
11

IRODALMI–KULTURÁLIS MELLÉKLET
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Huszonöt évvel ezelőtt a gyu-
lafehérvári papnevelde diákjai 
álmodtak egy merészet és lapot 
alapítottak, amely a mégIS ne-
vet kapta. „Azon túl, hogy meg-
jelenik a névben a szeminárium 
rövidítéséből (SIS) is egy rész, 
azért kapta ezt a címet, mert 
amikor a világ azt diktálná, 
hogy mégsem – mégsem éri meg 
papnak lenni, mégsem érde-
mes Krisztust követni –, akkor 
a kispapok azzal válaszolnak, 
hogy: mégis. Mégis van élet a 
szeminárium falain belül, majd 
a falakon kívül is, és próbálunk 
erről hírt adni évente hol egy, 
hol két, korábban négy számmal 
is. Rövid gondolatokat osztunk 
meg, beszámolókat eseménye-
inkről, ünnepeinkről, témák-
ról, amelyek foglalkoztatnak. 
Legutóbbi számunk leltára volt 
az elmúlt évnek, arról, amiket 
megéltünk, a járványhelyzetről, 
a szétszóratásról, de a szép al-
kalmakról, ünnepeinkről is. Ez 
a legrégebbi kiadványunk, amit 
próbálunk abban a szellemben 
továbbvinni, ahogy azt az alapí-
tók elképzelték” – osztotta meg 

velünk Bőjte Csongor főszer-
kesztő, hatodéves diakónus. 

Egy újabb kezdeményezés-
ként ötödik éve jelentetik meg 
különböző címmel az adventi 
és nagyböjti szentidőre a napi 
evangéliummal kapcsolatban 
rövid elmélkedéseket tartalma-
zó füzeteket. Ezzel igyekeznek 
segítséget nyújtani az egyház-
megye híveinek a szent időkben 
az ünnepre való készülődésben. 
„Ebben napi olvasmányokat, el-
mélkedéseket közlünk egy-egy 
kispaptól. Mivel egyre keve-
sebben vagyunk, például a ta-
valy éppen minden kispap és a 
három elöljáró elmélkedése ke-
rült bele, épp annyian voltunk, 
ahány nap van a nagyböjti idő 
során. Különlegessége, hogy az 
ünnepre az érsek atya is vállal-
ja, hogy velünk együtt ő is sze-
repel a kiadványban, és üzen ez-
által” – magyarázta a diakónus. 
Mint mondta, az elmúlt évek-
ben 5-6 ezer példányszámban 
sikerült eljuttatni a hívekhez a 
plébánosok által. Az ebből be-
folyó adományt a nyomdakölt-
ségen túl igyekeznek a közösség 

javára felhasználni. A legutóbbi 
lapszám az Építőköveink címet 
viseli, és mindig valamilyen te-
matikára próbálják felépíteni, 
mind látványvilágban, mind 
szellemiségében. „Sok szem-
pontból úttörő volt a Készület cí-
met viselő kiadványunk, amely 
a pápalátogatás évében készült, 
és abban volt új, hogy más egy-
házmegyék hívei számára is 
elérhetővé vált, hogy együtt 
tudjunk készülni a szentatya 
látogatására. Idén már román 
nyelven is kiadjuk az adventi 
lapszámot, hogy a román ajkú 
híveket is segítsük a karácso-
nyi készületben. Mi tördeljük, 
szerkesztjük, külsős segítséggel 
korrektúrázzuk, és próbáljuk 
még innen belülről is megoldva 
a logisztikát, hogy minden plé-
bániára eljusson. Ezúton is kö-
szönjük mindenkinek, aki meg-
vásárolja, hiszen azon túl, hogy 
mi is ajándékozunk ezek által 
magunkból, életünkből, gondo-
latainkból, kicsit valójában mi 
is megajándékozottak vagyunk 
azáltal, hogy eljut a hívekhez és 
olvassák.”

A papnevelő intézet életébe nyújt betekin-
tést, valamint a hívek ünnepekre való lel-
ki felkészülését segíti elő a gyulafehérvári 
Megtestesült Bölcsességről nevezett szemi-
nárium (Seminarium Incarnatae Sapien-

tiae) két időszakos kiadványa, amelyekben 
a kispapok, egyházi elöljárók osztják meg 
gondolataikat, hitvallásukat lapszámról 
lapszámra. Bőjte Csongor főszerkesztővel 
beszélgettünk.

Bőjte Csongor: amikor a világ azt diktálná, hogy mégsem, akkor a kispapok azzal válaszolnak, hogy mégis

Pethő Lorand

körmöm alatt a föld

szuszog faladban

beszélnek hozzánk a lángok

haza

(csak egy napra szállj alá a földre)
csak egy napra szállj alá a földre 
a madarak nyelvét tanítsd meg nekem
míg bedeszkáznák füleimet végleg 
és szemeimre szurkot öntenek
hogy megértsem miért is térnek vissza
e fanyar vidékre míg én távolabb 
remegő karokkal csapkodok a porban 
felejtett városok romjai alatt

mikor kicsi voltam nagyon szégyelltem magam
a városon keresztül nyakig sárosan
húztuk a nehéz vasszekérre pakolt tököt
és mentünk előre mint lovak

mikor hallgatni kellett és nem volt kenyér
mikor anyánk reszketve levágta a tyúkot 
szégyelltem kezén a vért

és szégyelltem a szégyellhetetlent
a pocakos hadnagyot 
kinek apám előre köszönt

szégyelltem ha áradás alatt kihordtuk a vécét
és a zsákokba kötött kutyakölyköket

mikor a legolcsóbb párizsit keresve bejártuk a boltokat
és szemünkben csillogott az öröm

mikor levi beszart és a focipályától szaladtunk haza
én kissé távolabb 
ne lássák hogy együtt jöttünk

mikor skarláttól feküdtünk az ágyban
és nagyanyánk kapával a hátán elment házunk előtt
és felénk sem nézett 

és szégyelltem a szégyellhetetlent
hogy nem tudtam soha megtanulni a kátét

ha mások kezére néztem
kezem hátra raktam
ne lássák körmöm 
alatt a földet

mondá anyám
majd a cserépkályha ajtaját kinyitja –
ők az itt felejtett lelkek,
könnyük átpereg a rácson;
ilyenkor estidőben – mondá anyám –
várják gyermekeik visszatértét;
hallod suttogásuk,
egymásnak mondanak imákat,
hallod hozzánk beszélnek a lángok,
könyörögnek;
szólj nekik ha gyermekeik látod

akire vársz 
eljön majd egyszer
szoknyák pihéit dugja alád
hidakról köpköd és nézi mint remegnek
sáros hullámokon a vadrucák

akire vársz
átlépi árnyad s a kövezett 
járdákra köröket fest
arcán a lombok keserű zöldje
tollából rázza az éveket

akire vársz
szuszog faladban
nyelvén a zacc ajka repedt
ágyadra dőlsz ő ledobja rongyát
nikotinsárga és
   meztelen

(attól rettegek egy nap megébredek és a szavak eltűnnek fejemből 
és mondani szeretném indulok haza
de csak ajkam mozog és nem mondok semmit)
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