
A Rát Mátyás-díj 2014. évi kitüntetettjének méltatása 

 

„Ó, terjeszd ki, Jézusom, / Oltalmazó szárnyad, / És csitíts el szívemben / 

Bút, örömöt, vágyat!” – dörmögtem egy többórás Norvégiáról szóló éjszakai 

műsor végén, amikor a meghívott vendég – aki beszélt az őrt álló magas 

fenyőkről, Ibsenről, Vigelandról, Griegről, a lillehammeri olimpiáról, a norvég 

mintás pulóverről – dúdolni kezdte mellettem, majd hangosan énekelte a 

norvég dalt. 

Petrőczi Éva volt a vendég, a Rát Mátyás-díj idei kitüntetettje. 

De melyik Petrőczi kapja Kutas László szobrászművész kisplasztikáját? A 

József Attila-díjas író, költő, műfordító, akit az „újholdasok” szellemi 

örökösének tartanak? Vagy a pedagógus, aki nemcsak angolt tanított a Károli 

Gáspár Református Egyetemen, hanem irodalmat és nyelvművelő, megszólalás-

csiszoló célzatú tárgyakat is? Netán a puritanizmus magyarországi szakértője, a 

Puritanizmuskutató Intézet alapítója, aki a puritanizmus irodalmából 

kiderítette, megtanulta, hogyan lehet kagylókürttel harangozni? 

Valóban, melyik Petrőczi kapja a Rát Mátyás-díjat? A szerelem ezredéves 

hazai történetének kutatója, vagy a katicás tárgyak kedvelője, akinek még az e-

mail címében is benne van a hetpetty (hét petty)? Az, aki évtizedek óta 

foglalkozik tehetséggondozással, aki szenvedélyteljes reneszánsz egyéniség 

vagy egy „polihisztérika”. 

Az újságíró, aki a Pécsi Rádióból elindulva 50 éve jelen van a világi 

médiában – az Új Tükörben, a Magyar Nemzetben, az Új Magyarországban, a 

Nagyításban, a rádióban, a televízióban, s bibliás ember lévén nagyon sok 

vallással kapcsolatos témájú írása jelent meg? Az újságíró, aki 25 éve van 

folyamatosan jelen az egyházi sajtóban – a Reformátusok Lapjában, az 

Evangélikus Életben, a Pax TV-ben, s aki külföldi egyetemek (Leuven, Turku, 



Rév-Komárom, Olomouc) tudós előadója létére írásaiban mégis tiszta, egyszerű 

hangot üt meg? 

Az a Petrőczi kapja a díjat, aki a Protestáns Újságírók Szövetségének egyik 

legaktívabb tagja, a rendezvények szorgos látogatója, a beszélgetések 

közösségépítő, tevékeny résztvevője, a szövetség konferenciáinak, 

médiaműhelyeinek visszatérő előadója? Az a Petrőczi, aki a földvári Síngörbítő 

resti kettős cégtábláját látva Hrabalra asszociál, felismerve, hogy a 

legkeservesebb élethelyzetek (köztük a szegénység, a betegség, az öregség) 

mosolyba oldását a cseh író ajándékul kapta Istentől, mindnyájunk javára? 

Végülis akármelyik Petrőczi Éva a díjazott, méltán illik a Visky, András, 

Pátkai Róbert, Alexa Károly, Gerzsenyi Sándor, Fábián Gyula, Fenyvesi Félix 

Lajos, Bagdán Zsuzsa, Kiss Sándor, Nagy Katalin sorba. 

S a 20 évvel ezelőtti emlékben lassan a norvég ének is befejeződik: 

Jézusom! „Kicsik, nagyok mind kérünk: Őrködj vigyázva ránk! Békességedbe 

térünk: Te áldd meg éjszakánk!” 

 

Novotny Zoltán, a Protestáns Újságírók Szövetségének elnöke 


