera. Már nem újdon-

ság, makettja, fotói bejárták a vilá-

got. Minden vendégemet felviszem 

rá, ferde tetején mászkálni, csodál-

ni a fjord zöld szigetekkel tarkított 

kékségét. A  Hósipka elnevezés� épí-

tésziroda tervezte (a szeptember 11-i 

romokon épült fel tervei alapján az 

NY City Hall, s  pályázott a városligeti 

új Nemzeti Galériára is). A  közelben 

vezet az európai hatos f�útvonal ten-

ger alatti alagútja. Szell�z�je mint 

 óriási periszkóp kíváncsiskodik vissza 

a távolból. Az Akershus er�dítmény 

tövében vezet az út tovább. Aki nem 

lusta, szánjon rá fél órát, enyhe emel-

ked�n felkanyarodni a várba. Árnyas 

sétányok, karámban legelész� lovak, 

kacsaúsztató, k�romok és m�köd�-

képes ágyúk (ünnepnapokon innen 

a díszlövések) várják, és kilátás a 

Városházára, az el�tte elterül�, szö-

k�kutas szocreál szobortérre, a kikö-

t�re. A  nyári zenei fesztiválok nagy 

része is ezen a környéken zajlik, de 

volt már itt cirkusz, m�havas síugró-

sánc, gokart- (Formel K) verseny. Kis 

kerül� vezet vissza a partra, s  a fent 

említett Akerbrygge szórakoztatóne-

gyedben két kiállítást ajánlok megte-

kintésre. Az egyik után csak morogni 

fog a nekem szót fogadó, a másiknál 

egyenesen megutálnak. Vállalom. Kis 

magángalériája van az alkohol és a 

kábítószer poklából feltámadt nagy-

szer� fest� és grafi kus Terje Brofos-

nak, alias Pushwagnernek (bevásárló-

kocsi). Képregényben, rajzsorozatban 

(Soft City) álmodta újra Fritz Lang 

Metropolisát. F� m�ve az Önarckép. 

20 évig dolgozott rajta. Több változat-

ban is létezik. Az eredetit�l nem haj-

landó megválni, amelyen a háttér és 

az inggallér kék, a  nyakkend� sárga 

és vörös. Az óriás fej körvonalán belül 

körben, fekete-fehérben, színházi pá-

holyfélékben n�k ülnek, a  toroktól a 

fejtet�ig vezet� többszörös spirálban 

férfi ak menetelnek fölfelé. 23 ezer 

emberi alak (egy m�vészettörténész 

megszámolta, közjegyz� hitelesítet-

te!). Legkelend�bb munkái az Egy 

család hétköznapjai cím� sorozatból 

kerülnek ki, amiben, már az 1970-es 

években, a  túlszabályozott társadal-

mak elsivárosodott, kiüresedett csa-

ládi életét vetítette elénk. A  másik 

galéria jóval nagyobb, tervez�je, Ren-

zo Piano olasz építész (Beyeler Mú-

zeum, Basel, NEMO Múzeum, Amsz-

terdam, Klee Központ, Bern, Shard 

felh�karcoló, London) a fjord partjára 

vitorla- és csónakformát utánzó épü-

letkomplexumot tervezett. Nagy felü-

leteken feny�léc borítással. Az Astrup 

Fearnley MMA (Museom of Modern 

Art) egy dúsgazdag hajótulajdonos 

család gy�jteménye. Az 1990-es éve-

kig f�leg londoni és New York-i kor-

társ alkotók m�veib�l vásárolt (Cindy 

Sherman, Jeff Koon, Richard Prince, 

Damien Hirst, Matthew Barney), újab-

ban kínai, indiai, brazil m�vészekt�l 

(Yong Ping, Takashi Murakami, Shil-

pa Gupta és Thiago Martins de Me-

lo). Kiemelked� érték� (51 mill. nor-

vég korona) a  giccskirály Jeff Koons 

alkotása, az életnagyságú Michael 

Jackson-porcelánszobor, és Damien 

Hirst félbevágott, formalinnal feltöltött 

üvegtartályokban kiállított tehén- és 

borjútetemei. De nem rémisztem to-

vább az olvasót, gy�z�djön meg róla 

személyesen, hogy mire tódul ez a 

megfelelésre idomított oslói sznob 

néz�sereg… Kifejezetten jólesik az 

elnehezült fejnek a további séta. Húsz 

perc gyaloglással nagy kiterjedés� 
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vitorláskiköt�t hagyunk magunk mö-

gött. Elérünk a Bygdøy-félsziget be-

járatáig. Ezúttal nem érdemes kitérni 

utunkból, hiszen egy teljes nap is ke-

vés lenne az ottani látványosságokra 

(Viking Múzeum, Szabadtéri Néprajzi 

Múzeum, Tengerészettörténeti Mú-

zeum, Fram-hajó Múzeum, Kon-Tiki 

Heyerdahl Múzeum). Hamarosan le-

gyaloglunk az Oslo-térképr�l, elér-

tük a városhatárt. Itt már Norvégia 

leggazdagabb járása következik. Az 

olajkitermelés kezdetekor, a hetvenes 

évek végén csak erre volt praktikus 

hely az „olajos” tervez�irodák, szék-

házak, olajmunkás-lakónegyedek, 

biznisz-villák építésére. A norvég tör-

vények szerint a lakcím szerint kell az 

adót fi zetni. A korábban jelentéktelen 

járás dúsgazdag lett, szépen kiépült, 

egy lapos Rózsadomb.

Bezzeg régen, mondta nagyi, 

a  nyár nyár volt, a  tél meg tél. Én is 

hogy szerettem a klottgatyás, mezítlá-

bas nyarakat családi házunk udvarán, 

nagy kertünkben (csak ne n�tt volna 

gaz – kitépend� – a vetemények kö-

zött, csak ne lett volna száraz a föld 

– locsolandó). Most kényelmesen és 

bölcsen – hol az es�, hol a t�z� nap 

el�l – erkélyünk sarkába húzódom, 

hallgatom a négysávos úton alattam 

elzúgó gépcsodákat. Madárfütty he-

lyett dallamkürt, virágillat helyett a 

szomszéd illatosított cigarettafüstje. 

A  zöldsávban s a járda mellett pusz-

tulnak a fák, az idén ültetett palánták 

még nem sejtik, hogy mi vár rájuk, vi-

dáman zöldellnek, de a kutyák messze 

elkerülik, sokkot kapnak e vékony tör-

zsek hiábavaló célozgatásától. Vihetik 

pszichológushoz az eszement gazdik 

az egér formájú ebeket, s még jó, ha 

a várost nem perelik kártérítésért

Kovács katáng Ferenc, 

Oslo, 2017. július

Bezzeg hatvan éve. Hatvan éve 

annak, hogy Svédországba érkeztem, 

menekültként. Új hazám kissé szürké-

nek és unalmasnak tetszett. Az em-

berek csendesek, tartózkodók voltak. 

Nem szórták a pénzt, pedig volt pén-

zük, olykor nem is kevés.

Bezzeg manapság minden más-

képp van. Az élet ritmusa felgyorsult. 

A  fogyasztói társadalom karmába ka-

parintott minket. Igényeink megn�t-

tek. A kínálat óriási, és a csábításnak 

nem tudunk ellenállni. Nincs egy lyu-

kas fi tyingünk sem; sebaj. Kölcsönt 

veszünk fel, és ha a kamatot nem tud-

juk fi zetni, a hiányt egy újabb kölcsön 

segítségével pótoljuk.

Még marad is egy kis pénzmag.

Eszünk-iszunk, mulatunk, utazga-

tunk ide-oda. Ha valami megnyeri tet-

szésünket, legyen az terepjáró autó, 

drága ékszer, divatos ruha, extrém 

bútordarab vagy bármi más, azonnal 

megszerezzük, természetesen hitelre. 

Magunktól semmit meg nem taga-

dunk. Lassanként adósság-milliomos 

lesz bel�lünk. A számlákat, melyekkel 

id�nként zaklatnak minket, a  felbon-

tatlan borítékban hagyjuk. Papírko-

sárba velük! Kölcsönre kölcsön – így 

folytatjuk, ameddig csak lehet. Lak-

bért már hónapok óta nem fi zettünk, 

lakásunkat elvesztjük. Adóhátralékunk 

is van. Mivel fi zetésképtelenségünket 

hivatalosan is dokumentálták, több 

kölcsönt, sajnos, nem kaphatunk. Tel-

jesen lehetetlenné tettük magunkat. 

Ott állunk kopaszon, megfürödve. De 

legalább jól szórakoztunk. Ha fi atalok 

vagyunk, visszaköltözünk a mamához, 

ha id�sebbek, legrosszabb esetben az 

utcára kerülünk.

A  kisfi ú az üzletbe megy édes-

anyjával. Követeli a cukorkát. Ez kijár 

neki. Anyuka azt mondja, nincs pénze. 

Vegyél ki a bank-automatából, biztat-

ja a gyerek. Egy másik kisfi ú jogos 
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haragjában felgyújtja a sajtos keksz-

tekercset tartalmazó zacskókat, mert 

szülei megtagadták kívánságát.

Nem volt szép t�lük. Vásárolni 

szinte hazafi as kötelesség. Ha nem 

veszünk meg minden vackot, cs�dbe 

mennek a vállalatok, bedöglik a gaz-

dasági élet, összeomlik a társadalom. 

A  termelést állandóan növelni kell, 

a  fogyasztásnak lépést kell tartania a 

termeléssel. Kötelességünket teljesí-

teni csak akkor tudjuk, ha belépünk 

az adósok táborába, mert fi zetésünk 

vagy nyugdíjunk vásárlókedvünket 

er�sen korlátozza.

Nem kell könnyelm�nek vagy 

meggondolatlannak lenni ahhoz, 

hogy fülig eladósodj. El�bb-utóbb 

kénytelen-kelletlen betörsz a hám-

ba. Említek egy gyakori példát. Jaj 

annak, aki arra kényszerül, hogy egy 

nagyvárosban, vagy annak közelében 

lakást vagy házat szerezzen. Az árakat 

annyira felsrófolták, hogy a dolgot 

nem lehet hatalmas kölcsön nélkül 

nyélbe ütni. Egy ekkora összeg fel-

vétele pedig felér egy életfogytiglani 

büntetéssel.

Napról napra építjük a rabszolga-

tartó társadalom korszer� változatát. 

Sorsunkat a bankokra bíztuk. A  ban-

kokat nem kell félteni. Ha bajba jut-

nak, az állam megmenti �ket. Talán! 

Az adósokról mindenesetre egy pilla-

natig sem feledkeznek meg. A követe-

lésbehajtó cégek is rendkívüli szorga-

lommal végzik munkájukat.

Hogy ebb�l végül is mi sülhet ki, 

azt nem taglalom. Azon t�n�djön el a 

nyájas olvasó.

Gaál Zoltán, 

Smula, Svédország, 2017. július 31.

Bezzeg huszonnyolc éve. A  lé-

tez�nek mondott szocializmus idején 

megbízhatatlan értelmiségi reményte-

lenségben sokat gondoltunk a nyugati 

világra. Bezzeg ott nem hazudik a mé-

dia, szólásszabadság és demokrácia 

van – gondoltuk. Ott biztos „a hozzá-

ért� dolgozó nép okos gyülekezete” 

a népfelség elve szerint ellen�rzi az 

uralmon lév�ket. Árutól roskadoznak 

az üzletek polcai. Bár a szocialis-

ta világrendszer összeomlása el�tti 

években, ha az ember otthon nyíltan 

nem tiltakozott, már nem bántották. 

Nyugatra is kiengedték, az élmény 

demoralizáló volt.

28 évvel ezel�tt az otthoni kilátás-

talanságot megelégelve, naiv remé-

nyekkel telve, dolgozni jöttem Európa 

gazdaságilag leger�sebb országá-

ba, kés�bb a család is csatlakozott. 

Rögtön felvettek egy software-házba. 

Már az els� nap jött a meglepetés. 

A  német kollégan�t el�reengedtem 

a liftbe, aki ett�l idegrohamot kapott, 

és közölte velem, hogy ne udvarias-

kodjak, �  egyenrangú velem. Ekko-

ra sületlenségre meg sem tudtam 

szólalni. Otthon bezzeg ugyanezért 

kedvesen rám mosolyogtak. Az ide-

genrendészeten, ahol 2 évente kellett 

sorban állni a tartózkodási engedély 

meghosszabbításáért, úgy bántak az 

emberrel, mint az állatokkal. Az ügy-

intéz�k a szemünkbe hazudtak, néha 

kiabáltak velünk. Minden eszközzel 

igyekeztek megakadályozni a tartóz-

kodási engedély meghosszabbítását. 

A  6. évben, amikor a törvényeket 

megszigorították, és megszüntették 

az újonnan jelentkez� külföldieknél 

azokat az engedélyeket, amiket én 

még 1989-ben megkaptam, az ese-

dékes kérvényemet azzal utasították 

el, hogy nincsenek papírjaim. Egy 

sztárügyvédhez fordultam, aki felvet-

te diktafonra a tényállást, elkérte a 

díját, elmondta, hogy nyert ügyünk 

van, majd 5 nap múlva f�be l�tte 

magát. Egy osztrák ügyvéd, átvéve az 
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ügyes-bajos dolgomat, fellebbezett, 

ezt csíp�b�l visszautasították azzal, 

hogy nincs munkavállalási engedé-

lyem. A  bíróság következett, ahova 

az osztrák ügyvéd tehetséges, iraki 

származású kollégája kísért el. A fi atal 

ügyvéd esténként másodállásban a 

Frankfurti Opera kórusában a rabszol-

gák dalát énekelte a Nabuccóból. Ami-

kor a tárgyaláson a bíró megkérdez-

te a Munkaügyi Hivatal képvisel�jét, 

 miért állítják, hogy nincs engedélyem, 

mert hiszen van, azt felelte, hogy nem 

volt ideje felkészülni az ügyemb�l. 

A bíró ezután elmondta, hogy az 5 év-

vel ezel�tti papírjaim most is érvénye-

sek, egy most szigorított törvénynek 

nincs visszamen�leges hatálya, tehát 

nem vonatkozhat rám. Különben is, 

ha a Munkaügyi Hivatalt ennyire nem 

érdekli az eset, megadja nekem az ál-

landó tartózkodási engedélyt. Ez volt 

az els� bírósági gy�zelmem.

Rá 8 évvel beadhattam az állam-

polgársági kérvényt.

Persze a mostani neoliberális né-

met �rületben a bülbülszavú hívásra 

az országba útlevél nélkül betódult 

másfél millió menekült. Sokan közülük 

az „arab tavasz” áldozataként a há-

ború el�l menekültek, de rengetegen 

szervezetten özönlöttek be munkát 

keresve, útlevél nélkül. Ezekb�l most 

226 000-et haza akarnak küldeni, csak 

nincs hova, mert nem árulják el, hogy 

honnan jöttek. A hatóságok valamilyen 

okból nem is er�ltetik a hazaküldést.

Tipikus példája az irányított nyelv-

használatnak (political correct), vagyis 

annak, hogy ez a beszéd hogyan ha-

misítja meg az ember természetes 

reakcióját a dolgokra, amit az inter-

neten találtam egy újságíró tollából: 

Németországban irányított sajtósza-

badság van.

Az ember lelkiismerete természe-

tesen megszólal, amikor szerencsét-

len, háborúból elüldözött emberek 

befogadásáról van szó. Ugyanakkor 

önfeladás és öngyilkosság lenne nem 

fi gyelembe venni, hogy a migránsok 

er�s kultúrája szemben áll a befoga-

dó, hitét vesztett Európa kultúrájával. 

Egymással ellentétes és bizonyos ér-

telemben ellenséges értékek egymás 

mellett nem élhetnek meg. Ha meg-

er�södnek, térdre fogják kényszerí-

teni az európai civilizációt. Aki ennek 

az ellenkez�jét állítja, az vagy ostoba, 

vagy egy idegen érdeknek rendeli 

magát alá.

A 2017. szeptember végi választá-

sok el�tti el�csatározások visszatér� 

migrációs témája, hogy Magyarország 

tehet mindenr�l. Azt hazudják – ma-

gyar ellenzéki sugallatra  –, hogy ná-

lunk nincs demokrácia. A  rossz lelki-

ismeretük miatt a pszichológiai pro-

jekció példatárába való valótlanságo-

kat állítanak, hogy elvettük a menekül-

tek vonatjegyeit, nem biztosítottunk 

vonatokat a számukra Nyugat-Európa 

felé, és a mi országunk nem szolidá-

ris az üldözöttekkel. Ahelyett, hogy 

a gazdag ország gyermektelenségé-

nek okairól, a  kisnyugdíjasairól vagy 

a gyermekszegénységr�l lett volna 

szó, a  két kancellárjelölt tévé-vitájá-

ban hatszor is elhangzott miniszter-

elnökünk neve. Nagyon bosszantja 

�ket az � tisztánlátása, szaktudása és 

tehetséges kiállása. A szocialista kan-

cellárjelöltnek még érettségije sincs. 

Szónokolni és meggondolatlanul vá-

daskodni nagyon tud.

Bezzeg mit hallgattam otthon, 

hogy tanulj, kisfi am, amit tudsz, azt 

nem vehetik el t�led.

Ha az ember nem rejti véka alá 

elégedetlenségét, és hivatkozik az 

Európában már több százra emelke-

dett áldozatra, az populizmus, ide-

gengy�lölet. Kitolják a jobbszélre, és 

megnézheti magát a nácik társasá-
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gában. Már az interneten sem lehet 

következmények nélkül kritikával élni, 

cenzúrázzák a kommentárokat, és a 

nem tetsz�ket letiltják. Fogadjuk meg 

József Attila szavait: „Légy ostoba. 

Ne félj. A  szép szabadság / csak os-

tobaság. Eszméink között / rabon 

ugrálunk, mint az üldözött / majom, 

ki tépi ketrecének rácsát.”

A  törvények nem mindig a be-

csületesen dolgozó embereket védik. 

Egy Bad Homburg-i cég magyar szár-

mazású vezet�je félévi keresetemet 

nem fi zette ki, magyarul elsikkasztot-

ta. Megszereztem a második bírósági 

gy�zelmemet. Csak nem ér semmit, 

mert a német törvények az azóta cs�-

döt jelent� csalót nem kényszeríthetik 

az ellopott pénz visszafi zetésére. Ezt 

nevezik szociális hálónak? Ügyvédem 

cinikus állítása szerint, ha a csalónak 

jobb lesz az anyagi helyzete, majd a 

fi am megörökölheti az esetleges tör-

lesztést.

A „vágyott” szocialista rendszer las-

san itt, Németországban valósul meg 

a helyzetbe hozott ’68-as nemzedék 

és tanítványaik vezetésével. Ne ágálj! 

Tartsd be a politikai korrektség általuk 

defi niált szabályait! A média 95%-ban 

visszatükrözi a f�sodor kívánságát. 

A  közelmúltban egy konzervatív lap 

vezet� újságíróját megkérdezték, mi 

az oka annak, hogy 2015 óta a német 

média Magyarország politikájának fo-

lyamatos gyalázásával van elfoglalva. 

Azt válaszolta, mert a sajtó és a mé-

diák 90%-a a zöldek, a  liberálisok és 

a szocialisták kezében van.

Olvastam, hogy a német szuper-

market-óriás eltüntette a termékei-

hez használt fotókról a Szantoriniben 

található kék kupolás templomokról 

a kereszteket, nehogy megsértsék a 

más vallásúak érzékenységét. Ez már 

rosszabb, mint a szocializmus kés�i 

verg�dése idején az irodalomban és a 

sajtóban alkalmazott öncenzúra.

A  hírrel szinte egy id�ben vettem 

észre, hogy a kisvárosunk katolikus 

templomának 30 méter magas beton 

haranglába tetejér�l lef�részelik a ke-

resztet. Megszólítottam egy szintén 

csodálkozó �slakost, hogy már itt tar-

tunk? � elmesélte, hogy az emberek 

nem fi zetik az egyházi adót, a  kato-

likus egyháznak nincs pénze, ezért a 

bevételt gyarapítandó, a lebontott be-

ton harangláb és a kivágott fák helyére 

öregek otthonát építenek. Hamiskásan 

mosolyogva hozzátette, hogy a temp-

lomot meghagyják, és nem tesznek rá 

félholdat. Majd még halkan hozzátette, 

hogy Orbánnak igaza van, és elindult 

a türelmetlenül várakozó felesége felé.

Az eddigiek nem töltik el az em-

bert optimizmussal a vágyott nyugati 

világ iránt. Azért boldogság is kijutott 

ez elmúlt 28 év alatt. Különösen, ha 

az ember a fi a és az unokája szemébe 

nézhetett. De borzasztó látni, hogy 

nekik sokkal nehezebb lesz.

Reményteli hír a kisvárosból. Az 

evangélikus vallású gyülekezetben a 

konfi rmálók ezentúl minden évben 

ültetnek egy almafát. Az idén a refor-

máció 500 éves évfordulójára és Lu-

ther Márton emlékére, akit�l az alábbi 

gondolat származik:

„Ha tudnám, hogy holnap elpusz-

tul a világ, még akkor is ültetnék egy 

almafát.”

Bízzunk benne, hogy ifjaink nem 

az égieknek ültetnek!

Cserna Csaba, 

Frankfurt, 2017. augusztus


