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Anar-i-iinnepseg a Kafka K6v6Ea6Ebaxa
"Ahdny csillag van ott fenn,
Olyan boldog legy itt lenn."

csip6s hu- krjltrji vivild6sainak hallgatag
kapcsol6d6 tanija, a piros ir6g6p is vissza-

temesv6ri helyszinek, emberek,
esem6nyek, a szinlln jelent6s,
sok6ig kort6rs kolt6 Frany6
Zoltin dolgoz6szob6ja, 6s Anavi

koszont a fi1mkock6kr6l..
Koczka Gyiirgy Anavi AOam-
hoz, atandrhoz kapcsol6d6 di6k-
kori 6lm6nyeit osztotta meg a

hallgat6s699al, hangsitlyozva,
hogy az ellentmond6sok dacfra,
Anavi kolt6szetet mindenkor a
derti 6s a j6ked6ly jellemezte.
Koczka szerint Anavi nem volt
tul szorgalmas kolt6, 6ppen mert,
Anavi vallom6s6t id6zve, akkor
keriiltek papina a sorok "...ami-
kor a gondolat vers-k6p formS-
j6ban jelenit6dik meg..." A lippai
Czerrrbk Ferenc, Anavi Addm
egyik nagy tisztekije, elszavalta
a kolt6 Tdrtdnelmi ldbmosds
cimii koltem6ny6t, nagy tapsot
arafra. M6tray Lhszl6 szinmi-
v6sz, akire Anavi Addm r6tes-
t6lta legszem6lyesebb gondola-
tait, lrlmait megorokit6 napl6j6-
nak n6h6ny 6vfolyam6t, 6rdekes
r6szleteket olvasott fel az ,,Ana-
vi-61moskonyvb61", betekint6st
nyrijtva a kolt<i 6rz6svll6gdnak
legrejtettebb zugaiba, ahol jelen-
t6ktelennek hinci, apr6 esem6-
nyek tov6bbgondol6s6b6l sziile-
tik meg az alkot6s.

A rendezv6ny zhr6mozzata-
tak6nt Koczka Gyorgy 6s M6tray
L6szl6, a Kdltdk kdvdhdza soro-
zat moderitorai 6tvehett6k az
els6 alkalommal odait6lt Kafka-
dijat, Cristina Gaurean fiatal
kbpz(lm.dv 6sz alkot6sait (kepiin-
kdn) *

A sikeres est folyat6sak6nt
m6rcius 31-6n keriil sor a
Kortdrs Klasszikusok sorozat el-
s6 rendezv6ny6re, amely
Hamvas B6la munk6ss|ght hoz-
za el6rhet6 kozels6gbe minda-
zoknak, akik a mives magyar sz6
vil6g6ba kiv6nnak belepni.

Makkui Zoltdn

A fenti sorok a h6rom 6wel
ezel5tt elthvozott temesv6ri kol-
tri,Anavi Addm legelsri, tizenegy
6ves kor6ban, vagyis tobb mint
kilencven esztend6vel ezelott irt
alkalmi "verse". A Kafka K6v6-
hfnb an me gszew ezelt emlekezci
rendezv6nyen a fenti k6tsorost6l
eg6szen a kolt6 legutols6 5lmait
rogzil1 ir6sokig kovethett6k nyo-
mon a r6sztvev6k v6rosunk kciz-
tiszteletnek rirvendett szem6lyi-
s6g6nek lIetitjft. A meghitt han-
gulatri rendezv6ny bevezet6-
j6ben dr. Pogdny Andrds ismer-
tette a koltci 6letphlyhjhrl.a'k 6llo-
mdsait 6s kdlt6szete kiteljese-
d6s6nek folyamat6t, piarista lice-
umbeli eml6keket elevenitett fel,
6s Anavi sziilet6s6nek szdzadlk
megiinnepl6s 6t megelt5z6 izgal-
makat, majd a Kicsengetds,6s az
utols6 alkot6s, a Vulami egysze-
rii kicsiny dul cimi versek felol-
vas6s6val kalauzolta el az egybe-
gyiilteket Anavi k<jlt6szet6nek
egyszerii, de megszivlelend6
tizeneteket kozvetitl vil6g6ba. A
fenti viszszaeml6kez6s hangu-
lat6ba trik6letesen illeszkedett a
Bartha Csaba filmes koll6g5nk
Anavi Ad6mr61, n6h6ny eszten-
d6vel ezel6tt forgatott portr1-
filmje, amelyben maga a kolt6
vall tinmag6r6l a tdle megszokott

derfivel, helyenk6nt
morral. Anavihoz

Presbiterek takilk oz6ja Lugosoxr
A lugosi reform6tus

kozciss6gnek k<iszcinhe-
t6en a Temes-parti v6ros
reform6tus istenh|zhban
keriilhetett sor az egyhiz-
megyei presbiteri szci-
vets6g idei elsci kon-
ferencidjdra. Igehirdet6s6-
ben nt. Fazakas Csaba es-
peres a mindenkori kri-
zcissegi feladatok elve9z6-
inek, a koziiss6gek szol-
giiatiha szeg6dcittek fe le-
liiss696rril szolott, hang-
sirlyozva, hogy egyediil az

lge az a tiszta forrhs
ainelyb6l merithet a kel
reszty6n szolg6lattev<i.
"Az evangilium biztos[-
Iotla ndpilnk lennmarada-
sdt a sorozatos elbukdsok
6s csonkitdsok ellendre, ,!s
a mindenkori szolgdl6k
rend[thetetlen hilsdge vitte
elSbbre mindenkor ktizris
dolgainkat. Azdrt is tar-
tom nagyon fontosnak e
mai konferencidt, mert
iden Ssszel presbitena-
Iasztasokra kertil sot a-

mikor az valik elscirend[i-
en fontossit, mi rejt6zik
min de gyi kiinkb en, h o gy an
tudunkjd irdnyban hatni a
kdzossegeinkre." Az ige=
hirdet6st kiivet6en kcizds
enektanuldsra keriilt sor
illelve Csanki Katalin il
gosi presbiter elszavalta
Baja Mih6ly: Tim1theus
cimri vers6t. Enyedi
Andrds presbiteri szrivet-
s6gi elnok a szetvezet
tavalyi tev6kenys6g6rcil
szdmolt be, ismertette a-

a Magyurorszdgi
Evangdlikus Eghdz

misszihi lelkdsze

zokat a rendezv6nyeket,
amelyeken k6pviselte a

temesi egyhdzkozsegek
presbitereit. illetve beszd-
molt a szdvets69 61ta1

szervezett tanlolyamok-
ftL tal6lkoz6kr6l 6s a

szovets6g idei terveirril.
If. Pataki Kdroly egyhdz-
megyei f6 gondnok az idln
esed6kes presbiter-vdlasz-
tdsokat ajdnlona az egybe-
gytiltek figye1m6be, arra
figyelmeztetve, hogy a
gyi.ilekezeti vezettik meg-
vdlaszt6sa a jiivendci ig6-
retet6t hordoz za maghban.

A presbiteri konferencia
meghivott el6ad6ja,
Szeverenyi Janos a Ma-
gy ar or szfigi Evang6l ikus
Egyhhz misszi6i lelk6sze,
tribb evtizedes lelkipdsz-
tori tapasztalataibol merit-
ve, a megt6rt kereszty6n
ember hiteless6gevel is-
mertette a hit6letet meg-
javit6. iltformalo, es ir5-
nyito szerep6l. E kontex-
tusban a kor szellem6nek,
a negativ hat6soknak ki-
tett kereszty6n szolg6l6k
szamara az egyetlen fel-
v6llalhat6 lehet6s6g az,
hogy 616 krivekkdnt eke-
l6djenek be a kozdss6gek
61et6be - hatgsilyozta az
el6ad6, kiemelve, hogy a

brinsdgihoz hasonlo sz6r-
vrinyk<izoss6gek hiis6ges
szo1g6l6i 1e1k6szek 6s
presbiterek. k<izcissdgi ve-
z,etok a tribbszrirris kisebb-
segi l6t krivetkezt6ben sir-
lyosabb teher elvisel6s6re
kenyszertilnek. A tarral-
mas tandcskozdst, a ven-
deglogad6 gyi.ilekezet jo-
voltrib6l. szeretetvendeg-
s6ggel z6rult.
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