
Értem is van az „Érted vagyok”. Az „Érted vagyok”-hoz
elsõsorban személyes szálak fûznek; írásai olyan levelek,
amelyek nekem (is) szóltak, szólnak. Szerzõik olykor ke-
serves, sokszor példaadó és felemelõ életsorsa saját életem
hasonló eseteivel, illetve tartozásaival szembesít. Elsõsor-
ban Gyurka bácsi rejtett személyes önvallomása, de mun-
katársaié, a szerkesztõké is – és épp ezért sajátos „egyénisé-
ge” van (mint minden jó folyóiratnak).

A legsúlyosabb üzenet az erõszakmentesség körül forog,
egyházon belül és kívül.

További kiemelkedõ jellegzetességei az igényesség, az
eltérõ nézetû megnyilatkozások „együttélése” szeretet-
ben, a kisközösségi kultúra, a testvériség („demokrácia az
egyházban”). A folyóirat a mai környezetvédelem, a mai
világgazdasági folyamatok súlyponti kérdéseit is bevonja
a keresztény spiritualitás központi elemei közé; ebben
szinte egyedülálló a magyar vallási folyóiratok palettáján.
– És nem mellesleg: minden számot egy-egy mûvészi gra-
fika, vers, személyes vallomás, interjú, Moha bácsi meséje
tesz színessé, meleggé.

Ám egy (számomra) fontos „ellenérzés” éppen az erõ-
szakmentesség körül forog. Erõszakot ugyanis nemcsak
fizikai, nemcsak szellemi, jogi vagy hatalmi eszközökkel
lehet elkövetni, hanem az egyoldalú kritikával is. Ha vala-
ki a mienktõl lényegesen eltérõ (nem-jézusi) véleményt,
magatartást képvisel, annak (rész)igazságait, hátterét –
egy keresztény környezetben – elsõként és szinte ügyvéd-
ként kell képviselni, és csak utána bíróként ítélkezni. Még
ha a kritikánk teljesen helyénvaló is, felháborodásunkat
csak „tisztára mosott” lélekkel, belsõ tisztelettel, megér-
téssel szabad (és kell is) nyilvánosságra hozni. Néhány
ilyen jellegû következetlenséget bizony az „Érted va-
gyok”-ban is találtam, fõként a régebbi számokban.

Aszalós János
Budapest

*
Az „Érted vagyok” 25 éves történetét sajnos csak vi-

szonylag késõn, a 20. év környékén kezdtem el követni.
Ekkor váltam idõszakos olvasóból rendszeres olvasóvá.
Négy dolgot emelnék ki, amelyek miatt mindig várako-
zással tekintek a következõ lapszámra. Az elsõ, hogy ren-
geteget megtudhatok belõle a Bokor értékeirõl, történeté-
rõl és belsõ életérõl; minthogy a Bokorról felnõtt fejjel
hallottam elõször, ez igen lényeges számomra. A második
a Publik-Forumból fordított írások és interjúk, amelyek
kiváló érzékkel vannak kiválasztva. A harmadik a globális
társadalmi és környezeti problémákkal foglalkozó blokk,
amelyhez nekem is volt szerencsém hozzájárulni egyszer
egy rövid írással. A negyedik pedig a Moha-mesék. Való-
jában szinte mindig ezzel kezdem az olvasást.

Bajmócy Zoltán
Szeged

*
Mit jelent nekem az „Érted vagyok”? Gyerekkoromat

végigkísérte a lap, minden alkalommal becsületesen elol-
vastam a Moha-meséket. Nem volt könnyû, mert hosszúak
voltak, de szerettem õket. Ma már a legnagyobb lányunk
tart ugyanitt.

A lap tulajdonképpen kõszikla a sze-
memben. Az évek alatt nem változott a
minõsége, tartalma, külleme, biztos
pont a szellemi életemben.

Az interjúkat tartom a legszemélye-
sebbnek, és ezáltal a leginkább példa-
értékûnek, kézzelfoghatónak, közössé-
günkkel pedig szoktunk idõnként egy-
egy tanulmányt is együttesen feldol-
gozni.

Nagyon örülök, hogy az interneten is
elérhetõvé vált, sõt nagyon praktikus

keresési rendszere van.
Bajnokné Kiss Gyöngyvér

Budapest
*

Mit jelent nekem az „Érted vagyok”? Milyen öröm volt
annak idején, mikor megjelent az elsõ szám. Már ilyen la-
punk is van. Az elsõ idõkben ott volt a templomunkban az
újságos asztalon. Nem is emlékszem, hogyan szorult ki
onnan. Talán úgy, ahogy sajnos mi is eltávolodtunk a
templomban hallható disszonáns tartalmaktól.

1991, pápalátogatás, Debrecen. A Református Nagy-
templom elõtti tér zsúfolásig emberekkel, a karomon vagy
harminc-negyven „Érted vagyok”. Nem kellett hazavinni.

A legkitartóbb olvasók az ötvenes évek „bulányistái”.
Sajnos, lassanként elfogynak. Tõlük lehetett hallani kritikát
és dicséretet is. „Hû, de jó szám volt a múltkori! Olvastad
…?” A szigorúbbtól: „Ne hozz belõle, nem tetszik a beállí-
tottsága.” Két héttel késõbb: „Van még az „Érted vagyok”-
ból? Egy barátom felhívta rá a figyelmemet, házi feladatnak
adta, hogy olvassam el az egyik izgalmas írást.”

A Keleti Szél közösségben rendszeresen a lapból vá-
lasztunk témát. A kiválasztáshoz viszont majd minden
cikkbe bele kell nézni, nem ajánlhatok olyat, amit nem is-
merek. Így pedig garantált, hogy egy szám sem kerül olva-
satlanul a polcon sorjázó többiek közé.

Balogh László
Debrecen

*
Nézem a 25 éve szolgáló folyóirat címét: „Érted va-

gyok”. Tegezel. Köszönöm. Tényleg értem vagy? Tény-
leg nekem segítesz élni? Igen! 62 év, 44 év „bokros” múlt,
41 év házasság, 4 gyerek, 3 unoka, 25 év „Érted va-
gyok”-olvasás. Köszönöm Néked, hogy kíséred, hogy „kí-
sérted” az életemet.

Kérni is szeretnék! Keress és vállalj fel egy konkrét
ügyet, egy kézzelfogható vállalkozást, egy projektet,
amely most indul, vagy már valamennyire fut. Állj mellé,
és minden számod néhány hasábjával szolgáld! Légy érte!
Persze, hogy ennek meg kell egyeznie a jézusi tájékozó-
dással, az Isten Országa-építés kritériumaival, álmoddal.
Ilyet keress belföldön vagy külföldön, és vigyél engem,
vigyél minket, olvasókat a közelébe, hogy általad én is
„érte lehessek”, mi is „érte lehessünk”! Minden számod
tartsa számon az Ügyet! Számon tartom, azaz beszélek ró-
la, közüggyé teszem, feléje fordulok, forgatom az eszem,
forgatom a nyelvem érte.

Mondok egy példát: a kistarcsai Internáló Tábor terüle-
tén a kistarcsai plébános, Görbe József általános és közép-
iskolát szeretné létrehozni három erõsséggel: matematika,
zene, sport. A kommunizmus áldozatainak szenvedése,
ott, Kistarcsán, az internáló táborban kiömlõ vére legyen
magvetés! Fakadjon belõle élet! Ez szép gondolat, és most
jön a kemény dió: mindez a cigány gyermekek és családja-
ik számára. Az egyházi hierarchia jelenleg hárít. No! Ezt
az álmot is lehetne nézegetni, simogatni, sorsát követni, és
a Te hasábjaiddal és olvasóiddal Érte Lenni, Érte Tenni.
Köszönöm, hogy Vagy!

Szeretettel:
Bisztrai György

Budapest
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Az „Érted vagyok” 25 éves fennállása alkalmából megkértük 25 olvasónkat,
valljanak arról, mit jelent számukra az „Érted vagyok” – jelezve, hogy szívesen
vesszük kritikájukat, hiányérzetük megfogalmazását vagy javaslataikat is. Íme,
a válaszok – ABC-rendben.



Mottó:

„Megtöltöm szívemet Ország igéjével.
Szabadságom, Uram, Néked visszaadom,
Csak a szeretetre formáld át tudatom.”

Vallomást kér tõlünk a már „ezüstlakodalmassá” lett
„Érted vagyok”, azaz a jézusi tájékozódás folyóirata!

A Bokor hõskorában (amikor még nem tudtuk, hogy
Bokor vagyunk!) a Gyurka bácsi által fordított és közrea-
dott Concilium-cikkek jelentették reformteológiai kite-
kintésünk pallérozását. Ennek elhalását követõen szeren-
csére megjelent a Publik-Forumtól „fertõzött” ÉV, hogy
ne rozsdásodjunk be a magunk körül forgolódásba.

A szerkesztõség – hála Istennek – komolyan veszi szer-
kesztõi elveit („Minden írásért szerzõje felelõs, és az nem
feltétlenül a szerkesztõség véleményét fejezi ki.”), és közli
a konvencionális határokat feszegetõ, új szemléletmódo-
kat tálaló, hibáinkkal szembesítõ írásokat is. Mára már
szinte csak az ÉV az egyetlen magyarul olvasható ilyen
lap a keresztény kiadványok közt. (Persze a magunkfajta
renitens reformereknek sokszor visszafogottnak tûnik, de
elfogadjuk, hogy a fontolgatva haladók számára is akar
fogódzót nyújtani.)

Kívánjuk, hogy a – szerkesztõi szabadságot megõrizve
– még sokáig formáljátok olvasóitok tudatát, megtöltve
szívüket az Ország igéjével!

Köszönettel:
Bulkai Tamás & Margit

Budapest

*
Az „Érted vagyok” folyóiratot eddig nem úgy olvastam,

hogy kritikus véleményt mondjak róla. Inkább jólesõ ér-
zés és büszkeség, hogy létezik ez az újság. Köszönet, hogy
néhány elkötelezett ember sajátjának érzi, és teszi a „dol-
gát”.

Olvasási szokásom szerint gyorsan átlapozom az újsá-
got, és néhány cikket azonnal kizárok az olvasnivalók kö-
zül. Például a Moha-meséket, a szigorúan teológiai érteke-
zéseket, amelyek – tudom – mások számára fontosak,
érdekesek. Alapvetõen inkább az informális, visszaemlé-
kezõ, személyes hangvételû írásokat keresem.

Fontosak a vasárnapi elmélkedések, fõleg hogy közös-
ségi társaink írják. Jó lehetõség arra, hogy megismerhes-
sük a Bokor sokszínû tagjainak a gondolatait. Az írások
mögött az ismeretlen vagy ritkán látott/hallott testvérek is
megjelennek a nyilvánosság elõtt.

Nagy erénye az újságnak, hogy mindig van benne saját
írás; a Bokor még most is rengeteg szellemi gazdagsággal
rendelkezik. Az átvett írások is értékes gondolatokat köz-
vetítenek. Az „Érted vagyok” egészére jellemzõ az érték-
közvetítés, és ez a sok év alatt sem változott.

Mindenképpen fenntartanám a nyomtatott, fûzött for-
mátumot, mert megkönnyíti a napi olvasást.

Összefoglalva – sajnos – kijelenthetem, hogy e folyóirat
nélkül biztosan nem jutnék hozzá, nem olvasnék ilyen cik-
keket.

Cseh András
Székesfehérvár

*
Mit jelent nekem az „Érted vagyok”? Azt jelenti szá-

momra, amit ígér: a jézusi tájékozódást. Kéthavonta izga-
tottan veszem kézbe, mert mindig érdekel, hogy a (nem-
csak római katolikus) világegyház sajtójában tájékozódó
bokros testvéreim milyen híreket, véleményeket, olvasni-
valókat akarnak megosztani velünk. Sokszor elõfordult,
hogy közösségi találkozón megvitatni érdemes cikket ta-
láltunk benne, vagy más fórumon felhasználható, meg-
gyõzõ bibliaértelmezést. Nagyon örülök a mostani, több
cikket egy téma köré csoportosító szerkesztõi koncepció-
nak. Szemnyitogatóak a „némaságba kényszerítettekkel
szolidaritást vállaló” és az „életpéldával hitelesített” írá-

sok. (Ezek az idézetek a folyóirat 1990-es beköszöntõ szá-
mából valók, és nem a polcomon, hanem az interneten
találtam õket.) Nem mondom, hogy minden szám minden
betûjét mindig elolvastam, és mesét sem innen olvasok a
mesefogyasztóknak, de szegényebbnek érezném magam,
ha nem lenne. Ezért köszönöm a szerzõk, fordítók és szer-
kesztõk ellenszolgáltatás nélkül végzett, keveset méltatott
munkáját!

Fiers Márta
Budapest

*
Hálásan köszöntünk 25. születésnapodon. Örülünk,

hogy értünk vagy! „Házi feladataink” nagy részét szolgál-
tatod az „Öregek 2” közösségében.

Vasárnapi otthoni igeliturgiánk fontos része a Biblia-ro-
vat, esti meseként pedig gyakran olvassuk Moha bácsi me-
séit a gyerekeknek.

Régebben az elsõ oldalakat automatikusan átugrottuk
(fölösleges szószaporításnak találtuk a hosszú, lelkizõs
cikkeket), mostanában már egyre nagyobb érdeklõdéssel
olvassuk…

Istenünk áldását kívánjuk a munkatársakra – kiemelve a
fõszerkesztõ és az örökifjú tördelõszerkesztõ áldozatos
munkáját!

Köszönettel a hálás olvasók:
György Zoli + Gabi

Ajkarendek

*
XXIII. János pápa idejében az „aggiornare” ige külön-

bözõ alakjai a levegõben kavarogtak; most megnéztem a
szótárban a jelentését: sokféle jelentése van, de számomra
ezek a fontosak: korszerûsít; felfrissít, átdolgoz; hajnalo-
dik.

Tehát nem forradalmasít! Csöndesen kinyitja az abla-
kot, s friss levegõt enged be közénk.

A magyar katolicizmus úgy él, mint egy királyfi a cso-
davárban: mindene megvan; játszhat a belsõ kertben, az-
zal foglalkozik, amihez kedve van, barátai vannak – de
nem hagyhatja el a várat. De nem is nagyon akarja, miért is
akarná? Minden kérdésére kap feleletet!

Mégis, egyszerre csak valami hiányérzete támad, vala-
mi megérinti, de az ablakokat a külvilág felé tömör fatáb-
lák zárják; mégis, ember mivolta tágulni szeretne, valamit
megérez a „transz-cendenciá”-ból, abból, ami a falakon
kívül lehet, abból, ami az egész világot magába öleli.

Mi a belsõ várban élünk, de tudjuk, hogy létezik még
egy külsõ fal is, s néhányan szeretnénk még azokon is túl-
látni. Ehhez igazi barát az „Érted vagyok”!

Hollai Keresztély
Pomáz

*
Kedves Értem Vagy!
Nagy szeretettel köszöntelek születésnapodon. Az elsõ

évfolyam 2. számától várlak évente 6-szor. Abban föltet-
ted a kérdést: Miért jelenik meg az ÉRTED VAGYOK?
Aztán válaszoltál is rá:

Az ÉRTED VAGYOK segíti megõrizni a teremtést
gyermekeink számára!

Az ÉRTED VAGYOK fölmutatja az erõszakmentesség
eszményét erõszaktól szenvedõ világunkban!

Az ÉRTED VAGYOK rá akar ébreszteni: Isten az éhe-
zõk oldalán áll!

Az ÉRTED VAGYOK törekszik a közösségeket össze-
kapcsolni, és szolgálatukat hatékonyabbá tenni!

Úgy gondolom, mindez nagyon is jól sikerült.
Azt kívánom, hogy még sokáig LEGYÉL ÉRTEM!
Baráti szeretettel egy emigráns ortodox:

Incze Kálmán
Gyermely
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Kedves ÉV-Szerkesztõk! Nagyon örülök, hogy 25 évvel
ezelõtt én is ott voltam azon a feszültségtõl sem mentes
megbeszélésen, amelynek a végén megszületett a döntés
egy a jézusi értékeket képviselõ lap beindításáról. Azóta ti
rengeteget dolgoztatok az egyes számok tartalmának írá-
sával, cikkek fordításával, tartalmi és formai szerkesztésé-
vel, egyéb nyomdai munkákkal, a kész példányok postá-
zásával és sok egyéb feladattal, hogy eljussanak a példá-
nyok hozzánk, az olvasókhoz.

Hálás köszönet mindannyitoknak, akik ezt csináljátok!
Nagyon jó, hogy mindig vannak önkéntes és a felkérése-

ket vállaló, idõre teljesítõ, jó tollú alkalmi vagy rendszeres
íródeákok, akiknek az írásait olvashatjuk. Mi nagyon él-
vezzük több évtizede ismert testvéreink interjú-
alanyokként elmondott vallomásait, Bo-
kor-történelmünk megörökítõit, a tar-
talmas vasárnapi és nem vasárnapi
elmélkedéseket. Õszinte elisme-
réssel adózunk a mindig igé-
nyes, tartalmában elveinket
megerõsítõ vagy kiegészítõ
fordításoknak, amelyekkel
tájékoztatjátok az olvasó-
kat a határainkon kívüli
történésekrõl is. Nagyra
becsüljük azt a törekvése-
teket, hogy évtizedek óta
egyháztól és vallástól
függetlenül tudjátok köz-
vetíteni több korosztály
részére a megbízhatóan
igényes tartalmat.

Mindezek következménye-
ként mi nagyon gyakran vá-
lasztjuk az „Érted vagyok”
egyes írásait a baráti-testvéri havi
találkozóink közösen megbeszélendõ
témájául, hogy ezen megbeszélések ered-
ményeként gazdagítsuk egymást, és biztassuk
magunkat az értelmes gondolatok megvalósítá-
sára és továbbadására.

Hálás köszönettel és elismeréssel:
Kaszap István

Pécel

*
Ha átlapozom a frissen érkezett ÉV-et, az elsõ érzés

mindig a büszkeség. Azt gondolom, hogy számos cikk se-
hol máshol nem jelenhetett volna meg, csak a mi kis újsá-
gunkban.

Szeretem a friss teológiai témájú írásokat, bár ezek olva-
sásába este 11 után már nem kezdek bele. A vasárnapi ige-
magyarázatokat van, hogy egyvégtében elolvasom, csodá-
latos érzés az is, hogy közben szerzõinek arcát is magam
elõtt láthatom.

Legjobban persze a riportok, interjúk, tanúságtételek
érintenek meg. Különösen örülök a harmadik világból va-
ló híreknek vagy a magyarországi peremre szorultakkal
foglalkozó cikkeknek.

A Moha-mesék tancélossága felnõttként kicsit idegesít,
de ha lenne óvodás vagy kisiskolás korú unokám, biztosan
elolvasnám neki.

Ha olyan cikkbe botlok, amelyet én nem tettem volna
bele, akkor eltöprengek, hogy az elmúlt idõszakban hány
olyan írást küldtem be a szerkesztõségbe, amely méltóbb
lett volna a közlésre...

Örülnék, ha néha lenne benne beszámoló bokros evange-
lizáló vagy karitászmunkánkról, más lelkiségek minket is
tettre buzdító szolgálatairól.

A megrendelt 25 példányból 22-nek fix elõfizetõje van,
a maradék hármat az éppen aktuális találkozásaim során
ajándékozom el.

Az elmúlt negyed évszázadban sok örömet okozott az
újság, számtalan egyéni eltöprengés, közösségi vita tár-
gyát képezte. Hálás vagyok mindenkinek, aki ehhez régen
vagy most bármilyen kicsivel is hozzájárult.

Szeretettel:
Kõszeginé Rihmer Melinda

Pécs

*
Kedves ÉV! Nagy szeretettel gratulálok 25. születésna-

pod alkalmából! Ennyi idõ testvérek között is negyed szá-
zad, ami nagyon szép teljesítmény fennállásod szempont-
jából. Ennyi idõ már egy generáció felnõtté válásához is

elég, Te pedig erõsen tartod magad, egészségesen
táplálkozol, és próbálsz utat mutatni, jézusi

tájékoztatást adni a hozzád fordulók-
nak. Bölcsõdnél voltak más szüle-

id is, akiknek más téma lett
fontosabb az érdeklõdési kö-

rükben, de jelenleg egy
stabil és kitûnõ gárda fi-

gyeli további fejlõdése-
det, és lát el nyers-
anyaggal. Ez a jó csa-
pat idõnként agyon
van terhelve, és kér-
nek is segítséget, de
ennek ellenére a ja-
vasolt anyagot nem
mindig fogadják el.
Mit lehet tenni? Már a

görögök, akarom mon-
dani a latinok is meg-

mondták: De gustibus
non est disputandum!!!

Kedves ÉV! Kívánok
Neked további szép éveket, jó,

igaz és gondolkodtató tartalmakat!
Azt mondják, egy-egy jó szokás, tradí-

ció, egyes tudósok szerint „mém”, kb. 25 év
alatt idegzõdik be a társadalomba. Éppen ennyi ideje vagy
közöttünk, részünkké lettél, a miénk vagy. Kívánom, hogy
továbbra is küzdj az igénytelenség és a butaság ellen, a jé-
zusi tájékozódás érdekében!

Isten éltessen még nagyon sokáig!
Kramm-Hampel Mária

Törökbálint

*

Mit jelent nekem az „Érted vagyok”? Szeretünk olyan
híreket hallani, olyan cikkeket olvasni, amelyek közel áll-
nak a saját látásmódunkhoz. Ilyenkor kicsit megerõsítve
érezzük magunkat, megnyugtató, hogy lám, mások is úgy
látják a világot, úgy ismerik fel benne a Teremtõ Szerete-
tet, mint mi. Részben ezért is szeretem olvasni az újságban
a különbözõ cikkeket, elmélkedéseket, életbeszámolókat.
De a lelki érés szempontjából talán még fontosabb, hogy
vannak olyan írások, gondolatok is, amelyekkel nem tu-
dok azonosulni, számomra idegen a megközelítés, furcsa a
látásmód. De milyen érdekes, hogy pont ezek a számomra
furcsa, újszerû gondolatok „indítanak be”, hoznak moz-
gásba, késztetnek arra, hogy újra és újra felülvizsgáljam
életfelfogásomat, keressem Isten új arcát, megjelenését a
világban. Nem kell attól félnünk, hogy számunkra idegen,
kritikus, sok mindent megkérdõjelezõ felvetésekkel szem-
besüljünk. Hiszen ezek csak ösztönöznek bennünket,
hogy megerõsödjünk addigi felfogásunkban, elkötelezõ-
désünkben, vagy változtassunk, ha szükséges. Ezt a sza-
bad, korlátozásoktól, elõírásoktól mentes légkört, és ezt a
motiválást is jelenti számomra az újság.

Magyar László
Székesfehérvár
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„A jézusi tájékozódás folyóirata” mottó igen bátor a lap
címoldalán, elég magasra téve a lécet. Törekvésként értel-
mezve, a gyökerekhez módszeresen visszanyúlva azon-
ban jól megkülönbözteti a lapot a többi vallási/keresztény
folyóirattól. A Mérleg, az Egyházfórum valamint az Egy-
ház és Társadalom forrásokat együtt figyelve, az „Érted
vagyok” kitûnik Bokor-fókuszával, ökológiai hangsúlyá-
val, a német nyelvû források kedvelésével. A nagyobb ter-
jedelmû, kevésbé tagolt cikkek visszavesznek az olvasási
motivációból. Egyes cikkeit olvasva idõnként elbizonyta-
lanodok következetességében, leginkább pedagógiai, il-
letve közgazdaságtani területeken. Az internetes elérhetõ-
ség viszont megkönnyíti az egyes anyagok elérését. A
webes felület fejlesztése feltehetõen tervben van. Szá-
momra legnagyobb erénye a lapnak – a Nyugaton meg-
szokott – kritikai szemlélet. Olykor még a Bokorral kap-
csolatban is.

Mikulás Gábor
Kecskemét

*
Az egykori szegedi ministránsfiúból biblikus korú fõvá-

rosi felnõtt lett, aki a XX. század egyre sivárabb valóságá-
ban lett apa, majd nagyapa. Szavak, fogalmak ürültek ki
fél évszázad alatt, és lettünk nagyon sokan – ha nem is hi-
tehagyottak, de – elbizonytalanodott „érzelmi fogyatéko-
sok”. Egy antihumánus rendszer módszeresen rántotta ki a
lábunk alól a szõnyeget, amely a kötõdést jelentette az
Anyaszentegyházhoz. Sokakkal együtt elvadultam én is.
Aztán gyönyörû véletlen folytán egy barátom jóvoltából
kezembe került egy addig ismeretlen folyóirat, amely alcí-
mében Jézusra hivatkozott. Napokig halogattam az elol-
vasását. Amikor aztán az utolsó oldal aljára értem, olyan
érzésem támadt, mintha egy lelkigyakorlaton jártam vol-
na.

Immár öt éve várom a postást, hogy hozza már az ÉV-et,
mert abban mindig találok valami szellemi izgalmat jelen-
tõ témát. Olyat, ami méltó a továbbgondolásra. A Bokor-
ról meg Gyurka bácsiról még mindig csak szórványos is-
mereteim vannak, maradtam pályaszéli megfigyelõ, egyes
itt, a lapban felvetõdõ problémák megoldásának dilettáns
szurkolója, de amikor általános emberi ügyeink (szeretet,
szolidaritás, tolerancia, békesség) kerülnek terítékre –
mondhatnám: az emberiség szellemi és lelki értékei, akkor
mindig hálával gondolok a szerkesztõkre.

„Hiszen ezt a lapot muszlimok, buddhisták, zsidók és
keresztények egyaránt haszonnal forgathatnák” – gondo-
lom magamban –, mert az egyházak túl bonyolult és néha
ijesztõ szókincse helyett köznapi nyelven szól mindenki-
hez, és olyasmirõl olvashatunk benne, ami naponta ötlik
föl bennünk: Ugyan mi végbõl is vagyunk ezen a Földön?

Kívánom a lapnak és olvasótáborának a további együtt-
rezdülést a szeretet hullámhosszán.

Radnóti László
Gödöllõ

*
Miért szeretem az „Érted vagyok” folyóiratot? Azért,

mert mindig találok benne számomra nagyon érdekes írá-
sokat, mert a közölt cikkek szellemisége, hangvétele mo-
dern, friss, mentes bármiféle vallási fundamentalizmustól.
Egyébként szívemhez és gondolkodásomhoz legközelebb
Gromon András írásai állnak. Remélem, hogy a folyóirat a
továbbiakban is tartja megszokott, magas színvonalát.

Sándor Pál
Budapest

*
Magyarországon, ha egy folyóirat 25 éve folyamatosan

meg tud jelenni, akkor bizony van ok az ünneplésre. Külö-
nösen, hogy az ÉV esetében nem egy egyszerû sajtóter-
mékrõl van szó. Nem állnak mögötte állami vagy egyházi
finanszírozók, és nincsenek reklámbevételei. Az ÉV, sok
minden mellett, az identitásom része. Jól tükrözi azt a ra-
dikális sokféleséget, amely mindig is jellemezte a Bokor

Közösséget. Külön köszönet a szerkesztõk munkájáért,
különösen a fõszerkesztõ német fordításaiért, amelyek ab-
lakot nyitnak a mi kis alkóvunkra. Én talán elviselnék több
személyes írást: Ki, mikor, hogyan élte túl élete nagy krí-
ziseit, hogyan, mi alapján hozta meg a fontos döntéseit?
Tudom jól, nem a szerkesztõség állja útját az ilyen írások-
nak! És talán jó volna külsõben is megújulnia valahogy,
valamibõl...

Kívánhatnék további szép huszonöt évet a lapnak, de
ahogy mondani szokás, ne szabjunk határt az Úr kegyel-
mének...

Szabó András
Sopron

*
Mit jelent nekem az „Érted vagyok” címû folyóirat? En-

gem elõször a folyóirat önmegjelölése ragadott meg,
amely így szól: „A jézusi tájékozódás folyóirata”. De ez
nemcsak mottó, hanem ez érvényesül a folyóiraton, és ez-
zel egyedülállóvá teszi azt. Ez tehát nem az egyházon való
tájékozódás folyóirata, vagyis nem a hagyomány határoz-
za meg jellegét, hanem új és merész régióiba vezet a hit-
nek és gondolkozásnak a szabadságában. Mindent Jézusra
vezet vissza, elmegy egészen a forrásig, és ezért hiteles.
Nem az egyház hagyományos sínein halad, hanem Jézus
merészsége és forradalmi gondolatai ragadják meg az em-
bert. Mer a fennálló viszonyokkal szemben kritikus lenne,
merész és új ajánlatokkal elõállni. Egyszóval lényegében
és cikkeiben érdekes és megmozdító.

Kérdõjelek csak ott adódnak, ahol a páli teológia alapja-
it is magyarázza: Jézus halála és feltámadása értelmezésé-
ben új hermeneutikai szemlélet jelentkezik olykor. De
ezek inkább új elgondolásra indítanak, és értékük így is vi-
tathatatlan.

Áldást kérek a következõ 25 évre.
Dr. Szathmáry Sándor

ref. teológiai egyetemi tanár
tanszékvezetõ professzor

Miskolc

*
„Érted vagyok” – Értünk van. Az „Érted vagyok” új-

sággal való találkozásom szinte sorsszerû. Életem egyik
legnehezebb szakaszában sodródtunk össze. Kollégám
lett Gromon András fõszerkesztõ, innen már egyenes volt
az út. A lapszámok eleinte „csak” komoly intellektuális él-
ményt jelentettek, késõbb kapaszkodót is. Néha csak egy
sor, néha egy egész cikk.

Rövid ideig segíthettem is a lap munkáját, gépeltem a
Moha-meséket.

Bevallom, sokszor szembesülök tudásom sekélyességé-
vel, egy-egy tanulmányt kétszer is el kell olvasnom, hogy
megértsem. Jó kis agytorna, nem bánom. A jézusi tájéko-
zódás egyébként sem könnyû.

25 éves lett az „Érted vagyok”. Ilyenkor természetesen
valamiféle méltatás szokott következni. De nekünk, törzs-
olvasóknak ez felesleges. Mindnyájan tudjuk, hogy ez az
újság a minõséget képviseli. Nem tudják eltakarni a harso-
gó, színes pletykalapok, a méregdrága magazinok.

Én az „ünnepelt” legnagyobb erényének a korát tartom,
ezt a 25 évet. Hiszen számtalan kiadvány van, amely az el-
sõ szülinapi gyertyát sem éri meg.

Tiszteletreméltó az a kitartás és szelíd elszántság,
amellyel a sorok mögött dolgozó emberek életben tartják,
terjesztik a szép szót, a tudást, megfényesítve ezzel vala-
mennyiünk lelkét.

S mivel születésnapról van szó, illik kívánni is valamit.
Legyen még sokáig szellemi táplálékunk ez az újság, mert
tényleg értünk, olvasókért van. Nekünk okoz örömet.

Érje meg a nyugdíjas kort, hogy az utánunk jövõk is for-
gathassák! Isten éltesse sokáig!

Szvitil Ila
Piliscsaba
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Mit jelent nekem az „Érted vagyok”? Egy olyan helyet,
ahol otthon lehetek. Ha azt is tekintem, hogy a 25 év alatt
én mennyit változtam, a folyóirat egyik legszebb erénye,
hogy mégis, mindvégig örömmel tértem be ide, végigol-
vastam valamennyi szám összes cikkét. Indítást és meg-
erõsítést kaptam, számomra fontos, merõben új dolgokról
értesültem a világ minden tájáról. Persze, egyes írásokkal
kapcsolatban akár ellenvéleményem is volt, de ezek is al-
kalmat adtak az új nézõpontból való átgondolásra. Hálá-
san köszönöm a szerzõk és szerkesztõk áldozatos és bátor
munkáját, nyitottságát, helytállását.

Tegzes István
Budapest

*

Amikor megkapok egy új számot, kíváncsian lapozom,
és rögtön belefogok egy-egy cikk olvasásába. Mert érde-
kel, mert foglalkoztat az, amit találok. Mondanivalót talá-
lok, üzenetet, aminek örülök. Örülök a színvonalas írások-
nak, és örülök a ritka lelki találkozásnak olyanokkal, akik-
nek szívében a lelki szomjúság, az istenkeresésre indító
nyugtalanság megfogalmazódik. Az „Érted vagyok” ol-
vasása közben komoly lelki közösséget érzek keresztény
testvérekkel, akiket hitük és imádságos keresésük össze-
tart, és akik a szentek egyik alig látható, de valódi közössé-
ge. Akik ugyan kicsit más vallásosságban élnek, mint az
evangélikus-református vallásosságnak az a fajtája,
amelyben én nevelkedtem, amelyet megszoktam, amely-

hez emberi módon kötõdöm, de akik elkötelezett hívõk, és
életükben sajátos szolgálatot is vállaltak, életre szólóan. A
hitbõl fakadó szolgálat nemes dolog, emberség, de szem-
benállást válthat ki azokból, akik a civilizált társadalom
rossz törvényeit is megkövetelik tõlünk, és eltér azoknak
az útjától is, akik az egyházak hagyományos emberi struk-
túráit, elõírásait, rendjét tartják meghatározóan fontosnak
vallásos életükben. Köszönöm az „Érted vagyok” munká-
sainak, hogy ebben a nemes szolgálatban segítenek ben-
nünket.

Testvéri köszöntéssel:
Thurnay Béla

evangélikus lelkész
Piliscsaba

*

Az „Érted vagyok”-kal való kapcsolatom történetének
két jól elkülöníthetõ része van. Az elsõ az az idõszak, ami-
kor még a szüleim „járatták” a lapot: engem fõleg a Mo-
ha-mesék érdekeltek belõle. Késõbb szélesedett a hori-
zontom, és elkezdtem olvasni a többi cikket is. Emlék-
szem például egy tárcára, amely a rasszizmusról szólt – jó
volt olyasmit találni tizenévesen, ami pont nekem szólt,
nem mese, de nem is felnõtt hangú esszé az egyház
átalakulásásról. A másik idõszak pedig a mostani, amikor
pár év kihagyás után rájöttem, hogy tulajdonképpen nem a
szüleimnek szól a lap, és felelõs felnõttként én magam is
megrendelhetem. A legjobban a Bokor múltjával foglal-

kozó írások és interjúk érdekel-
nek, de szeretem, hogy a témák
változatosak, és azt is, hogy vég-
re nem a neten olvasok egy újsá-
got. Hogy a kör teljes legyen,
most már a kislányom olvassa a
Moha-meséket. Köszönjük, ÉV!

Végh Veronika
Budapest

*

Mit jelent nekem az „Érted
vagyok”? Egy mondatban össze-
foglalva: azt, amit az alcíme je-
lez: a jézusi tájékozódáshoz ka-
pott segítséget.

Részletesebben kifejtve: an-
nak bizonyságát, hogy

hitbéli kérdésekben is lehet –
sõt fontos és jó – szabadon gon-
dolkodni,

ezerféleképpen él köztünk-
bennünk Krisztus szeretete (ge-
nitivus obj./subj. együtt!),

s hogy ez az ezerféle Krisz-
tus-élmény – a hitbéli diverzitás
– gazdagabbá teszi a világot.

Szeretettel küldi:
Victor András

Budapest
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