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Nagyon sajátos helyzet állt elő: ezzel a kutatói 
módszerrel jelenleg te vagy klasszikus értelemben a 
„legunitáriusabb” Biblia-kutató, miközben formálisan 
nem vagy unitárius. Erre erősít rá az is, hogy a 
megjelenés előtt álló könyved mottói közt ott van 
Kierkegaard frappáns megállapítása, amely unitárius 
jelmondatként is szolgálhatna: „Kétféle keresztény van: 
az egyik, aki követi Jézust, és a másik – az olcsóbb 
kiadás –, aki csodálja őt.” 
Számomra a mottók a lényeget fejezik ki, örvendek és 
megtisztel, hogy munkám iránt érdeklődik az unitárius 
közösség. 

forrás: Unitárius Közlöny, 2016. március 7. Kolozsvár 
(Kolozs megye, Románia) 

 
 

 
 
 
FARKAS ISTVÁN 

AZ ŐSZIBARACK TITKA 
 

Halljátok! Íme, kiment a magvető vetni... Mk 4,3 

A kis föld, amit Gazdagréten az ötvenes évek elején 
vettek, teljesen elhanyagolt volt. A szomszédok 
keményre taposott ösvényeket jártak ki rajta, hogy 
lerövidítsék az utat és szerte sitthegyek csúfították az 
egész kertet. Talaja köves volt, bozótos és agyagos, 
mely utóbbi viszont látszólag igen kedvezett a néhány 
őszibarackfának. Ugyanúgy kedvezett nekik a déli 
fekvés, a hegy déli oldala is. Elhanyagoltak voltak, de 
éltek. 

Feltűrték az ingujjukat és nekiláttak. Az egyik könyvelő 
volt, a másik tanítónő. Az egészet azonban a két kis 
pulya egészséges táplálása miatt csinálták, meg 
valahogy nekik is kellett hétvégenként az a kis alkotó 
mozgás. Megálmodták a virágzó kertet és az tíz év 
munkájával megvalósult. A sitthegyek eltűntek és velük 
a föld köves része, a tüskés bozótok is velük mentek és 
a keményre taposott ösvények, felásás után helyet adtak 
a zöldségeskerteknek. A füves utakat virágok 
szegélyezték, a kis préselt, vakolt nádfalú házikó 
mellett sziklakert, a teraszkorláton muskátli. A kertben 
pedig az öreg őszibarackfákon kívül cseresznye, 

meggy, körte, alma, naspolya, málna, ribizli, eper, 
szeder, mogyoró, mandula és mindenféle zöldséget is 
megtermett a föld. Az őszibarack volt a kedvencük. 
Annyi termett, hogy kihordták a piacra, vagy a 
zöldségeshez a „nyóckerben”, ahol laktak. Csodájára 
jártak.  A pulyák meg nőttek, mint a bolondgomba – 
ahogy a mondás tartja. 

Isten segítségével maguk vetettek és maguk is arattak. 
Tavasszal külön feladat volt a piacon a vetéshez 
megfelelő minőségű magok felkutatása. És a termés 
megmutatta jól döntöttek vagy rosszul. Minden, ami a 
kis kertben nőtt magról származott vagy palántáról, 
vagy a fáknál csemetéről. Egyetlen kivétel volt, a 
kedvenc, a legnemesebb, az őszibarack. Mivel, minden 
gondozás ellenére, az öregek kiöregedtek, pótolni 
kellett őket. Különleges eset volt. Mivel igen jó 
minőségűek voltak, megpróbálták magról. Azonban 
dacára a nemes gyümölcs magjának, az eredmény 
minden esetben keserűmandula lett, de az sem olyan, 
mint az a sudár fájuk a kerítés mellett, aminek az 
aljából, minden évben ki kellett gyomlálni a sok új 
hajtást. Nem értették, amíg át nem hívták a szomszédot, 
akivel az évek alatt összebarátkoztak és az el nem 
magyarázta nekik, hogy mi is a helyzet. Bár ott voltam 
a beszélgetésnél, mint az egyik pulya, de már – az idők 
távlatából - csak a lényegét tudom felidézni. Körülbelül 
így hangzott: 
– Hogy van ez, Lajoskám? Szinte minden, amit 
elvetünk magról vetjük, vagy ha nincs időnk otthon a 
második emeleten kis poharakban gyökereztetni, 
palántáról, de ami kinő belőle mindig az, ami a magot 
hozta. Ez az egyetlen, ami ilyen fura módon viselkedik. 
Elszúrunk valamit? 
– Tudod, kedves Elek, ez az őszibarack egy igen 
különös növény. Igen. Mi is pontosan úgy vagyunk 
vele, mint ti. Nincs itt semmi olyasmi, amit rosszul 
csinálnátok. Van egy életerős keserűmandula, ami 
szórja a magját és úgy szaporodik, mint a fű, mert neki 
ez jó föld, ugyanakkor gyümölcse ehetetlen egy olyan 
lény számára, amilyenek mi vagyunk. És van valami 
igencsak nemes, tápláló, finom termés, aminek nincs 
elég életereje ahhoz, hogy ilyen körülmények közt, 
magról szaporodásával ilyen, számunkra tápláló 
termést hozzon. Ez sokat elmond arról, hogy ha nincs 
magvetésre lehetőség, akkor is van még lehetőség arra, 
hogy akár egy vad fa is ilyen termést hozzon akkor, ha 
belekerül, megfogan és felnő benne mindaz, ami egy 
másik fa nemes hajtásában is benne van. Olyan ez, mint 
egy szervátültetés. Nem értjük, de az, aki szeretné, hogy 
valami éljen és termése legyen valami másfajta lény 
táplálására, az biztosítja a megfelelő feltételeket ehhez: 
felhozza napját, esőt ad, stb., ha... Az őszibaracknál ez 
a ha múlik rajtunk, azokon, akiknek táplálkozási 
vágyuk, étvágyuk van erre a finom táplálékra. A többi 
növény pedig, amely már így születik, vagyis 
genetikailag a magból és a neki megfelelő feltételekből 
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megkap minden lehetőséget a százszoros terméshez, 
mint például a málna, talán el sem tudja képzeni, mi is 
történik itt. 
– Akkor, hogy is van ez? - kérdezte apám Lajos 
bácsit. 
– Hát az, hogy hogyan is van, vagyis honnan ered 
ez a tulajdonság, azt nem tudom. Csak azt tudom 
elmondani, mit is kell tenni ahhoz, hogy az ehetetlen 
keserűmandulából ilyen csodálatos bronzos vérbélű 
termés legyen. Tudod jobb, ha mondok egy példát. 
Olyan ez, mint amikor egy ember élete nagy részét, akár 
negyven vagy ötven évet azok közt a körülmények közt 
éli le, ahová született. Eszébe sem jut, hogy másképp is 
lehet. És akkor váratlanul találkozik valakivel és az 
mond valamit, amit meghall, vagy olvas valamit, vagy 
lát egy filmet és megért, meglát benne valamit, vagy 
valami – egy betegség vagy egy tragédia - megakasztja 
a jól megszokottat és akkor, váratlanul belekerül 
valami, ami egész lényét megérinti. Mint egy szerelem. 
Valaki benne egy pillanatra felébred, meglátja magában 
az életerős hajtást, vagyis a lehetőséget és ugyanakkor 
látja saját valóságát is; s a megrázkódtatás pillanatában 
beoltódik... Hát akkor valami változás lehetővé válhat. 
Nem, nem az oltón múlik. Ő csak éhes, aki érzi az 
éhséget és felismeri a jó táplálék lehetőségét és 
megteszi az első lépést, ami ezt a lehetőséget képes 
kibontakoztatni, hogy természetesen 
megnyilvánulhasson. Az oltvány megkaphat mindent, 
ami erősödéséhez, növekedéséhez szükséges, hiszen az 
esszenciális genetikai erő rendelkezésére áll, de 
megfordul, már másra irányul a törekvése, az idegen 
hajtás mást „lát”, minta régi. Ehhez azonban be kell 
kapcsolódnia a vad alany életerős vérkeringésébe, ami 
még a köves talajon is megél. Ha nem tud 
bekapcsolódni, kilökődik. De könnyebb genetikailag 
ilyen növénynek lenni, mint ilyen embernek, mert a 
növényeknél eleve a fény, a nap hívása felé irányul a 
természetes törekvés, míg nálunk, embereknél általában 
ez sajnos nincs így. A lehetőség az embernél is ott van, 
de nem ez a természetes, hanem az ötven éve 
megszokott. Persze, ha olyan irányultságú, mint 
nálatok, hogy tündérkertet készítetek a köves pusztából, 
az egészen más. Ott a magvető és a mag is jó talajra lel. 
– Hmmm... - mondta apám elgondolkozva, mert 
már jócskán elmúlt ötven, majd egy nagyot sóhajtva 
hozzátette: magában, Lajoskám egy filozófussal 
beoltott botanikus veszett el – majd szokása szerint, 
amikor valamiről megvan a véleménye, de azt meg is 
akarja tartani, megvakarta a füle tövét és így szólt: 
– No, mondja Lajoskám, akkor mit is kell tenni? 
– Rendben, de jó mindjárt az elején tisztáznunk 
valamit. Van-e most a fa alatt ilyen életerős 
keserűmandula csemete? - mondta Lajos bácsi 
miközben körbenézett a kertben. 

– Igen van, mivel idén még nem húzkodtuk ki 
őket, de van itt egy idősebb is, tavalyi – válaszolta 
apám. 
– No, akkor nézzük. Igen. Ez itt megfelelően 
fejlett már. Látod itt már el is ágazott. Akkor a 
következő kérdés az, hogy nálam van-e a 
szemzőkésem? Igen. Itt van a zsebemben. No, most 
keressünk egy megfelelő hajtást ezen a szép kis 
bronzoskán. Rendben itt ez megfelelő. Akkor a 
következő lépés az, hogy hoztam-e magammal rafiát? 
Nem, nem hoztam. Nincs otthon egy kicsi? - még ma is 
emlékeszem összeszűkült szemére. 
– Dehogyis nincs, kedves Lajos, máris hozom – 
mondta apám és elment hátra sufnihoz rafiáért. 
Amíg apám a rafiáért ment, én csak álltam ott és 
figyeltem, hogy mi is lesz ebből, mert észrevettem, 
hogy rafia lóg ki Lajos bácsi zsebéből. Mintha észre is 
vette volna a pillantásomat, rám kacsintott. Közben 
ollóval levágta a keserűmandula csemete egyik ágát, 
majd a vágás alatt T alakú bemetszést csinált rá, majd 
visszament az őszibarack fához és egy rövid nézelődés 
után lemetszett egy kis új hajtást. Majd visszament a 
mandulához és késével a vágás mellett kicsit fellazította 
a kérget, majd a hajtást és a vágást is bekente valamivel, 
amit nem is tudom honnan vett elő. A hajtást betolta a 
kéreg alá, jól megnyomkodta, majd ismét rákent abból 
a valamiből. Közben apám is visszért. 
– No, itt van, Lajoskám – mondta. Hoztam három 
szálat – és már nyújtotta is Lajos bácsinak, aki az 
egyiket elvette és jó szorosan a vágásra tekerte, majd 
megkötötte úgy, hogy az a valami még egy kicsit le is 
folyt az ágon. 
– No - mondta. Ezzel meglennénk. Most már csak 
pár hét türelemre van szükség. Ha nem eredne meg, ami 
elég ritkán szokott velem előfordulni, akkor már te 
fogod csinálni, hisz láttad hogyan kell. A többit, a 
nagyját meg rá kell bízni arra, aki az egészet kitalálta és 
gondozza, táplálja és növeszti a saját érdekében. Persze 
azt elvárja, hogy megegyük a bronzoskát és magunkban 
tovább finomítva, készüljön belőle valami, ami számára 
is tápláló gyümölcs lesz. 
 
Apám nem szólt semmit, de hogy mit gondolt, azt nem 
tudom, hiszen a leglényegesebb résznél nem volt ott. 
Megköszönte Lajos bácsinak a segítséget és a kapuban 
elbúcsúztak. Csak arra emlékszem, hogy a művelet még 
egy sor másikkal folytatódott, hiszen öntözni kellett, 
mert a nyár száraz volt, egy idő után le kellett venni a 
kötést, igazítani kellett a másik ágon is valamit, majd 
átültetni az új fát a helyére. Szóval ősz lett, mire minden 
a helyére került és még egy-két év mire 
megkóstolhattuk az első gyümölcsöt, a termést. Most, 
így utólag visszagondolva, ezek a még szükséges 
műveletek összesen sem tettek ki pár óránál többet 
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abból a hosszú, évekig tartó folyamatból, ami magától 
termőre fordította a kis, nemes hajtást. 
Akinek van füle, hallja meg az őszibarack titkát. 
 

Kőbánya, 2020. Álom hava 
 
 
 
VÉGHNÉ ILKÓ GYÖRGYI 
INTERJÚ PODMANICZKI IMRÉVEL,  
PAPPÁ SZENTELÉSÉNEK 50. ÉVFORDULÓJA 

ALKALMÁBÓL 
 

„Bízom mindörökké Isten irgalmában.” 
 
Különleges ünnepre voltunk hivatalosak, 2020. július 5-
én az aranymiséden adtunk hálát 50 éves papi 
szolgálatodért. 
Öt évtized alatt számtalan izgalmas, örömteli és 
lélekemelő esemény tanúja lehettél, s bizonyára 
megható és szomorú dolgokat is megéltél, ám szükség 
szerint voltak kudarcok, elbizonytalanodások is 
lelkipásztori munkád során. De kezdjük az elején! 
 
Milyen volt a gyerekkorod? Vallásos, hívő család vett 
körül? 
 
Tanyán születtem 1947. július 5-én. A tanyasi élet 
egyszerű, de nagyszerű. Messze vagy a falutól, de közel 
vagy a földhöz, meg mindenhez, ami hozzá tartozik. 
Körülvesz a csend és a sokféle élet hangja. Szóval 
nagyon szép gyermekkorom volt. Szüleim vallásosan 
éltek, számunkra nem volt kérdés a napi imádság, a 
templom és a hittan. Egy nővérem volt ekkor, öcsém 
kilenc évvel fiatalabb nálam.  
Tanyasi iskolába jártunk, az alsó és a felső négy osztály 
összevonva tanult. Nagyon jó tanítónk volt, a lényegest, 
a fontosat sulykolta belénk. Nem vált kárunkra ez a 
hangos óra – csendes óra rendszer. Hatodikos 
koromban már a nyolcadikosok leckéit is tudtam. Talán 
csak annyi hátránya volt ennek a rendszernek, hogy 
oroszt nem tanultunk, s kottát olvasni se tudtunk. A 
gimnáziumban ezeket kellett pótolnunk. 
 
A Facebook-os bemutatkozó oldaladon olvasható, hogy 
„Hála Istennek, hogy elhívott - valóban! - a pulykák, 
birkák mellől, s népe pásztorává tett. Dicsőség neki 
mindörökké!” Mi indított arra, hogy jelentkezz a 
szemináriumba? 
 
Úgy hatodikos koromban éltem át egy nagyon szép 
élményt: februárban, vastag hóban, ragyogó 
napsütésben mentünk haza a hittanóra után, Balázs atya 
elöl, én meg a nyomában. Úgy éreztem, mintha ez a 
ragyogó fényesség már nem kívül, hanem belül lenne: 
szerettem volna belehemperedni a hóba, vagy valami 

nagyon szépet énekelni, vagy Balázs atya nyakába 
ugrani. Annyi lett belőle, hogy azt mondtam: atya, én 
pap leszek! Ezt soha nem mondta senki, én sem 
gondoltam, csak kimondtam. Nagyon sokszor segített át 
ez az élmény kritikus pontokon, hiszen ez valóság volt, 
ebbe bele lehetett kapaszkodni. Ezért aztán magától 
értetődő volt, hogy a piaristákhoz jelentkeztem. 
Édesapám nagyon ellenezte, édesanyám és a 
plébánosom mellém álltak. Akkor még volt tandíj és 
kollégiumi díj, ennek felét a püspök atya vállalta, a 
másik felét Balázs atya és az orgoványi Antal atya állta. 
Szegénységünkből ennyi se telt volna. 1965-ben 
érettségiztem. Konkurzusra Vácra mentünk. 14 
jelentkező volt akkor. Kovács Vince püspök atya a 
„Központiba” küldött egy társammal együtt.  
 
Milyen emlékeid vannak a papi hivatásra készülésről? 
Mi volt a legnehezebb benne? 
 
A szemináriumi életbe könnyen beleilleszkedtünk, a 
gimnáziumi osztályunkból öten voltunk az első 
évfolyamon. A lelki élet szinte porciózva volt, komoly 
napirenddel. Diák elöljáróink kedves és buzgó kispapok 
voltak, Beer Miklós a főduktorunk, Gál Endre a 
kisduktorunk. Paskai spirituális atya csendes és 
barátságos volt, de az elmélkedéshez adott esti punktái 
nehezek voltak. Sokkal nehezebb volt a tantárgyakat 
megszokni. Nagy részük latin jegyzet vagy könyv volt, 
és akkor derült ki, hogy a gimnáziumi latintudásunk 
édeskevés. Ellensúlyozta ezt a professzoraink 
tiszteletreméltó nagysága. Elég volt részt venni Kecskés 
Pál, Szörényi Andor, Gál Ferenc vagy Radó Polikárp 
előadásain, mert ezek a személyiségek emelték, húzták 
az embert. A gyakorlati lelkipásztorkodásra nem igen 
készítettek fel, de azért plébániákra gyakran mentünk 
asszisztálni, és sok lelkes papot láthattunk. A nyári 
szünet lazább volt, de a napi szentmise, papi találkozók, 
búcsúk alakalmával sokat segítettek abban, hogy egy 
lelkipásztori modell - akár halványan is –, kialakuljon 
bennünk.  
Persze, olvastunk lelki könyveket, becsempészett 
külföldieket is, és a hetes lelkigyakorlatok sem múltak 
el nyom nélkül. Mi azért mentünk, mert papok akartunk 
lenni, manapság jórészt azért jönnek a fiatalok, hogy 
kiderüljön, mik akarnak lenni. Érdekes, de a cölibátus 
nem a problémák közt volt, hanem a papi életmódot 
jelentette. Jól védett kertben éltünk. Ilyen problémák 
később jöttek elő, jóval később.  
 
Az első szolgálati helyed Pereg volt. Milyen 
elhatározással és célokkal kezdted hivatásodat? 
 
A szentelési ebédnél az utolsó tányér alatt volt a 
dispozíció, borítékban, és csak a desszert után lehetett 
felnyitni. Pereg! Hol a csodában lehet? Csendben 
megkérdeztem Bátorfy Béla aulistát, jót nevetett rajtam, 
majd odavitt az egyházmegye térképéhez és 


